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تیتر روز

رئیسجمهور :میترسم کمکم ساندویچ فروشیها و
بقالیها هم دوقطبی شوند

رئیس دفرت رئیسجمهور :در اتمین کاالهای اسایس در ایام عید
به مردم اطمینان یمدهیم

دارکوب :یعنی االن ساندویچ فالفل با
ساندویچ استیک و فیله تو یک قطبن؟!

ممنون از اطمینان
دادنتون ،ولی ترجیح
میدیم خودمون اطمینان
حاصل کنیم!

تشکیلپروندهبرایراهاندازیکارناوالوتوزیعکبابنامزدها

7
فال روز
ای صاحب فــال ،سفری در پیش داری
ولی آماده نیستی .آماده هم باشی فرقی
نمیکند،دراینهواتویخانهبمانیبهتر
است.ازماگفتنبود!

اطمینان
میدهیم...

شعر روز
پنچر!

طرفداران نامزدها :لطفا تا دوره تبلیغات
تموم نشده دستگیرشون نکنین!
معاون وزیر ارتباطات :کافی است شایعه شود دولت اینترنت
را قطع کرده که پذیرفتن اش هم برای مردم راحت است

مردم:خوشمونمیادکهماروخوبشناختین!
واع

ظی

ماهی قرمز شب عید ناقل کرونا نیست

ماهیهای قرمز :هرسال میگین ما
سنت چینیها هستیم ،امسال میگین ناقل
ویروس چینی نیستیم؟ مسخر ه شماییم؟!


کارتونیست:علی کاشی

نامه فیفا به فدراسیون فوتبال درباره ورود بانوان به ورزشگاهها

آگهیفدراسیون:بهمترجمیکهبتواندایننامهرا
طبقخواستماترجمهکندنیازمندیم!
وزیر نفت :بیش از ۷۰۰میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم

مردم:درکدامجا؟بهچهکارمامیاد؟!


از اون لحاظ

مسئوالن :خورشید پشت ماست
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

سوژه روز

خاطره ابزی اب خاموش ابزی
اولی :سخنگوی صنعت برق درباره خاموشیهای اضطراری ناشی از محدودیت سوخت
نیروگاهها گفته این اقدام برای پایدار نگهداشتن شبکه برق بسیار ضروریه.
سومی :چرا بعد از قطعکردن یادشون اومده اعالم کنن ،نه قبلش که مردم آمادگی
داشته باشن و وسایل و اعصابشون صدمه نبینه؟
دومی :حاال خوبه باالخره گفتن و تکذیبش نکردن!
سومی :یه زمانی تابستون که مصرف برق زیاد میشد باید نگران قطعی برق میبودیم،
االن زمستون هم بهخاطر کمبود سوخت نیروگاه بهش اضافه شده؟
دومی :همیشه باید نگران برق و کال انرژی باشیم( .خوب پیام آموزشی دادم؟!) االن هم
تا دیر نشده و هنوز موج جدید سرما نرسیده باید دنبال وسایل گرمایشی بهصرفه باشیم
که اگه برق و گاز قطع شدند ،حداقل با هیزم و زغال جلوی قندیل بستنمون رو بگیریم!

توئیت روز

املت به مناسبت روز مادر!
سهروزهناهاراملتداریم،فکرکنممادرمازکادوهاشراضینبوده!
من هنوز نفهمیدم چرا وقتی کد شارژ 20تومنی میزنم18،و خردهای شارژ میشه
و مالیات بر درآمد اپراتورها رو باید از جیب من بردارن؟!
به جای استفاده از رمز پویای یکبار مصرف از رمزهای پارچهای استفاده کنید ،ما
طبیعتراازپدرانمانبهارثنبردهایم،بلکهازفرزندانمانبهامانتگرفتهایم!
تو جورابهات رو بشور بوی پات مامانت رو بیهوش نکنه ،نمیخواد وقتی پادشاه
شدی صدای خندههاش رو سرود ملی کشورت کنی!
دقیقا همونجا که انسان نخستین ،تصمیم گرفت کل ه صبح از خواب نازنین بزنه و
از غار دربیاد بره دنبال شکار باید نسل بشر منقرض میشد!
یــه نصیحت دنـــدون پزشکی هست کــه میگه اگــه میخوای
دندو نهات رو نگه داریشبها مسواک بزن ،اگه میخوای
دوستات رو نگه داری صبحها مسواک بزن!
همیشهبرامسوالبودنهنگهاوقتیبهبچهشونشیر
میدن،آبشورباشیرقاطینمیشهبرهتوحلقبچه؟!
یه ایرانی اصیل االن داره تحقیق میکنه ببینه
از رمز یهبارمصرف چه جوری میتونه چند بار
استفاده کنه!

اولی :یه حر فهایی هست دربــاره این که به دلیل را هانــدازی مزرعههای غیرمجاز
بیتکوین ،برق داره جاهای دیگه مصرف میشه و مردم باید جورش رو بکشن.
سومی :مگه داستان اونا تموم نشد و از مد نیفتادن و براش قانون تصویب نکردن و
جریمه نگذاشتن؟
دومی :مگه پول پاروکردن از مد میافته؟ نه که دوستان خالفکار خیلی به قانون اهمیت
میدن و آقازادههایی که تو این کارن از جریمه میترسن؟ ولی جالبه مثال صبح مدیر میره
سر کار میبینه ایبابا امروز سوخت نداریم برای نیروگاه ،نامه میزنه که امروز یک کم
برقها رو قطع کنین تا درست بشه .آخر شب هم یادشون میاد باید به مردم خبر بدن که
چرا برقشون امروز قطع شده بوده!
سومی :یاد زمان بچگی افتادم که یهو برقها میرفت و زیر نور شمع و چراغ نفتی باید
بقیه مشقهامون رو مینوشتیم...
مدیر شبکه وایفیلم :با توجه به درخواست مکرر شما ،تمام سریالها و کارتونهای اون
زمان رو دوباره گذاشتیم تو نوبت پخش تا خاطرهبازیتون تکمیل بشه!

