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تیتر روز

سخنگویصنعتبرق:مشترکانیکهکمتربرقوگاز
مصرفکنندپاداشدریافتمیکنند
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جمهور :آن چیزی که ما از دولت الکرتونیک انتظار داریم یک کارت برای همه کار است
رئیسجمهور:
رئیس

دارکوب :یک هفته به مهلت پرداخت
قبضهامون اضافه میکنین؟!

فال روز
ای صاحب فال ،اول هفته خوبی برایت
پیشبینی میکنیم ،اگر اتفاق خاصی
نیفته و از این ویــروس جدیدا به تورت
نخوره!

بهجایکارتملی،کارتبانک،یارانه،بسته
حمایتیمعیشت،کارتسوخت،بیمهواین
چیزها،فعالمیتونیباهاشفیلمکرایهکنی
روحیهاتعوضبشهتاکارتشروتولیدکنیم!

دادکان ،رئیس پیشین فدراسیون فوتبال :کدام پیروزی
وقتی  AFCبرایتان تره هم خرد نمیکند!

شعر روز
خط فقر

 :AFCاگه زعفران میآوردن ممکن بود
براشون خرد کنیم!
انتقال فرزندان اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد به
رشتههای پزشکی لغو شد

یری
گ

افزایشسودوامافرادیکهمسکنمهرخودراتحویلنمیگیرند

جهان

همان فرزندان :بازار پزشکی اشباع شده
انتقالمون بدین مهندسی!
بعضی از خریداران :سود بیشتر میدیم ولی
جرئت نداریم بریم تو اون خونهها!

کارتونیست :محمد بهادری

رئیس کل بانک مرکزی :من هم نگران بودجه سال آینده هستم
اما سعی میکنیم آثار منفی آن را به حداقل برسانیم

دارکوب:برایکمکردنآثارمنفینگرانیتون
گلگاوزبونبخورین!


از اون لحاظ

ویروسهاراجدیبگیریم
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

سوژه روز

دستشمادردنکنهبااینرایزنیکردنتون!
سومی :باالخره جریان میزبانی تیمهای کشورمون تو لیگ قهرمانان آسیا و نامردی های
ای اف سی چی شد؟
دومی :همونی که باید میشد!
اولی :کنفدراسیون آسیا گفت فعال بازیهای پلیآف شهرخودرو و استقالل بره تو زمین
بیطرف و بازیهای رفت تو زمین رقیب باشه تا بعدا برای بازیهای برگشت بیشتر فکر
کنیم.
سومی :خب از اول هم همین قرار بود دیگه ،پس چرا چهار تا مدیرعامل تیمها همپیمان
شدن و میثاقنامه امضا کردن و دست در دست هم قول دادن ال بشه و بل بشه و اینهمه
راه کوبیدن برن اونجا؟
دومی :تازه االن دارن افتخار هم میکنن و میگن پیروز شدیم!

توئیتروز

ویروس جدیده با سوسیس تخم مرغ!
  محققان یه خرده بیشتر تحقیق کنید ببینید شاید یکی دیگه از عوامل انتقال
کرونا خورشت بامیه باشه .تو رو خدا یه خرده بیشتر تالش کنید!
عکس سوپ خفاش رو نشون مامانم دادم میگم این غذا مریضی آورده،
میگه شبیه دلمههای عمته!
 دانشمندان چینی دارن میگردن ببینن این ویروس جدید چیه و آیا خود
اون ویروس رو هم میشه به عنوان غذا خورد یا نه!
ویروس چینیها تو چین وقتی میخوان وارد بدن آدمها بشن میگن:
«عه ...اینو که همین االن آلوده کرده بودیم»!
 من از وقتی سوسیس تخممرغ رو با اسم «اگ نودل بیف»  ۱۸هزارتومن
خوردم دیگه جمعهها نرفتم بیرون صبحونه بخورم!
کاش دوستهام و خــانــواد هام بفهمن که وقتی یه چیزی
میگیرم که بخورم اون چیز رو فقط واسه خودم خریدم و
اینقدر با نگاههای غمآلود و حسرتبرانگیزشون من رو
توی تصمیمم مبنی بر «هیچی ندادن بهشون» مصممتر
نکنن!
  بچهها سرمای این هفته رو دیدید؟ حاال قبول کنید
پادشاه فصلها تابستونه!

اولی :نه حاال اینجوری هم نیست .به هرحال مذاکرههاشون هم بیتاثیر نبوده.
دومی :فکرکنم تاثیرش این بود که قبل از رفتن گفتن اگه AFCشرایط ما رو نپذیره از لیگ
ف دادن به
قهرمانان آسیا انصراف میدیم ،ولی بعد از مذاکره فهمیدن در صورت انصرا 
خاطر بی عدالتی ها باید جریمه سنگینی بدن و گفتن اوکی قبوله ،هرچی شما بگین و
منتش رو هم سر هوادارها میذارن!
سومی :اینقدر منفی نباف .مهم اینه که ما هوادارها ناامید نشدیم و خوشحالیم.
اولی :و مهمتر این که تو این اوضاع بیپولی باشگاهها جریمهای هم قرار نیست پرداخت
بشه.
دومی :البته جریمه باشگاهها مثل مهریه است ،کی داده و کی گرفته ،تا وقتی وزارت
ورزش هست و از جیب ما مردم هی جریمهها رو بذل و بخشش میکنن!
تاج (رئیس سابق فدراسیون فوتبال) :شانس آوردین به انگلیسی حرفنزدن من تو
 AFCگیر ندادین وگرنه معنی جریمه رو بهتر بهتون میفهموندم!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

کارتون روز

انتقاد رئیس
سازمان غذا
و دارو از
تراکم باالی
داروخانهها
در مناطق
مرفه

ماکهعمرا
گذرمونبه
ای 
نطرفشهر
نمیافته،باز
خوبهبرایگرفتن
ن
سخهاتاومدیم
ای 
نجارودیدیم!

