دارکوب

یک شنبه 29دی 1398
23جمادی االول .1441شماره 20297

تیتر روز

روحانی :دولت در کنار مردم سیلزده است

مردمسیلزده:ممنون،ولیهمینکهبهفکرمون
باشینکافیهتاکنارمونباشین!
هاشمیطبا :تاج و کفاشیان در  AFCفعال نیستند

انسا :در یک دهه آینده حیات فرازمیین را پیدا خواهیم کرد
به سالمتی مستقر شدیم،
ولی یه عده بومی اومدن
احتماال حرف از یارانه و
مسکن و اینا میزنن،
چیکار کنیم؟

فال روز
ای صــاحــب فـــال ،گــوشــی را بـــردار و
پیامکی به یک دوست بزن و از او تعریف
کن .قول میدهیم پشیمان نخواهی
ش ــد .مــثــا خ ــود م ــا ،ی ــاال یــه پیامک
تعریفی بزن!

شعر روز

جهانگیری

تاج:منکهحالمخوشنیست،کفاشیانهمهی
خندهاشمیگیرهکسیجدیشنمیگیره!
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میز مخصوص ژنهای برتر!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :احتمال رد الیحه حذف
 ۴صفر از پول ملی کشورمان در این کمیسیون وجود دارد

بگو میخوای آنچنان
رونق اقتصادی ایجاد
کنی که کیف کنن!

دارکوب:اینقدرلفتشدادینکهباید 5تاصفر
کمکنیم!
رئیس کانون سردفتران :سندهای ازدواج از سال آینده
الکترونیک و تکبرگ میشود

به زودی در دیوار :آقایی هستم تک برگ سند،
آماده ازدواج با یک خانم دکتر!
کارتونیست :جواد تکجو

معاون میراث فرهنگی :برنامه ریکاوری گردشگری
درحال اجراست

گردشگران:نمیشهبهبهانهمصدومیتازفصل
بعدشروعکنیم؟!


دی روزنامه

نظرسنجیشمارهیکدارکوب
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

بیمارانداخلراهمدریابیم!

اولی :بچهها بیاین که از یه دالل جدید رونمایی شده.
دومی :دیگه اجــازه بده از چیزی تعجب نکنیم .من حتی دالل پیچگوشتی ششپر
مخصوص باز کردن اتصاالت داخلی تراکتور هم شنیدم .دیگه تو چی میخوای رو کنی؟
اولی :این داللی که من میگم در حوزه سالمت هست .معاون وزیر بهداشت گفته
داللپروری در این حوزه زیاد شده.
سومی :البته االن شکلهای جدیدی پیدا کرده که داللی مریض خارجی میکنن .ولی
شکلهای قدیمیش هم داللی کلیه و پانکراس و اثنیعشر بود .
دومی :حاال واقعا چی میشه این همه دالل تو همه امور درست میشه؟

توئیتروز

اعتراض  AFCبه تیپ جدید رامین رضاییان!
  هر اتفاقی که توی فوتبال آسیا رخ بده سران  AFCجلسه میذارن میگن فعال
بگیدنمایندههایایرانتوکشورثالثبازیکننتابعدشببینیمچیمیشه!
فکرکنمرامینرضاییانبرایاعتراضبه AFCقیافهاشرواینجوریکردهباشه
وگرنههیچتوجیهدیگهایقابلقبولنیست!
 توروخدادیگهنگینمشتقوانتگرالکجایزندگیبهدردمونمیخوره،یهو
دیدین تو محاسبه بنزینی که باید بزنیم تا سهمیهمون نسوزه ،مجبورمون کردن
انتگرالسهگانهبگیریم!
یه همکالسی داریم هروقت میپرسم چیزی خوندی یا نه ،میگه نه مهمون
داشتیم.فکرکنمتورستورانزندگیمیکنن!
  از ﻋﺠﺎﯾﺐ بعضی خانمها ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﯼ هفت طبقهای ﺭﻭ طبقه ﺑﻪ
طبقه ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯه میگرﺩﻥ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ میگن :ﺍﻭﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ
چقدرﺩﻭﺭه...میمردینزدیکترپارکمیکردی؟!
من خیلی کم رانندگی میکنم چون اعصاب ندارم
و با همه درگیر میشم و هربار رانندگی میکنم و
درگیر میشم طرف که از ماشین پیاده میشه
سهبرابرمنه!
  دقت کردم یه عالمه آدمیم که چهار،
پنج سال پیش آیفون  6خریدیم ولی
دیگهپولنداریممدلباالترشوبخریم!

مسئول صفحه:آقای دومی این قدر تند نرو .از االن تا آخر امروز حق صحبت نداری دیگه.
اولی :بعد یه چیز جالب دیگه هم معاون وزیر گفته .گفته پزشکهایی داریم که انفرادی
خارج از کشور میروند بیمار ببینند.
چهارمی :آخی! زحمتشون نمیشه این همه راه؟ بهتر نبود بیمار میاومد داخل؟
اولی :سوال خود من اینه که میرن خارج ،کارت خوان هم میبرن یا نه؟
سومی :البته پزشک دلسوز هم زیــاد داریــم .امــا همین پزشکانی که میرن خارج
دنبال بیمار ،کاش یک سری بیمار محروم داخل کشور رو هم دریابن .مثال االن برای
سیلزدههای سیستان به شدت به پزشک نیاز هست.
دومـــی :حتما خیلی هــاشــون رفتن امــا شاید بــه دلیل سیل او نجـــا کــا رتخــوان
بعضی هاشون کار نمیکنه!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز
انصاریفرد ،مدیرعامل پرسپولیس :قطعا در آینده نه تنها از هواداران
پولی دریافت نمیکنیم بلکه به آنها خدمات ویژهای خواهیم داد

