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تیتر روز

وزیر نیرو 70 :درصد جمعیت ایران از آب شرب سالم و
بهداشتی برخوردارند

7

هبداشت :مبادی ورودی کشور بهمنظور پیشگیری از ورود ویروس کروان بهشدت کنرتل یمشود
وزیرهبداشت:
وزیر

دومین محموله کمک پزشیکایران به پکن منتقل شد

دارکوب :اون  30درصد دیگه هم البد
آبخور نیستن!

فال روز
ای صاحب فال ،امــروز به دیــدار مادرت
م ـیروی .اگر هم مــادرت در قید حیات
نیست یا از تو دور اســت ،همین که به
عکسشنگاهکنی،حالتخوبمیشود.
مگهنه؟!

اگه ماسکهاتون
تمیزه اونا رو
هم بدین ،اینجا
خبری از کرونا
نیست!

شعر روز

ما که اون
سری کمک
کردیم!

ورودسامانهبارشیقویازیکشنبهبهکشور

هممیهنان گیرکرده در برف و سیل:
هیچوقت ما رو با قویبودن نترسونین!

مادر ای...

هدا
یر ب
وز

درروسیهدوزنمشکوکبهابتالبهویروسکروناازقرنطینه
گریختند

شت

زنها :دلمون برای مادرشوهر ،خواهرشوهر و
جاریهامون تنگ شده بود!
عوارضعبورازقطعهیکآزادراهتهران-شمالزیر ۵۰هزار
تومانخواهدبود/ایسنا

کارتونیست :مسعود ماهینی

رانندگان:کاشهمهاشراهنیفتهوگرنهبرایعبور
ازشهرباربایدیهکلیهمونروبدیم!
بزرگترینکوهیخجهانبهآبهایگرممیگریزد

کوهیخ:سرده...میفهمین؟سرررد!

یماندیمش چون کاندیدا هسمت!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

رشایط رئیس فدراسیون شدن
اولی :آقای دادکــان ،رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفته در تمام دنیا چرخاندن
فوتبال از یک دبستان راحتتر است.
سومی :راست میگه  ،با این بچههایی االن که من دور و برم میبینم ،اداره یک دبستان
از اداره ناسا هم سختتره چه برسه به فدراسیون فوتبال!
دومی :آره ،انصافا چرخاندن فدراسیون فوتبال کاری نداره .کافیه چند تا معاون خوب
انتخاب کنی که هر کار بهشون بگی انجام بدن و اگه کار رو خراب کردن بگی تقصیر
خودشون بوده ،بعد ببینی از بیرون فدراسیون چه سرمربی رو بهت پیشنهاد میدن،
اگه تونستی مخالفت کنی که هیچ وگرنه همون رو انتخاب کنی ،بعد ببینی تو ضمیر
ناخودآگاهت کدوم تیم رو بیشتر دوست داری و به حرف دلت گوش کنی و هرکی هم

توئیت روز

تغییر قیمه به سوپ!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

کارتون روز

کشور در تولید ترمز قطار به خودکفایی رسید
این یکی
ترمزش بریده!

چرا ترمزش
رو نمیکشین؟!

جهانگیری

رز قرمز شاخهای  35تومن؟ هرقدر فکر میکنم اونی که دوستش دارم
خودش گله دیگه!
ن طوری هستن که اگه استاد قسم بده که نیاین هم باز
بچههای دانشکده ما ای 
میگن نه استاد میخواد یاران وفادارش رو پیدا کنه و باز میرن!
پسر سی و چند روز دیگه سال تمومه ،من تازه میخواستم از
شنبه شروع کنم برنامههای امسالم رو!
صبح مامانم به بابام گفت« :بریم امروز خرید؟»
بابام گفت« :نه ،حوصله نــدارم» .ناهار از قیمه به
سوپ تغییر پیدا کرد!
نیوتن چه جوری وقتی جاذبه زمین رو کشف
کرد اومد به همه گفت؟ من یه آهنگ خوب پیدا
میکنم زورم میاد برای کسی بفرستم!
من حتی تو بازی ماشینسواری  GTAهم شبها
با نورباال رانندگی نمیکنم که چشم بقیه رانندهها اذیت
نشه ،شما از کجا اومدید که اینقدر بیمالحظهاید؟!
نوشته «یک حلزون میتواند تا سه سال بخوابد» ما قول
میدیم اگه خانواده بذارن رکورد رو بشکونیم!
یه بار هم زدم شبکه  4خود مجریه زد شبکه !۳

انتقاد کرد تحویلش نگیری ،بعد...
اولی :خب بسه! در ادامه آقای دادکان پرسیده ،افرادی که برای ریاست فدراسیون
ثبتنام کردن ،میتونن ماهی یک میلیارد برای فوتبال پول بیارن؟
سومی :ببخشید ،فدراسیون رئیس میخواد یا عابر بانک؟
دومی :باز بد متوجه شدین! منظور آقای دادکــان اینه که رئیس فدراسیون جدید
باید اونقدر رابطه داشته باشه که بتونه درآمدزایی کنه ،مثال از طریق آگهی گرفتن،
اجاره دادن زمینها ،خرید لباس و تجهیزات ،انتخاب سرمربیها ،رفاقت با مدیران
باشگاهها...
یکی از عالقه مندان به پست ریاست فدراسیون :شما منو به عنوان رئیس انتخاب
کنین ،قول میدم ماهی دو میلیارد براتون بیارم ،یک میلیاردش رو هم بذارم تو جیب
خودم!
اولی :ول کنین دیگه! ستون تموم شد ،بریم.

