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رئیس شرکت آب و فاضالب تهران: مردم فعال خانه تکانی نکنند

مردم: فعال از تکوندن خودمون وقت اضافه 
نمیاریم که بخوایم خونه رو بتکونیم!

علی فتح ا...زاده کارش را در باشگاه استقالل آغاز کرد

بخشی از هواداران: کسی کرونا سراغ نداره؟!

ورود تمام اتباع چین به ایران ممنوع اعالم شد

 اتباع چین: به موقع ممنوع کردین  
دیگه کسی نمونده که به ایران نیومده باشه!

کیهان: شبکه های اجتماعی کانون بروز شایعات کرونایی است

دارکوب: همین اینترنت نصفه نیمه رو هم 
تعطیل کنین شاید کرونا ریشه کن شد!

واکنش بهنوش بختیاری به حواشی: زیپ دهان تان را بکشید

رسانه ها: تا شما زیپ دهانت را باز کنی؟!

تیتر روز

 

همه مادران دنیا یک حس فروتنی خاصی دارند، البته تا وقتی که از 
قیافه بچه شان تعریف کنید و خورد و خوراک بچه هایشان را زیر سوال 
نبرید. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۸۰ درصد سواالت دید و 
بازدید سال نو برای بچه اولی ها حول این محور است: بچه تون چرا 
چاق یا الغره؟! آدم ها یک جوری با جدیت این موارد را می پرسند که 
انگار مدرس همایش های انگیزشی هستند یا در حال عضوگیری 
شرکت های هرمی. طبق آمار یونسکو این سواالت معمواًل از سوی 
فامیل درجــه یک بچه ها مطرح می شــود. در برخورد با این نوع 
پرسشگران ضمن حفظ خونسردی، آن ها را به نسخه »دی ان ای« 
خودشان حواله کنید. واقعیت این است که شما باید همان کسی 
باشید که قرار است در سرزمین نادان ها بگوید »پادشاه لباس تنش 
نیست.« این ریسک را قبول کنید و با این کار آن ها را به فاصله بیشتر 
از شعاع ۲۵ مایلی خود برانید. اما قبل از این که آن ها را به طور کامل 

نابود کنید، مطمئن شوید که بچه عیدی اش را از عمه اش گرفته.
در نسخه فوق پیشرفته می توانید یک سلفی از بچه و فرد پرسشگر 
ــاره به شباهت های ظاهری، پرسشگر را با  بگیرید و ضمن اش
تشریفات خاصی نابود کنید. در پروتکل تایید شده توسط سازمان 
بهداشت جهانی »فضولو بردن زیرزمین از پله افتاد زمین«. وقتی 
کسی پرسید چرا بچه تان چاق یا الغر است، می توانید از طرف 
بخواهید شماره نظام پزشکی اش را اعالم کند، مطمئنا در پاسخ 
این جمله را می شنوید: »پروفسور سمیعی تو کانال چیزمیز گفته«. 
تکلیف تان را برای همیشه با این آدم ها روشن کنید و اجازه بدهید 

به همان نسخه های پروفسور سمیعی در همان کانال عمل کنند. 
آن ها وقتی روغن بنفشه و خارشتر و بومادران را با هم ترکیب کنند 

ُاوردوز می کنند و برای همیشه از شرشان خالص می شوید.
البته این نسخه فقط دربــاره فامیل شوهر کاربرد دارد و 

»یه بار یه آقاهه اومد امتحانش کنه واسه فامیل های خانومش کمونه 
کرد، خورد وسط فامیل خودش و مرد«!

معضل فضول های فامیل

شعر روز

ای صاحب فال، باور کن بیرون خانه خبری 
نیست. این چند روز را اگر کاری نداری در 
خانه بمان تا این ویروس لعنتی شرش کم 
شود، بعد هرچقدر خواستی دوردور کن!

فال روز

پیامک 2000999 
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  چه خوش می گفت آن دانای برنا
به گل ها و به بلبل ها و درنا

چه می شد که می آمد زود به ایران
به جای این کرونا... »مارادونا«؟! 

