دارکوب

چهارشنبه  26تیر 1398
 14ذی القعده .1440شماره 20148

تیتر روز

سخنگویدولت:گرچهمشکالتدرکشوربسیارشده،
امانبایدناامیدبودویأسرابهجامعهتزریقکرد/شفقنا

اهالیجامعه:شماخودتونروناراحتنکنین،
اینااشکشوقه!
عضوکمیسیوناصل:۹۰مسئوالناعالمکنندیکسوم
حقوقشانرابهخزانهبازمیگردانند/ایرنا

دارکوب:نهتوروخدا،خزانهلبریزمیشه،باز
دردسرشبرایماست!
رئیسمحیطزیست:یوزپلنگماقربانیخشکسالیو
بیآبیاست/ایلنا

نسخه
رئیسجمهور
برای مردم با
الگو برداری
از تالش
ژاپنیها
بعد از جنگ
جهانی دوم:
باید روزی
 8ساعت با
پول و 4-5
ساعت
مجانی کار
کرد.

دارکوب:

باورکنینماحاضریمروزی
 8ساعتمجانیکارکنیمو
 4ساعتپولی،ولیحقوقمون
روهممثلژاپنیهابگیریم!

خسته نباشین!

7
شعر روز

مدیرعاملصنایعشیر
ایران:کاهشمصرفشیر
درکشورخطرناکاست
با گفتن شیر ،شیرمان میکردی
صحبت ز سرانه جهان میکردی
آن روز که شیر را گران میکردی
ای کاش که خود را نگران میکردی!
***

خسارت ۳۶هزارمیلیاردی
موسساتمالیغیرمجاز

روز روشن گرچه هی میداد سود
با مجوز ،پیشپیش و زود زود
کنده شد تابلوش ،شد غیرمجاز
هر خطایی بود از آن تابلو بود!

یوزپلنگ:یعنیبرایرفعتشنگیوآبیاریما
روشکاریاباهامونتصادفمیکنن؟!



عبدا ...مقدمی

وزیرکار:طیسالگذشته ۹۲هزارشغلدربخش
مشاغلخانگیدرکشورایجادشدهاست/ایسنا

رئیس جمهور (به زودی) :مردم باید روزی5
لخودشانکارکنند!
ساعتمجانیدرمنز 
تصویر سازی :علی کاشی

پاسختهیهکننده«گاندو»بهرئیسدفتررئیسجمهور:
حقیقتتلخاست

ماسعیکردیمباتخیلوفانتزی
شیریناشکنیم!

سوژه روز

از اون لحاظ

کابل برق برای سرخرگ قلب
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

اولی :فهمیدین دلیل قطعی چند وقت پیش اینترنت تو بعضی جاها چی بوده؟
دومی :برفرض بدونیم ،بازم تو که تعریف میکنی ،حاال خودت بگو چی بوده!
اولی :وزیر ارتباطات گفته روز کنکور در  ۲۱۰نقطه اختالل شبکه اینترنت داشتیم تا
امنیت سوالها حفظ و دسترسی به نت محدود بشه.
سومی :زدن اینترنت رو پوکوندن تا کنکوریها تقلب نکنن؟ چه باحال!
اولی :نه ،وزیر گفته اون زمان مسافرت بودم و به محض این که به تهران رسیدم گفتم

توئیتروز

خالی شدن شارژ پاور بانک در  30سالگی!

طرف صبح تو سطل ماست چای میخوره ،بعد عکس میز صبحانه با وافل و
قهوهوآبپرتقالوسوسیستخممرغمیفرستهتوگروهمیگهصبحزیباتونبخیر!
اونلحظهایکهمیرسیپایینپلههاوهمونلحظهمترومیرهومجبوریچند
دقیقهتاقطاربعدیصبرکنی،خود 30سالگیه!
بانکفقطپاوربانک ،بقیهبانکهافقطدنبالسودخودشونن!
درجوابسوال«آیاپنجسالپیشخودتوجاییکهاالنهستیمیدیدی؟ »باید
بگمبله.منازهموناولواقعیتروقبولکردموامیدخاصیبهخودمنداشتم!
همسایهمون رو نصفهشب دیدم گفت :بچهام هوس
پاستا آلفردو کرده میرم براش بخرم .بعد من یه
بار بچه بودم به بابام گفتم :بابا پیتزا چیه؟ گفت:
اوهو،چهغلطا.دقتکردینکهفقطسوال
کردم،هوسنکردهبودم!
قدیما تاکسیهای محله ما عالوه بر
این که صندلی جلو دو نفر سوار میکردن،
بین راننده و د ِر راننده هم یه نفر سوار
میکردن!
پسره هشت سالشه نوشته آیفون شیش
دوست ندارم ،هنگ می کنه .من همسن اون
بودمبابامیهپاککنواسمخریدبویتوتفرنگی
میداد،ازخوشحالیخوردمش!

کارتون روز

مدیر ایران خودرو :یک قطعه کلیدی که هیچکس جرئت نمیکرد به
آن نزدیک شود و همه میگفتند جیزه و به لولوی قطعهسازی معروف
است ،تولید خواهد شد.
نترس برو جلو...
هواتو داریم ...این از
اون لولوها نیست!