کارتون روز

اعمال جریمه برای رانندگان خودرو اب رسنشین بدون کرمبند
جناب ننویس...
من که نمیتونم کمربند
بقیه رو چک کنم!

کارتونیست :سعید مرادی

ستاد مدیریت شدن توسط بحران کشور بار دیگر حماسه آفرید و
توسط بحران غافلگیر شد .واقعا مسئوالن این سازمان خیلی زحمت
میکشند ،کار هر کسی نیست که هر دفعه یک اتفاقی از قبل هشدار
داده میشود شما کمابیش کاری نکنی و گول بخوری .یعنی اگر
طبق اصل النه کبوتری هم در نظر بگیریم ،باالخره یک اتفاقی باید
از دستت در برود و کاری برایش انجام داده باشی.
این بار هم در ماجرای برف شمال کشور ،خودروها یک شب را در
جاده ماندند و بعضی از آنها شب را داخل خودروهایشان به صبح
رساندند.مسئوالنمحترمهمخیلیشاکیازحضورهموطنانونیاز
آنها به سفر برون شهری ،در اعتراض به در راهماندگان میگفتند:
«مگه هواشناسی اعــام نکرده بــود برفه؟ چــرا راه افتادین؟» و
هموطنان هم پاسخ میدادند« :خب به شما هم اعالم کردهبودن،
چرا آمادگی نداشتین راه رو باز کنین؟» و اینجا بود که مسئوالن
ستاد بحران از پاسخ ماندند و پروازکنان از محل دور شدند و مردم را
با خودروهایشان ،برف ،جاده یخزده ،خانواده محترم رجبی و سایر
بستگان و آشنایان تنها گذاشتند.
در این بین ،تنها مسئولی که وظیفهاش را تا حدی درست انجام داد،
خورشید بود که زحمت کشید و بعد از دو روز تابید و برفها را آبکرد
که مردم به کار و زندگیشان برسند .در همین زمینه ،وزارت راه
طی مراسمی از خورشید تقدیرکرد و به دلیل زحمات بیشائبهاش
دیپلم افتخار و لوح تقدیری به این عزیز اعطا کرد .بقیه مسئوالن هم
در مراسم شرکت کردند و دست زدند و موز خوردند و سپس به سر
کارهای خود که شامل گولخوردن ،غافلگیرشدن و تعجب و تاسف
بعد از غافلگیری است ،برگشتند .امیدواریم مسئوالن ما همیشه
همینطور جدی و محکم در مراسم تقدیر حضور پیداکنند و مصمم
بودنشان برای انجام وظایفشان را نشان بدهند.

حال ما مثل کا ِر ما پنچر
ِ
کل ایل و تبار ما پنچر
دوست ،دشمن ،برادر و خواهر
هرکس آمد کنار ما پنچر
هرکه شد همجوار «او» عالی
هرکه شد همجوار ما پنچر
جیب ما مثل دستمان خالی
غیر از این کار و بار ما پنچر
بود بابای یار او سرحال
هست بابای یار ما پنچر
داخل ریل زندگی به خدا
میشود هی قطار ما پنچر
هست هرجا قرار او عالی
شد همیشه قرار ما پنچر!
امیرحسین خوش حال

پیامک روز
پیامک2000999
تلگرام09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

کــاش منم خــودروســاز بــودم که کسی
زورشبهمنرسهوهرکاردلممیخوادبکنم!
دارکـــوب :خیلی خــوب مـیشــد ،مــا هــم پز
میدادیمیکیازمخاطبهامونخودروسازهو
بیواسطهحرفمردمروبهتونمیرسوندیم!
دربــــاره مــرغ تــریــاکــی بــگــم ،بعضی از
مرغداریهاتریاکتوآبحلمیکننتادربرابر
بیماریهامقاومترباشن،نهبرایوزنبیشتر.
دارکـــوب :ممنون از توضیحتون ،ولــی به
هرحال این قضیه رو مسئوالن تکذیب کردن
وماهممیگیمچشم!
دارکــوبعزیز؛ نظرتدربــارهسرمربی
یفوتبالکشورمونچیه؟!
جدیدتیممل 
دارکــــوب :راســتــش نظر مــا مهم نیست،
نتیجهایکهایشونقرارهبگیرهمهمه!
دارکــوب با این مدل تبلیغ کردنهای
کاندیداهاشوخیکن.
دارکــــــوب :شــوخــی ک ــه م ـیکــنــیــم ولــی
بعضیهاشون شوخی ما رو الزم نــدارن،
خودشونطنزکاملن!
دارکوب با یک و  600چند روز میتونی
زندگی کنی؟ من که بازنشسته هستم باید با
اینحقوقیکماهیکخانوادهروبچرخونم.
دارکوب :چی بگم واال ،خدا به همون کمش
برکت بده ایشاال ،مسئوالن هم اگه دوست
داشتنیهفکریبکنن!

