دارکوب

یک شنبه  16تیر 1398
 4ذی القعده .1440شماره 20139

تیتر روز

قائممقاموزیرصنعت:محصوالتلبنیدربستهبندیهای
خاصباقیمتکمترعرضهمیشود

دارکوب:مثلچندسالپیشکهسطلوکاسه
میبردیمشیروماستمیخریدیم؟!
وزیرتعاون:مردمازتوزیعکاالهایاساسیناراضیهستند

مردم:توروخداخودتونروناراحتنکنین،
خودمونیککاریشمیکنیمتاراضیبشیم!
درحاشیهانتشارعکسهاییازحضورعروسودامادها
سرجلسهکنکور

سعید رجبی
فروتن از
مدیران
شبکه نمایش
خانگی در
سازمان
سینمایی:
سریال
هیوال با 120
هزار نسخه،
پرتیراژترین
سریال شبکه
نمایش
خانگی است.
 /تابناک
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دارکوب:

شعر روز

ماسرگرمتماشایهیوالیمدیری،
هیوالیگرانیسرگرمتماشای ما!

آقازادهواقعی
خوش به احوالت که آقازاده ای
با حقوقی خوب و کاری ساده ای
هست آقازاده بودن پیشه ات
ریشه ما را زدی با تیشه ات
هست در چنگ تو خیلی چیزها
خانه و ماشین و پست و میزها
عشق و حال آنچنانی می کنی
هرکجا بد شد؛ تبانی می کنی
خسته چون روزی شوی از عشق و حال
کمپ حمایت از شغال!
می روی
ِ
ما ولی افسوس؛ مادرزاده ایم!
خرج زندگی وا داده ایم
زی ِر ِ
وام کار
خودرو،
وام
مسکن؛
وام
ِ
مشکالت تغذیه؛ قرص فشار
بین شانه ها
موی ما گندیده ِ
ترس از دیدا ِر صاحبخانه ها...
ای که گشتی جزو از ما بهتران
گرچه آقازاده ای اما بدان
آن که بهر خاک ایران جان بداد
جان برای مردم ایران بداد
بی شک آقازاده ایشان است و بس
جای شاهین را نمی گیرد مگس!
امیرحسین خوش حال


حسینی بای :به سراغ عروس خانمی میریم
که ساعت  6صبح حاضر شدن و سر راه تاالر
اومدن یه کنکوری بدن و برن خونه بخت!
معاونآموزشیوزارتعلوم:حذفکنکورمنوطبه
تعریفالگویجدیدپذیرشدردانشگاههاست

سحرقریشی 28:میلیاردتوماندرپروژه«رقصروی
شیشه»گمشدهوچکهایمنوبسیاریازبازیگران
برگشتخوردهاست/جامجمآنالین

همامالینی،بازیگرهندیفیلم«شعله»:
عاقبترقصرویشیشههمینبوداهه!
دی روزنامه

حل مشکل الستیک زاپاس و غیره
علیرضا کاردار | طنزپرداز

سوژه روز

برگردیم به دوران بقچه و طاقچه
اولی :شنیدی رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته گفته...
دومی :گفته در و تخته زود جور میشه؟ راست میگه دیگه!
اولی :اجازه میدی کالمم منعقد بشه؟
دومی :بگو بابا ،تو که برای خبررسانیت نیازی به اجازه ما نداری!
اولی :گفته فروش محصوالت چوبی خیلی کاهش پیدا کرده.
دومی :خب دیگه مردم از یه سری چیزها صرف نظر کردن .االن خیلیها راههای جدیدی

