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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری: برای تولید گوشت 
نیاز به ۴۰ مجوز است ولی برای واردات گوشت سه مجوز

عوضش قاچاق گوشت هیچ مجوزی نمی خواد!

پاداش افشاگران فساد در مشهد: تا ۲۰۰ میلیون تومان

دارکوب: 200 دیگه بذارین روش تا بصرفه 
باهاشون دربیفتیم!

عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: جوجه های 
هر جناح را آخر انتخابات باید شمرد

چند کاندیدا: باید شمرد یا خورد؟!

وزیر نیرو: بارش های پاییز طبیعی و فراگیر است

سیل زدگان دوره های قبل: اتفاقا از همون طبیعی 
و فراگیر بودنش می ترسیم!

انتشار تبلیغات بازرگانی در شبکه کودک متوقف شد

والدین: نه که کودکان شبکه های دیگه رو 
نمی بینن و اون جا هم آگهی نیست!

رئیس کمیسیون اصل 9۰: عواملی جز خلبان هم در حادثه 
سقوط هواپیمای یاسوج مقصرند

دارکوب: اصال امکان نداره! نکنه منظورتون کوه 
و ابر و باد و ماه و خورشیدن؟!

خبر عجیبی از آلمان شنیدیم که مردی 59 ساله، حدود هشت 
سال توی خانه اش فوت کرده و هیچ کس از او خبری نداشته است. 
در این مدت تنها سگش کنارش مانده بوده که او را هم در حالی 
پیدا کرده اند که مرده بوده. شما فکر کنید هشت سال هیچ کس 
حالی از این مرد نپرسیده. واقعا که راست می گویند این آلمانی ها 
ــرادری نبود حالش  ــد. بابا یک خواهر و ب زندگی ماشینی دارن
را بپرسد؟ ایشان  با این سن و سال احتماال خودش شوهرعمه 
گروه فامیلی شان بوده، واقعا هیچ کس نگران استیکر صبح بخیر 
نفرستادنش نشده؟ بابا اگر ما بودیم تو این هشت سال حتما یک 
رفیقی پیدا می شد که ما را به نت ورک مارکتینگی، چیزی دعوت 

کند! اصال کنتور آب و برق شان را نیامدند نگاه کنند؟
جالب است که صاحبخانه او هم گفته در این مدت اجاره خانه 
به طور اتوماتیک از حقوق فرد کم می شده و نیازی به مراجعه و 
تماس با او نداشته است. این همه ثبات واقعا غیرقابل تحمل است. 
یعنی هشت سال اجاره ثابت بوده است؟ این جا اگر بود تا حاال 
اجاره را چندبرابر کرده بودند و جسد شخص را حداقل هشت بار 
توی کوچه انداخته بودند. پس حاال محاسن تورم و باالرفتن قیمت 
اجاره ها را فهمیدیم. تورم باعث می شود مدام همه احوال پرس ما 
باشند. از صاحبخانه گرفته تا دوستان و حتی مسئوالن. هیچ کس 
هم که از ما خبر نگیرد مطمئنا مسئوالن هی می آیند هر ماه از ما 
می پرسند واقعا نمی خواهی یارانه ات را قطع کنیم؟ باالخره همین 
فشارها برای ما مفید واقع می شود. یا فکر کنید اگر 1۰ میلیون 
وام بخواهیم بگیریم، بانک از ما و چند ضامن کلی آدرس و شماره 
تلفن می گیرد و حواسش به ما هست. کافی است یک ماه قسط    مان 
کمی عقب بیفتد، چنان پیگیر می شوند که اگر مرده هم باشیم 
اعصاب مان خرد می شود، دوباره زنده می شویم می رویم قسط 

را پرداخت می کنیم و برمی گردیم به مردن مان ادامه می دهیم.

این جا همه پیگیرمان هستند

تیتر روز

از اون لحاظ

شعر روز

ای صاحب فال، قدر تک تک لحظه هایت 
را بدان. امروز اول آبان است، انگار یک ماه 

پیش اول مهر بود!
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

  دارکوب جان، هی گفتن بیاین تو بورس 
سرمایه گذاری کنین، اینم شد آخرش! چی 

کار کنم حاال؟
ــوب: بــورس باال و پایین داره ناراحت  دارک
نباشین، ولی اینو بدونین که تا من تصمیم 
گرفتم برم بــرای بــورس ثبت نام کنم حال و 

روزش این شد!
  دارکوب از وزیر جوان ارتباطات تشکر کن 
که اپراتورها رو مجبور کرد هزینه اضافی رو به 