کارتونیست :سعید مرادی

متاسفانه مدتی است یک عدد از این ویروس جدیدها در چین شیوع
یافته که تاکنون موجب مرگ حداقل 17نفر شده است .ظاهرا هنوز
اسم قطعی برایش انتخاب نشده و حالت «نیوفولدر» دارد ولی چون
شبیه ویروس کرونا ست فعال کرونا صدایش میکنند و بعضی هم
به خاطر اینکه از شهر «ووهان» شروع شده فامیلیاش را «ووهان»
گذاشتهاند.راستشمادوستنداریمهیچانسانیدرهیچجایجهان
مریض شود ولی بههرحال خوشحالیم این ویروس هنوز وارد ایران
نشده.البتههمزمانمتعجبهمهستیمکهدرشرایطیکهمشکالت
اقتصادیوگرفتاریه اوبالیایطبیعیزندگیمارافراگرفتهاینیکی
بال،مارابرایشروعکارشانتخابنکردهاست.حقیقتاازاینویروس
کمالقدردانیراداریم.
امادربارهمنشأشیوعویروسهنوزاختالفاتیهست.دراینکهازحیوان
بهانسانمنتقلشدههمهاتفاقنظردارندمنتهاسرحیوانشاختالف
وجوددارد.بعضیمیگویندازماهیانمنتقلشده،بعضیمیگویند
خفاش و بعضی معتقدند مارها عاملش بودهاند .متاسفانه از آنجایی
که چینیها تقریبا هر جنبنده و غیرجنبندهای را میل میکنند حتی
اگرتمساحهمناقلبیماریبودبازچینیهاکلهپاچهاشرامیخوردند
وبیماریشیوعمییافت.یعنیاسمخفاشمیآیدبندهتادوروزازاشتها
میافتم اما چینیها آن را به صورت سوپ میخورند .عکسی از سوپ
خفاشدیدمکهخفاشداشتجیغمیزدوباحالتچهره«قاعدتانباید
اینطورمیشد»میگفت«:منخودمتوآینهخودمرامیبینموحشت
میکنم چطور من را میخورید؟» .بهنظرم بد نیست از این فرصت
استفادهکنیموبگوییمکالهمهسوپهاحتیسوپجومنتقلکننده
بیماریاندبلکهمامانهایایرانیقبولکنندسوپغذانیست.
در نهایت امیدواریم بهزودی این ویروس کنترل شود .مسئوالن
ما هم مراقبتهای بیشتری کنند .نه فقط مسئوالن بهداشتی،
بلکه همه مسئوالن .اصال این جنس بنجل چینی که بهوفور
وارد کشور میشود خــودش ویــروس است و صنعت ما را
بیمار میکند ،الزم است جلویش را بگیرند .عجب پایان
تاثیرگذاریداشتاینمطلب.خودمهمباورمنمیشود!

میرود باال و باالتر ت...تر
لکنت آورده به جانم بیپ...در!
زیر خط فقر صبح و عصر و شب
تا شود از بیخ و بن دیگر کمر
برف آید الکچری ،شنگول و شاد
ما بلرزیدیم از پا تا به سر
عصرتان ماشینی و پر زرق و برق
حال و روز ما چه شد؟ عصر حجر!
قیمت کاال و هر چیزی که هست
میزند بر گردن جیبم تبر
بنز باشد زیر پاهای شما
خب جهنم ...مرکب ما گاو و خ...ر!
جمع دارایی ما اندازه
قالپاقت بلکه رویش هم سپر
از شما ثروت تراوش میکند
از ژن معمولی ما دردسر
بود دیگر که بیش از این گله
بس َ
میشود بودار و تلخ و پرخطر!
سحر بهجو


دارکوب :در طرح اصلی روز چهارشنبه
 2بهمن ،نام وزیر اقتصاد باید آقای «دژپسند»
نوشتهمیشدکهاشتباهشدهبودوببخشین!
دارکوب چرا اینقدر تقلب در مواد غذایی
زیاد شده؟ زعفران خریدیم  40هزار تومان،
کشاورزیگفتگیاهیشبیهزعفرانهکهداخل
نسریناباذریان
بستهگذاشتند! 
دارکــوب :این که تقلب نیست ،شما وقتی
میرین داروخونه فالن دارو رو ندارن به جاش
مشابهشرومیدنبهتون،اینمهمونه!
دارکوبمنپشیمونمازاینکهبازنشسته
شدم،کاشهنوزسرکارمیرفتمتابتونمخرج
زندگیمروبدم.
دارکــوب :االن جــوری شده که همه نگران
زمانبازنشستگیمونهستیمکهدیگهسرکار
نمیریم،کارهابرعکسشده!
آق کمال جان ،شماره حساب بده تا ب ِری
کمک به سیلزدهها و زلزلهزدهها برات پول
بریزم،چونخیلیقبولتدرم.
درمولیبهحساب
آقکمال:مویمشمارهقبول ُ
نهادهاییکهکارشانکمکبهحادثهدیدههایه
نشم.
پولبریزنکهمویمایوسطمدیون ُ

