شعر روز

معاون وزير اقتصاد :هسام عدالت را به راحیت از دست ندهيد

دوبییت های خربی هفته

متوسط قیمت خانه در هتران مرتی
 ۲۱.۵میلیون تومان

حواست باشه
راحت
از دست ندیا!

مدیر دفرت موسییق ارشاد:
مافیا نداریم ،بعیض هتیهکنندهها
توان مایل بیشرتی دارند



محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

باور کنین
اونقدرا هم که
میگین راحت
نیست!...

در جیب یکی پول و پله با هم هست
در جیب یکی هست ولیکن کم هست
گفتی که نداریم در اینجا مافیا
جز پول مگر مافیای دیگر هم هست؟!
عبدا ...مقدمی

دیدیم که حالمان چه خوب است ،چ ه خوب!
دلتنگ هوای خوب و دایم مرطوب
ما از کرونا فرار کردیم شمال
با دیدن ما فرار کرد او به جنوب!

جها
نگی

ری
م
خار
ج زن
دگی

عادی شدن کروان برای مردم
ولی جدا زیادی بینظیرید
سفر رفتید و دریا و کویرید
اگر بهداشت را پاسش نکردید
کمی ویروس را جدی بگیرید

بهار نژند

ابالی هشر

ِ
استیک ویژه
بیار فورا برام
دوتا «موکا» ،کنارش کیک ویژه
واسه راننده بنزم که اونجاست
بده با پول من یک ِشیک ویژه!

اپیین هشر



بیار لطفا برام دیزی مشتی
کنارش نون تبریزی مشتی
بره پیازو
اگه چاقوت نمی ّ
بیا دستت بدم تیزی مشتی!
امیرحسین خوش حال

کارتونیست :محمد بهادری

هجوم مسافران به مشال



اهلیهکارخوبهستی؟

توئیت روز
 هــوا اینقدر گرمه که کــر ه تو یخچال آب شــده .البته
شاید یخچالمون ایراد داره ولی این چیزی از گرم بودن
هواکمنمیکنه!
کنکور اونقدر داره عقب میافته که فکر کنم آخر سر
کنکور امسالیها با کالس اولیهایی که سال بعد قراره
برنمدرسهیکجابرگزارشه!
 مامانماومدهمیگهاونسوسیسروکهتویخچالبود
کی برداشته؟ میگم من خوردم .میگه اون خراب شده
بودگذاشتهبودمبرایگربه!نمیدونمچراحسمیکنم
صدامعوضشده...میو!
آشــپزی کردن خودش ســخت نیست،
اینکههرروزبایدبهمغزتفشاربیاریچی
درســت کنی ،ســختی قضیه
است!
 من حســاب کردم ،به همه
اونایــی کــه بــوی من اذیتشــون
میکنــه روزی پنج هزار تومــن نقد بدم،
برامبهصرفهترهتامامواسپریبخرم!
قبال نگــران کرونــا گرفتــن کنکوریها
بودیم،حاالعالوهبراونبایدنگراناسترس

کنکورمگهتمومنشد؟!
ناشیازبیبرنامگیزمانکنکورشونهمباشیم!
 فرداشباخبارمیگهکنکورهمون ۱۵_۱۴تیربود،
مگهنرفتیدآزمونبدید؟!
واسهمتولداندههشصتازداردنیایهغرزدن«کنکور
زمانما»موندهبودکهاونمجلویوضعیتامسالدرچشم
تاریخبهفراموشیکاملسپردهمیشه!
 به من نگیــد آخرای مــرداده .من هنوز تو اســفند۹۸
موندمومنتظرمعیدبشه!
  اگــه مــن بچــه کنکــوری داشــتم ،اول
میبوســیدمش ،بعــد کتــاب
زیست و شــیمی و ریاضیش رو
میبستم و کتابهای آموزش
حرفهوفنروبازمیکردمواسش!
 بچهبودیمغصهمیخوردیم
تاچیزهاییروکهنداریمبرامون
بخــرن ،االن غصــه میخوریــم تا
چیزاییروکهداریمازموننگیرن!