مشترکان پس بدن.
صادقی  
دارکوب: ما که از ایشون تشکر می کنیم ولی 
صبر می کنیم هروقت اپراتورها حرف ایشون 
رو گوش کردن و عمل کردن و اومد به حساب 

مشترکان، بعد!
ــه پــدر  ــه کـــارتـــون بــکــش ک ــوب ی ــ   دارکـ
دانش آموز یه کلیه اش رو داده برای ثبت نام 
بچه اش، یه کلیه دیگه اش رو هم داره درمیاره 
که بده برای خرید کتاب های کمک آموزشی! 
پدر دو دانش آموز  
دارکوب: خیلی خشنه، ولی همین که شما 

گفتین خودش یه کارتون شد! 
ــم دربــــاره سرعتگیرها  ــه چــیــزی ه  ی
بنویسین که یهو بدون اخطار جلوی راه سبز 
میشن و فرصت کم کردن سرعت نداریم. 
ساجدی  
دارکوب: مگه بده که می خوان شما در مسیر 

رانندگی تون پرواز رو هم تجربه کنین؟!
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سوژه روز 

اولی: دوشنبه شب تلویزیون رو دیدین؟
دومی: آره، ستایش خیلی عالی بود، من هر روز لحظه شماری می کنم شب برسه تا با 
خانواده بشینیم ستایش ببینیم. واقعا آموزنده و سرگرم کننده است. فقط از مسئوالن 
می خوام وقتش رو زیاد کنن و روزی سه قسمت نشون بدن تا هم ما بیشتر لذت ببریم و هم 

آمار بیننده هاش تو نظرسنجی ها سه برابر بشه...
سومی: اوی... اولی ازمون پرسید ها، نه گزارشگر تلویزیون که این جور داری پاچه خواری 

می کنی!
اولی: منظورم صحبت های رئیس کمیته استیناف بود که دربــاره تعلیق رای شجاع 

خلیل زاده و عارف غالمی گفت باشگاه پرسپولیس دیر درخواست داد، صدور رأی طوالنی 
شد، تایپیست نداشتیم، پرسپولیسی ها دیر فهمیدن، شجاع به بازی با پیکان نرسید!

دومی: یعنی به خاطر نداشتن یه تایپیست، نامه رو دیر فرستادن؟ نمی شد دست نویس 
بدن، یا تلفنی بگن فالنی تعلیق شد و بعدا حکم تایپ شده اش رو براتون می فرستیم؟

سومی: یا نمی شد زودتــر که هنوز تایپیست شون نرفته بوده جواب بدن؟ اصال مگه 
تایپ کردن چقدر سخته؟ برفرض دوانگشتی مثل بابابزرگ ها که چت می کنن، تایپ 

می کردن! به نظر من اینا بهانه است، می خوان...
اولی: حاال بی خیال، ستون رو رنگی نکنین که هوادارهای تیم ها رو سر کل کل بندازیم، 

یه نتیجه بگیرین که ببندیم و بریم.
محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر: نتیجه این که ما خیلی خوبیم!

نیازمندیم، فوری: یک تایپیست که مرخصی نره!

فرق من و تو!

هر وعده غذای خوب داری، ایول
در خانه فضای خوب داری، ایول

وقتی که شما ز داِر دنیا بروی
مداح و عزای خوب داری، ایول
ما خانه و تو نشسته در ویالیت

هر جمعه هوای خوب داری، ایول
من شکل گرازم و صدایم چون گاو!
جز چهره؛ صدای خوب داری، ایول

ما داخِل تشت مان کنیم آب تنی!
تو وان و سونای خوب داری، ایول

بیمار اگر شوی به غیر از همراه
دکتر َو دوای خوب داری، ایول
بامعرفت و حامی و دور از کینه

دورت رفقای خوب داری؛ ایول
امیرحسین خوش حال  

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

 خبر خوش چی دارین 
برای مردم عزیزمون؟

 هنوز هیچی، هروقت سر 
کلنگ مون بهش بخوره اعالم 
می کنیم، فعال مردم عزیزمون 
برن قبض های گازشون رو بدن 

که خیلی گیریم!

وزیر نفت: هر زمان اکتشافات جدید به 

 نتیجه برسد، به عنوان اخبار خوش

 به اطالع مردم خواهد رسید

 من منشی جدیدتون 
هستم، هر امری داشتین 

در خدمتم عزیزم!

 ...ببخشید شما؟!

شما مخاطبان  منشی زن برای مدیران دولتی رسما ممنوع شد 
خوش ذوق »دارکوب« 
می توانید عکس های 
خود را برای ما به شماره 
 09354394576
تلگرام کنید تا هنرمند 
بانمک »اکی، حتما« 
تغییرات مدنظر شما را 
در آن ها انجام دهد!