این یکی از خدمات
ویژه است که از حاال تو
ساندویچ کالباسهای
ورزشگاه ،کالباس
یگذاریم!
م 

کارتونیست :سعید مرادی

حاال که هر صفحه ،کانال و شبکهای یک نظرسنجی میگذارد و از
مخاطبانش میخواهد درباره هر موضوعی (دقیقا هر موضوعی!)
نظر بدهند ما هم دیدیم بد نیست گاهی نظرسنجی برگزار
کنیم ببینیم نظر شما خوانندگان درب ــاره موضوعات مختلف
چیست تا سعی کنیم از این به بعد طبق نظر شما صفحه دارکوب
را تنظیم کنیم .اگر حال داشتید ،پاسخهای خود را به شماره
2000999برای ما ارسال کنید وگرنه هیچ!
-1نظر شما درباره بنزینزدن با مضربی از  3.99چیست؟
الف-خوب است ،چون ریاضیمان قوی میشود ب-اینطوری
قدر قطرهقطره بنزینمان را میدانیم ج-سوژه به دست طنزپردازان
دارکوبدادهشده د-قدرتدستمانبیشترمیشودازبسدستگیره
نازلبنزینراقطعووصلمیکنیمکهسریکعددخاصبایستد.
-2به نظر شما اگر از میزبانی مسابقات فوتبال محروم شویم،
چه باید بکنیم؟
الف-کال در فوتبال را ِگل بگیریم و اینقدر هزینه برایش ندهیم
ب-زیر بار نرویم و خودمان مسابقات را بدون تیم رقیب برگزارکنیم
ج-آقایان تاج و کفاشیان را از خواب بیدار کنیم تا حقمان را بگیرند
د-نگران نباشیم چون آقای تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال
آسیاست.
-3نظر شما درباره رمز پویا چیست؟
الف-نظر خاصی نــداریــم ،فقط کــاش وقتش را بیشتر کنند
ب-خودش خوب است ولی امان از فعال کردنش ج -رمز هرکس
به خودش مربوط است ،مخصوصا آقاپویا د-ترجیح میدهم حسابم
هک بشود ولی اینقدر دوندگی نکنم برای گرفتنش
-4نظر شما درباره عوارض آلودگی هوا و سیل چیست؟
الف -کال یا باید هوا آلوده باشد ،یا باران بیاید و سیل راه بیفتد
ب-یــک روز درمیان شدن بیمارستا نها بــرای مسمومان هوا و
مصدومان آب ج-دست بهکارشدن سلبریتیها برای ارائه عکس،
ویدئو،استوریوشمارهحساببرایکمکبهمصدومانومسمومان
د-فرهنگسازی رسانهها برای استفاده از ماسک و جلیقه نجات
بهطور همزمان

میز باشد چیزکی محبوب و ناب
ارزشش باالتر از درس و کتاب
حد آن را ژن مشخص میکند
دلبری از جان هرکس میکند
میز باشد عشق و ناموس و عیال
با خودش آورده چون هم حال و مال
اول آنهایی که میکردند ناز
دستشان باشد کنون زیرش دراز
گوش ما از پندش آکنده شدهست
میز را بسیار خواهنده شدهست
از زن و مرد و جوان و پیرمرد
یا که نوزادی که پوشک کرده زرد
کل جمعیت شده مجنون میز
کرده دندان را برایش تیز تیز
گرچه دارد آن پوئنهایی شدید
هیچکس از پشت آن خیری ندید
ول کن آن را شرم کن از مرد و زن
تا تک و تنها بماند مال من!
سحر بهجو


دارکــوب از روزیکهدرخواستکارت
ملیهوشمند دادم تا بهامــروز بیش از یک
ســال گــذشــت ،بهتر نیستبرا شتولد یک
سالگیبگیرم؟!
دارکــوب :یک سالگیش که گذشت ،دست
نگه دارین برای دو سالگی اش تولد بگیرین!
دارکـــــوب مــگــه ســـود مــیــوهفــروشــی
چقدره که تو محله ما یکی درمیون مغازهها
میوهفروشی هستن؟!
دارکــوب :سودش رو نمیدونم ولی شاید
اهالی محله شما خیلی به سالمتشون
اهمیت مــیــدن و ب ــرای همین مــیــوه زیــاد
میخرن و میخورن!
دارکــوب تو چــرا هــوای تیم شهرت رو
نــداری و دربــرابــر از دســت دادن سرمربی
خوب شهرخودرو یعنی یحیی گل محمدی
چیزی نمیگی؟
دارکـــوب :البته دیــد ما کالنه ولــی راست
میگین ،ایــشــاال کــه یــک مربی بهتر میاد
جایگزینش میشه ،مثال فرگوسن یا مورینیو!
اجــاره خانه داره سر به فلک میزنه،
دارکوب یه فکری بکن.
دارکــوب :من که صاحبخونه نیستم ،تنها
فکری که میتونم براش بکنم اینه که مطلب
بنویسیمتاشمابخندینوسختیشیادتونبره!

