دارکوب
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تیتر روز

روحانی:شرایطزندگیمردمخوبنیستامامقداری
بهترازماههایگذشتهاست

مردم:میشهبگینچهمقداریتاخودمونهم
درجریانباشیم؟!
روحانی:دولتدررسیدگیبهمشکالتمردممردود
نشدهولیدربرخیمواردتجدیدیداشتهایم

دارکوب:کهاونمباتکمادهوترمتابستونیو
معرفیبهاستادحله!

سخنگوی دولت:

رسیدگی به
سیلزدگان
را هر دو
هفته یک
بار دنبال
میکنیم و
یک مصوبه
هم درباره آن
داریم  /مهر

دارکوب :اگه دو هفته یک بار اذیت میشین اجازه بدین
خودمون دست به کار بشیم؟!

7
شعر روز

موعدخانه
موعد خانه رسید و استرس افزون شود
ترسوجیبخالیامباهمعجبمعجونشود
صاحبخانهکهآیدبیقراریمیکنم
مثلبسما...وجن،منالفراریمیکنم!
کاشمیشدمثلآبیدرزمینپنهانشوم
بینیازازمالدنیا،خانهارزانشوم
ازپسدیوارکوچهسایهاشرادیدهام
مثلبیدیدردلتوفانعجبلرزیدهام
سایهامراازپسدیوارکوچهدیدهاست
برپدرجدمنوامثالمنخندیدهاست
الجرمیکروزاودیگرشکارممیکند
برهیوندایششبیآخرسوارممیکند
آسمانبرریسمانمیبافدودرانتها
می ُبردباپنبهسرراعاقبتاودرخفا
پولخونجدخودرامیکشدبرنرخپیش
باسهتاصفراضافه،میشوممنماتوکیش!
سحربهجو


عموجانازدوهفتهپیشکمو
کسرینداری؟روبهراهی؟خیالت
راحتباشهتادوهفتهدیگهیه
مصوبهتوپبراتداریم!

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور:صنعتخودرواز
مونتاژکاریعبورکردهاست/ایسنا

دارکوب :خدا کنه یه روزی هم از
لکاری»عبورکنه!
«سمب 
رئیس کل بانــک مرکزی :هــم اکنون بــازار ارز بــه ثبات
رسیدهوهیچگونهنگرانیدراینزمینهوجودندارد/ایرنا

کارتونیست :محمد بهادری

دارکوب:نمیدونیمچراتامیگین«جای
نگرانینیست»دلشورهمیگیریم!
هاشمزایی،نمایندهمجلس:آیابهترنیستکناربرویمو
بهجوانهایخوشفکروتحصیلکردهمیداندهیم؟/
خانهملت

نمایندگان:نههه...خیییر!
رئیسجلسه:بسیارخب،تصویبشد،کنار
نمیرویم!
نایبرئیسکمیسیونبهداشت:خوشبختانه ۹۷درصد
دارویموردنیازدرداخلکشورتولیدمیشود/ایسنا

مادربزرگ دارکوب :ننه اینا منظورشون
خاکشیر آلو  ،نبات وعرق نعناع و زرده
تخم مرغ با زردچوبه خودمونه؟!
مدیرعاملصنایعشیرایرانپگاه:کاهشمصرفشیردر
کشورخطرناکاست/ایران

مدیر عامالن صنایع دیگر :راست میگه،
کاهش مصرف محصوالت ما هم خطرناک
است!
سوژه روز

سناریویی برای نون زیر کباب

چگونهکارمندنمونهباشیم

مهدیسا صفریخواه
طنزپرداز

در این 10گام به شما رمز و راز یک کارمند نمونه بودن را میگوییم .در گام اول خواهرزاده
رئیس باشید .شما روی کاغذ از کارمندی شروع میکنید و بکوب میخوانید برای
مدیرعاملی و با همین فرمان اگر خدا قسمت کند تا  ۱۴۰۵وزیری ،سفیری ،عضو ارشد
مذاکرهکنندهای ،چیزی میشوید .در گام دوم «دیر اومدی بخواه زود برو»؛ در واقع تفاوت
منش و دیدگاهتان را با این روش به دیگران نشان میدهید .در گام سوم مجهز به سامانه
ردیاب اربابرجوع باشید یعنی تا اربابرجوع را دیدید بلیت سفر جزایر قناری را از کشوی
میز دربیاورید و بروید مرخصی استعالجی .در واقع همانی باشید که نیست ،ولی باید
امضا کند .در گام چهارم مجهز به سیستم اعالن قطعی خودکار سیستم در ساعات شلوغ
مراجعه اربابرجوع باشید .پنجم مجهز به همه اپلیکیشنهای ارتباطات مجازی باشید،