داشتم از تو خیابون رد میشدم ،طرف از فاصل ه۳۰۰
متری محکم زد رو ترمز .دویدم ســمت ماشینش خودمو
کوبوندمبهکاپوت،لنتشحرومنشه!
 گاهی اوقات هم تو خیلی خوب بازی میکنی ولی باز
زندگیدقیقه ۹۰گلشرومیزنه!
اولین بار که فهمیدم حس چشــایی ربطی به چشم و
حسبیناییربطیبهبینینداره،فهمیدمیهجایکاراین
دنیامیلنگه!
  ازنظربیولوژیکیغیرممکنه،ولیواقعاپشهخره!
ازوقتیطریقهمصرفشامپوروازپشتشخوندمدیگه
راحتازگلومپاییننمیره!
 نمیدونمچهحکمتیهتاگوشیدستتههیچینمیشه،
ولی دو دقیقه بذاری کنار حتی ممکنه از ســفارت آلمان
برایاعطایشهروندافتخاریتماسبگیرن!
روسیه گفته واکسن کرونایی که تولید کرده تزریقش
دومرحلهایه.حتماتومرحل هاولبهتویروسکروناتزریق
میکنن و یه کد چهار رقمی ارسال میشه به گوشیت ،تو
مرحله دوم موقع تزریق ،اون کد رو هم باید واردت کنن تا
پادتن تولید بشه .اگر هم سه بار کد رو اشتباه وارد کنن رو
همونحالتکروناقفلمیشی!

چون من سخنگوی وزارتخونه هستم ماسک
نزدم تا سخن بگم ،ولی محض احتیاط اینا رو
نیم ساعتی تو محلول بجوشونین!

پنج شنبهای دیگر را در حالی آغاز میکنیم که امروز
متعلــق به شماســت .بلــه همین شــما که داریــد این
مطلب را میخوانید .حاال خواهش میکنم چند قدم
بروید عقــب تا چشــمهای نازنینتان ضعیف نشــود.
نه ببخشــید! این دیالوگ خانم مجری برنامه کودک
زمان ما بود .بله عرض میکردم که پنجره را بگشایید،
نفس عمیق بکشید .نه راستی االن کروناست ،خیلی
نفس عمیق هــم نکشــید .آهان ماســک بزنیــد ولی
بدانید که گشــایش بزرگــی در انتظار همه ماســت.
باالخــره آن روزهــای خوب کــه منتظــرش بودیم فرا
رسید.
امروز میخواهم درباره طرح گشایش اقتصادی حرف
بزنم که همه جا از آن صحبت میشود .از آنجایی که
بنده تخصص اقتصادی هم در کنار دیگر تخصصهایم
دارم این طرح را کامل برای شــما میگشایم .ببینید
در این طرح گفته شــده قرار اســت دولت بــه ما مردم
نفت بفروشد .یعنی چی؟ یعنی ما میرویم توی صف
میایســتیم (اصال مگر صف نباشــد مزهای دارد؟) و
نفت را بر اســاس توانی که داریــم از دولت میخریم.
حاال یک نفر توان دارد صدهزار بشــکه میخرد ،یک
نفر هم توان ندارد یک بشــکه میخــرد .البته خیلی
از ما همــان یک بشــکه را هــم نمیتوانیــم بخریم که
احتماال باید بطری نوشابه دستمان بگیریم برایمان
پر کننــد .البته معلــوم هم نیســت برای بــار اولی که
نفت میخواهیم بگیریم از کجا باید بشکه خالی گیر
بیاوریم بدهیم تا پر تحویل بگیریم.
اما مشــکل بعدی این اســت کــه تــوی خانههای 25
متری که به مــا میدهند نفتــی راکــه میخریم کجا
جا بدهیم؟ بــاز بــرای این مســئله هم معلوم نیســت
چه تدبیــری اندیشــیده شــده .گذشــته از همــه این
حرفها همسایه طبقه باالیی ما همین االنش پیست
سوارکاری در خانهشــان راه انداخته من میترسم از
فردا سروصدای جابهجا کردن بشکه هم به آن اضافه
شــود .بعد اصال ما ایــن نفت را از شــما بخریــم به چه
کاری میآید وقتی کســی نیست از ما بخرد؟ آخر اگر
مشــتریاش بود که شــما نمیآمدی آن را یک دور به
ما بفروشی .واقعا باور کنیم دلتان برای ما سوخته؟
در کل جمعبندی من این اســت که بعضی مسئوالن
مثل ایــن رفقای قدیمی دوران دبیرســتان شــدهاند.
طرف بعد از هفت ســال ناگهان بــه آدم پیام میدهد و
طوری که در قالب یک پیام بگنجد میگوید« :ســام.
خوبی؟ آقا اهل یه کار خوب هســتی؟» بقیهاش را هم
کهمنوشمامیدانیمپرزنتشدنبرایچهجورکاری
در انتظارمان است .حاال مسئوالن هم مدتی از ما خبر
نداشتند یکهو ســراغ ما را گرفتند هر چه میخواهیم
مثبتبیندیشیمچنینچیزیبرایمانتداعیمیشود.