ارسالی مخاطب  
ــوب یــه جمله بگو کــه روی تابلو    دارکـ
بنویسم و به در ساختمون بچسبونم بلکه 
مردم گوش بدن و ماشین شون رو جلوی پل 
ما پارک نکنن! خسته شدیم واال از بس برای 

این موضوع حرص خوردیم.
دارکوب: یه کارتون سفارش میدم بچه ها بکشن 
که همون رو بچسبونین روی دِر خونه، البته قبال 

در تاریخ یکم مهر یه کارتون کار کرده بودیم.
  دارکوب یکی از عوامل گرانی ها همین 
سایت های خرید و فروش هستن که مردم 
الکی قیمت های باال میدن و خودش باعث 

گرانی کاذب میشه.
کنترل شون  گفتن  مسئوالن  دارکـــوب: 
مــی کــنــن، اگـــه مــثــل بقیه چــیــزهــا نباشه 

کنترل شون!

پیامک روز

گوگولی

 رامبد جوان:خندوانه بماند برای روزهایی که من و گروهم
 دل خوشی داشته باشیم

دارکوب : دل ناخوش  بقیه هم که مهم نیست؟!

مهدیسا صفری خواه| طنزپرداز

یم خندیم!

بهترین نعمت جهان؛ خنده
چاره رنِج بیکران؛ خنده

مرگ بر خودروی گران؛ خنده
سودمند است و بی زیان؛ خنده

هر که با ما بد است می خندیم
»کرونا« آمده است می خندیم

یک نفر در فشار؛ می خندید
بر غم روزگار؛ می خندید

حین انجام کار؛ می خندید
گاه می زد کنار؛ می خندید

هرکه با ما بد است می خندیم
»کرونا« آمده است می خندیم

هرکسی ناقالست؛ می خندد
درد او بی دواست؛ می خندد
توی بند بالست؛ می خندد

داد او بی صداست؛ می خندد
هرکه با ما بد است می خندیم

»کرونا« آمده است می خندیم
الغرض »خنده« راه درمان است
بهترین اکتشاِف انسان است!
محرم غصه های مامان است

باعث التیام بحران است
هرکه با ما بد است می خندیم

»کرونا« آمده است می خندیم
امیرحسین خوش حال  
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کارتونیست:حسین نقیب

کارتون روزتوئیت روز

  از وقتی فهمیدم بی اشتهایی هم از عالیم کرونا می تونه باشه تا حد 
مرگ می خورم تا یه موقع بی اشتها به نظر نرسم!

  جدیدا سشوار رو با حرارت باال رو سرم می گیرم به خاطر داغی 
سرم احساس کرونا داشتن خاصی می کنم که خدا رو شکر با خاموش 

کردن سشوار حل می شه!
 خانمه دستکش التکس دستش بود، نشست تو تاکسی، دستکش ها 
رو درآورد، اسپری الکل زد، دوباره دستکش رو پوشید. کرونا داشت 

جیغ می کشید می گفت من می  خوام پیاده شم!
 وسط  شب با تنگی نفس شدید از خواب بیدار شدم. 
از ترس دست و پا زدم. لحاف از رو سرم رفت کنار و همه 

چیز به حالت عادی برگشت!
ــران با   همش فکر می کنم کروناهای ای
حسرت به کروناهای کشورهای دیگه نگاه 
می کنن، بهشون می گن: بابا این ها اصال ما 
رو جدی نمی گیرن، هی با ما جوک می سازن!

ترس از کروان، بدن را ضعیف یم کند زیاد بخوریم ات کروان نگیریم؟!

 جهانگیری: نیروی انساین زبده و تحصیل کرده

رسمایه ای گران هبا تر از نفت است

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرزین که محسن یگانه خونده چرا دوقلوهای افسانه ای از دو نژاد مختلف بودن؟باخانمان

اون دختره تو میتی کومون با ُتسیگه ازدواج کرد؟ با 50 هزار دالر چند عدد ماسک می شود خرید؟

اگه کرونا بگیرم بابام بهم توجه می کنه؟روش کاشت ، داشت و برداشت زنجبیل

استوری جدید و روشنفکری درباره استاد شجریان  بهنام بانی برای فرم گرفتن سبیل خود ژل می زند؟

چرا هر چی غصه می خورم سیر نمیشم؟ روش پر کردن نان باگت با فالفل

رسچ گوگویل ها در گوگل

 با این اوضاع قیمت 
نفت االن دارین 

ازمون تعریف 
 می کنین یا متلک

 می گین؟!