توئیتروز

پدیده دستشویی بین راهی!
تو فیلمهای ایرانی برای این که بیلیاردباز باشی یا باید چند فقره قتل لو نرفته
داشتهباشی،یانقشهچندفقرهقتلروریختهباشی!
پول میدیم ماشین رو بیمه میکنیم که موقع تصادف ضرر نکنیم .بعد که
تصادفمیکنیمازجیبخسارتمیدیمکهازبیمهاستفادهنشهوشاملتخفیف
بشیم.زیبانیست؟!
طوریگرمشدهکهباهرنفسیکهبرمیآید،گوییشعلهایازسوراخهایدماغ
اژدهاخارجمیشود!
گردشگرهنوشتهتوهیچکدومازدستشوییهایایراندستمالکاغذینبود.
خوشحالمحداقلباپدیدهدستشوییبینراهیآشنانشده!
بهنظرمدیگهوقتشهاینرازروبهدوربینهایکنترلسرعتبگیمکهمردمهمه
سرعت مجاز رو رعایت نمیکنن ،فقط وقتی میرسن به
شماآروممیرن!
آقا چرا وقتی پیتزا میخریم مالیات بر ارزش
افزوده میگیرن ازمون؟ ما که چیزی به ارزشمون
اضافه نمیشه ،تازه چاق هم میشیم ،حاال درسته چا قها
مهربونن و این خودش ارزشه ،ولی این مالیات اشتباهه به نظرم!

شاید باورتان نشود یکبار بهجای فتوکپی شناسنامه عکسش را در واتس اپ برای کارمند
بانک فرستادم و بعد از آن دیگر آن آدم سابق نشدم.
در گام ششم مجهز به سریال و بازی در گوشی خود باشید (نباید که خودتون رو بکشین
برای دو زار پول) .در گام هفتم از اطالعات زرد همکاران خود نسخه پشتیبان تهیه کنید
(حاال ما هرچی بگیم باید گوش کنین؟! یه دفعه پاشید کله سحر هم نیمساعت ورزش
کنین و سیگار رو هم ترک کنین .نه ک ه تا االن هم برای زیرآب زنی منتظر اجازه ما بودین!)
در گام هشتم از فیش حقوقتان برای جلب توجه استفاده کنید .البته اگر خواهرزاده
مدیر هستید منظورمان فیش حقوق نجومیتان نیست .در گام نهم شوآف کنید .حتی
اگر کار نمیکنید خودتان را مشغول نشان دهید ،بخشی از نظام اداری با شوآف زنده
است .در گام دهم عطر خوش خدمت مخصوص خودتان را داشتهباشید .از عطر خوش
خدمت مخصوص دیگران استفاده نکنید ،ممکن است اصل نباشد و انگ اختالس بهتان
زده شود!

کارتون روز

سال ،٩٧
پرطالقترین
سال تاریخ
ثبت احوال
 /ایسنا

کارتونیست :پیام پورفالح

اولی :شنیدین معاون وزیر صنعت گفته سه سناریو برای افزایش
قیمت نان مطرحه که احتمال افزایش قیمت  ۲۵درصدی نان
مورد توافق است.
دومی:اگهنشنیدهبودیمهماالنشنیدیم.بقیهسناریوهاشونچیه؟
سومی :مگه فرقی هم میکنه؟ البد  20درصد بوده و  30درصد
که وسطش رو گرفتن ،همیشه همین سناریوی نه سیخ بسوزه و نه
کباب اعمال میشه دیگه!
دومی:اینجوریکههمسیخمیسوزه،همکبابوهمنونزیرکباب!
اولــی :سیا هنمایی نکنین ،میشد سناریوی  50و حتی 100
درصدی افزایش قیمت هم اجرا بشه.
سومی :راست میگی ،ما هم باید سناریوی به مرگ بگیریم که به
تب راضی بشیم رو اجرا کنیم!
رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم :جایزه بهترین فیلم نامه به
طور مشترک تقدیم میشود به وزارت صنعت و این سه تای باالیی!

از اون لحاظ
پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکوب جات خالی امروز رفتم یه اداره،
عالوه بر پول فتوکپی و ثبتنام اینترنتی ،پول
پوشه پروندهام رو هم ازم گرفتن!
دارکوب :چرا جای من خالی؟ مگه من به
دادن پول زور عالقه دارم؟ خدا رو شکر کنین
که پول خودکار و باد کولر و آب آبسردکن رو
ازتون نمیگیرن!
یک بازنشسته هستم که بعد از افزایش
نیم مثقالی حقوقم ،هرطور حساب میکنم
فرمول اضافه شدنش را نمیفهمم ،دارکوب
میتونی روشنم کنی؟
دارکوب :میتونم ولی بهتره روشن نشین،
هم برای خودتون خوبه و هم برای سوپری
محل و صاحبخونه و هرکی ازتون طلب داره!
دوســتــم تــا دیــــروز لــواشــک و آلــوچــه
میفروخت ،امروز زده تو کار تعمیر گوشی
همراه .دارکــوب به مردم بگو مراقب باشن
کجا تلفنشون رو میبرن بــرای تعمیر که
طرف تخصص داشته باشه.
دارکوب :باشه ،ولی به دوستت بگو اشتباه
کرده ،سود لواشک و قره قروت بیشتره!
میخواستم از طریق دارکوب از کارخانه
ســازنــده ماشینم تشکر کنم کــه فــنــاوری
جالبی داخلش گذاشته که بــاک بنزینم
رشد میکنه! ماه پیش باکش  40تا بنزین
میخورد ،دیروز  45تا!
دارکوب :ما هم یه تشکر ویژه داریم از پمپ
بنزینی که توش بنزین زدین!