هر از گاهی سلطان یک چیز ظاهر میشود!

کارتونیست :حسین نقیب

پیامک روز

وزیر کار :ناسالمتی جک تعریف کردم ها ،یه
لبخند بزن اقال!
+نمیبینی دارن عکس میگیرن؟ اون
پروتکل رو بکش باال!

روشهاینویندورکاریبرایفرارازمجازات

استفاده از فناوری

کارمندهای دورکار
گفتن سیستم قطعه،
هفته دیگه بیاین تا به
ادامه دورکاریمون
برسیم!

نیازطنزی

فروش بدون واسطه
مقدار محدودی ماسک و محلول
ضدعفوینکننده درجه یک ممتاز
موجود است

ماسکهااننو،ششالیهودستدوزبودهو
تمضیینفقطهوایاپکراردیمکند

استفاده از محیط منزل

محلول هم کامال گیاهی است که برای
پوست و لباس و محیطزیست
هیچ مشکیل ایجاد منیکند

کارتونیست :حسین نقیب

استفاده از نیروی جایگزین

کا
رم

کمیک روز

شیر:باید یال و کوپالم رو بزنم
آبرو برای سلطان جنگل نذاشتین!

روحاین:مسئویل کهکارمنددورکاررامجبوربهحضوردرمحلکارکندمجازاتیمکنیم

ند

دارکوب جان چه خبر از گشــایش اقتصادی دولت؟ تو
فهمیدیچیبودوچهسودیبرایمامردمداشت؟
دارکوب:ماکهنهدیدیمونهفهمیدیم،شایدهمهنوزمونده
تااثرکنه؟!
اتوبوســرانی گفتــه روزهــای تعطیــل به خاطــر کرونا
اتوبوسهــا رو تعطیل میکنــه .به نظرت بقیــه روزها کرونا
نیســت ،یــا روزهــای تعطیــل چــون مســافر کمتــره برای
اتوبوسرانینمیصرفهکهمسافرجابهجاکنه؟
دارکوب :نه همچین هم نیســت ،ان شــاءا ...منظورشون
اونه که مردم روزهــای تعطیل بمونن خونــه و از کانون گرم
خانوادهلذتببرن!
آقای جهانگیری تو صفحه دارکوب شــده مثل مرحوم
حبیبیتویگلآقا.هرروزبایدباشهواگریکروزنباشههم
مهاجری
خودشوهمماشاکیمیشویم!
دارکوب:خدابیامرزهدکترحبیبیرو،آقایجهانگیریهم
مثلایشونباجنبهاستوکاریکاتورخورشملسه!
آقکمالفکرنمیکردماینقدر«زذ»باشی!
آقکمال:زذنیستم،زنمهدوستدارموبهشاحتراممذارم!
دارکوب یه زمانی ســفر خارجی برامــون آرزو بود ،بعد
خونهخریدنواالنماشینخریدن.همینطوریپیشبره
خریدنگوشیوگوشتوگوشفیلهمبرامونآرزومیشه!
دارکوب :حاال گوشی و گوشــت یه چیزی ،ولی گوشفیل
رو بــرای چی میخواین؟ با تشــکر از مســئوالن کــه با تمام
سعیشوندارنفهرستآرزوهامونروبلندترمیکنن!
دارکوب چرا بعضی مســئوالن ما دایــم درحال نظریه
دادن هستن؟ مگه نمیشه از تجربه بقیه مسئوالن یا حتی
کشورهایدیگهدربعضیزمینههااستفادهکرد؟
دارکوب:ازقدیمگفتنشنیدنکیبودماننددیدن!

زندگیسالم
پنج شنبه
 23مرداد 1399
شماره 1669

دارکوب

مانده است دگر -شما بگو -راه مگر؟
از پول به جیبمان مگر ماند اثر؟
گفتند که در خانه بمانید ولی
کو خانه که ما در آن بمانیم دگر؟!

از اون لحاظ

برای رعایت یک رسی موارد ،فقط فروش
تلفین و ارسال به محل مشا
(مشاره تلفنها هر روز عوض یمشود و
کارتخوان موجود است)
دکرت مسود قریق و
مهندسهوشنگبلربینگ
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