کارتونیست :علی کاشی

همانطورکهحتماباخبرشدیدتبلیغاتکاندیداهایانتخاباتمجلس
دوسهروزیاستبهطوررسمیآغازشده.میگویمبهطوررسمی،چون
عدهای از این عزیزان ماههاست وارد فاز تبلیغی شدهاند .در ماههای
اخیرحتیممکنبودشماشبکه4راهمبزنیدوببینیدشخصیکهقصد
کاندیداتوری دارد ،برای انقراض سنجابهای زاگرس دل بسوزاند
و قول پیگیری بدهد .یعنی جوری در این روزها وارد ما و زندگیمان
میشوندکهممکناستدریخچالراهمبازکنیدوببینیدیککاندیدا
به شما سالم و بهتان ژله تعارف میکند .بههرحال دوستان از هر
فرصتیاستفادهمیکنندتادیدهشوند.درمراسمختمهاهستند،در
مراسمعروسیهاتشریفمیآورند،درتولدها،جشنفارغالتحصیلی
دانشگاه و کال هر جایی که آدم پیدا بشود .مثال ممکن است وسط
مراسم ختم ناگهان یک نفر میکروفن به دست بگیرد و بگوید« :ضمن
عرض تسلیت به خانوادههای داغدار ،این موزهایی که توی مجلس
ختممیبینیداینقدردرشتوزیباوخوشرنگبانظموترتیبچیده
شدهاند،سلیقهکاندیدایعزیزشهرمونهستند.ضمناینکهموزها
رومیلمیفرماییدتاکیدمیکنمایشونهیچتوقعیازشمامردمندارن
فقط یه گوشهای کد انتخاباتی ایشون رو زحمت بکشید یادداشت
کنید».
بعضیشانهمقیچیدستشانگرفتهاندتاهرجاپروژهمیبینند،بپرند
وسطوافتتاحکنند.مثالدیدهشدهبرایافتتاحیکجویآب،یکعدد
فوتبالدستی ،یک تیر چراغ برق و یک قندان هم حضور پیدا میکنند.
عکسها و شعارهای تبلیغی هم واقعا عالی است.تحقیق کردهام و در
 80درصد عکسهای تبلیغاتی دیده ام ،نامزد مد نظر در حالی که یک
دستش خودکار است و آن را گذاشته زیر چانهاش دوردســت را نگاه
میکند و زیرش مینویسد« :شهر من به تو میاندیشم» .البته واقعا هم
ی از آن ها میاندیشند ولی بیشتر همان بخش اندیشیدنش را مد
خیل 
نظردارند.درواقعچونکاندیداشدهاند،مجبورشدهاندکهبیندیشند.
راستش صندلی مجلس گاهی زیادی نرم است به طوری که بعضی ها
وقتیبهشمیرسندآناندیشیدنبهعملکردننمیرسد.

سوژه روز
کارتونیست :حسین نقیب



از اون لحاظ



مادر ای مجنونترین لیلی شهر
چون رژیم باشم نمایی اخم و قهر
میکنی پنهان تو آجیل از نظر
دربیاری تو ز یابنده پدر!
مادر ای اسطوره دلواپسی
ای نماد سین و جیم و بازرسی
ای فرورفته درون تل گرام!
رفته از یادت دگر ناهار و شام
ای که میدانی تو اصل حال ما
پیش تو بیفایده باشد ادا
دستهایت کشتی نوح من است
سینهات هنگام غم کوه من است
ناخوشی از پیکر تو دور باد
چهره پاک تو غرق نور باد
روز تو باشد مبارک ای عزیز
توی ظرفم هم غذا کمتر بریز!
سحر بهجو

دارکــوب گاهی فکر می کنم کاش منم
اختالسگربودمتااینقدرراحتبچرخموکسی
بهمنگهباالیچشمتابروست!
دارکــوب :نه ،بهتر که نیستین ،به ریسکش
نمیارزه!
اصال تابلو نیست که قیمت خودرو رو خود
خودروسازهاباالوپایینمیکننوربطیبهبازار
وعرضهوتقاضانداره!مگهنهدارکوب؟!
دارکوب:چیبگمواال،تابلونیستدیگه!
دارکوب؛یهخبرخوش:دارکوبهاازدادن
شروببر!
مالیاتمعافاند،بروکیف 
دارکـــــوب :مــن جنبه شــوخــی نــــدارم هــا،
مطمئنین؟!
دارکــوب ،چرا آدم از سوپ خفاش کرونا
میگیرهولیازکلهپاچهنمیگیره؟
دارکوب :اتفاقا آدم از کله پاچه زیاد کلسترول
وفشارخونواینامیگیرهکهازکرونابدترن!
دارک ــوب جنابعالی با تعطیلکردن
یپنجشنب هدرهفتهموافقییامخالف؟!
روزها 
دارکوب:البتهبندهکوچکترازاونمکهبخوام
درباره این موضوع نظر بدم ولی مخالفم ،چون
ما خودمون پنجشنبهها تعطیلیم و جمعهها
میایمروزنامهسرکار!