کارتونیست :سعید مرادی

وزیر بهداشت بهتازگی از موضوع عجیبی پرده برداشته است.
آقای سعید نمکی گفته است« :برخی به جای واردات استنت
قلب ،دو میلیون یورو کابل برق وارد کردهاند» .بیاییم این موضوع
را بررسی کنیم ببینیم چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اصال
منطقی است یا نه؟
متاسفانه در موارد بسیاری دیده شده که افراد وقتی یک نفر را برای
خرید میفرستند فهرست خرید را دقیق و درست نمینویسند.
مثال یک خانم خانهدار که برای همسرش فهرست خرید مینویسد
برای صرفهجویی در پول پیامک مینویسد« :صابون-پودر-مایع»
در این جا همسر مهربان ایشان باید حدس بزند مثال منظور خانم
از صابون همین صابون های ساده نیست بلکه منظور «صابون
مخصوص نرمکننده با عطر زیتون برای نرم کردن پوست دستها»
است .روی همین حساب اینجا هم حدس میزنیم واردکنندگان
به این دلیل که وزارت بهداشت فهرست را دقیق ننوشت ه و فقط قید
کرد ه « :سیم» به اشتباه افتادهاند و متوجه نشدهاند منظور استنت
قلب است.
موضوع دیگری که پیش میآید این است که فروشندهها معموال
موقع فروش سعی میکنند هر طور شده کاالی مشابه را به
مشتری بدهند و نگذارند دست خالی از فروشگاه بیرون
برود .مثال خود من رفتم از یک ابزارفروشی سوزن تهگرد
بخرم ،فروشنده گفت :سوزن تهگرد ندارم به جایش میخ طویله
بدهم؟ فقط کمی سایزش بزرگ تر است ولی به جایش به هر جا
الصاق کنید اصولی آن را نگه میدارد .در همین مورد هم فکر
میکنیم واردکنندگان رفتهاند توی فروشگاه خارج و گفتهاند:
«ببخشید استنت قلب دارید؟» فروشنده هم که استنت تمام
کرده بوده ،گفته آن را تمام کردیم ولی به جایش یک سری کابل
برق داریم که این کابلها را هم میشود برای سرخرگ قلب
استفاده کرد .اولش کمی اندازهاش اذیت میکند اما به تدریج
سرخرگتان جا باز میکند و به آن عادت میکنید.

قطع اینترنت برای امنیت کنکور

سریع نت وصل بشه.
دومی :وزیر جوان خودش دستش تو کاره ،میدونه دانشآموزها اگه بخوان تقلب کنن یه
راههایی بلدن که به عقل جن هم نمیرسه ،اینترنت که چیزی نیست!
سومی :خب چرا به جای قطع کردن کلی شبکه ،دستگاه مسدودکننده سیگنال
نذاشتن؟ اگه یک شهروند همون موقع کار واجبی با نت میداشت چی کار باید میکرد؟
اولی :کار واجب یعنی چی؟ فوقش میخواستن چهار تا عکس غذا الیک کنن و پنج تا
کلیپ چالش در بطری دانلود کنن که اونا رو هم میشد بعد از کنکور انجام داد!
وزیر ارتباطات :دوستان سرتون رو برگههای خودتون باشه! آقای حسینی بای ،شما هم
از پشت دیوار بیا بیرون ،اون هندزفری نامرئی رو هم از تو گوشت دربیار!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکوب یه چرتکه بنداز ببین هر بانک
بــا ایــن تهمونده حسا بهای مــا کــه اجــازه
برداشت نداریم ،چقدر کاسب می شه؟!
دارکوب :چرتکه جواب نمیده باید ماشین
حساب مهندسی داشته باشم!
چرا ما بیخودی برای قرمز و آبی کلکل
میکنیم ،وقتی بازیکنان و مربیهاشون
اسکناسهای سبز رو میزنن بر بدن؟!
دارک ــوب :خوبی فوتبال به همین رنگی
پنگی بودنشه دیگه!
دالر داره می ریزه ،دارکوب هرچی دالر
داری تو دست و بالت رد کن بره!
دارکــوب :اتفاقا این ریزش دالر رو مدیون
من هستین که هفته پیش رفتم  2دالر و 50
سنت خریدم!
آق کمال چطوری با گرماها؟
آق کمال :گرما؟ کجاش گرمه بــرار؟ برن
خداتانه شکر کنن گرما ندیدن ،تو جنوب با
قطعی آب و برق!
دارکـــوبعــزیــز ،چــرا بــاغوح ـش یــا باغ
پرندگان شهرمون دارکوب نداره؟!
دارکوب :البد اونجاها کسی رو الزم ندارن
کهانتقادهارودادبزنهوبهکاستیهانوکبزنه!
دارکــوب جان ،نظرت دربــاره ویالهای
لواسان چیه؟
دارکوب :نظر خاصی ندارم وقتی وسعمون
حتی به خرید ضایعات ویالهای غیرقانونی
تخریب شده اونجا هم نمیرسه!