توئیتروز

وقتی سیب زمینی ساالر می شود!
  سیبزمینی هیچی نبود ،ولی اینقدر این چند ساله تو زمینههای مختلف
وعد ههای غذایی خوب کار کرد که قیمتش هم انــداز ه میو هها شد .بیایید
سیبزمینی باشیم!
وزیر جهاد کشاورزی گفته «خب سیبزمینی گرون شده ،ما چیکار کنیم؟
بریم در مغازهها وایسیم؟» نه ،شما بیا دم گاز وایسا این سیبزمینی سرخکردهها
نسوزه ،من میرم مدیریت میکنم قیمتها رو!
 اون اوایل که تازه با اینترنت آشنا شده بودم تو یه سایتی یه لینکی بود که
زیرش نوشته بود عکس لو رفته از گلزار! بعد که لینکش رو باز کردم یه عکس
بود پر از گل! از همون زمان فهمیدم که به دنیای مجازی نمیشه دل بست!
آخرینتاریخرنداینقرنآذرسالبعده»99/٩/9«.فکرکنچهزایمانهایی
زودتر از موعد انجام بشه .چه پولهایی جابهجا بشه برای گرفتن سالن عروسی.
چه خواستگاریها و نامزدیهایی بشه .مطمئنم از االن سالنها پر شدن!
من از اونجایی با شوهرعمهام بد شدم که پارسال تابستون
زنگ زد خونهمون به بابام گفت یه باد خنکی از سمت غرب داره
میوزه ۱۰ ،دقیقه دیگه میرسه دم خونهتون .بابامم
کولر رو خاموش کرد و تمام در و پنجره خونه رو تا آخر
تابستون باز گذاشت!
جواب نود درصد سوالهایی که از مادرها میپرسی
«بچه» اســت ،چــون هرچی ازشــون میپرسی میگن تا
بچهدار نشی نمیفهمی!

برای زندگی در شرایط سخت اقتصادی پیدا کردن .محصوالت چوبی که در برابر خورد
و خوراک و پوشاک چیزی نیست.
ی چطوری قرار میذارن واسه سرویس چوب؟
اولی :االن پس تو مراسم خواستگار 
دومی:دیگهبایدبگنچوبروکیدادهوکیگرفته! اتفاقاباجناقمرفتهبودنخواستگاری،
خونوادهعروسگفتنسرویسچوبچی،ایناهمگفتنمااصالاهلچوبنیستیم.
اولی :اونا هم قبول کردن؟
دومی :آره دیگه اینا گفتن ما رسم کمد و کابینت و میز و اینا نداریم ،همه رو میریزیم تو
بقچه .اصال باید به رسم بقچه و طاقچه برگردیم!

کارتون روز

در حاشیه ثبت جهانی جنگل های هیرکانی

کارتونیست :محمد بهادری

پس از انتشار عکسهای انبار خودروسازها که تا خرخره پر بودند
ولی چیزی وارد بازار نمیکردند ،دالیل مختلفی بیان شد که در
جدیدترینآنهارئیسانجمنتولیدکنندگانتایرکشورضمنتایید
این که برخی از خودروها به دلیل نبود زاپاس در کف پارکینگها
ماندهاند ،گفته« :این موضوع فقط شامل تایر نیست و کمبود دیگر
قطعاتنیزمشکلسازشدهاست».اگرمشکلفقطالستیکزاپاس
استکهخودروسازانبلدندیکبندبهقراردادفروشاضافهکنندکه
«تعهدیبهپنچرشدنخودرونداشتهباشندوتضمینیبابتتعویض
الستیک ندهند» تا این مسئله حل شود ولی اگر مشکل درباره
قطعات دیگر است ،چند راهکار عملی ارائه میدهیم:
همانند مشکل گرانی زه بغل که قبال با کندن آن حل شد ،مشکل
گرانی قالپاق ،آفتابگیر ،رادیو ضبط ،فندک و ...دیگر لوازم زاید را
هم میتوان با از جا درآوردن برطرف کرد .میماند قطعات دیگری
مثل ترمز که در بازار نیست .آن را هم میتوان با ایجاد یک سوراخ
در کف خودرو حل کرد تا راننده پایش را بیرون بیاورد و روی زمین
بکشد و ترمز بگیرد .با این وضعیت بنزین و خوابی که برای گرانی
و سهمیه بندیاش دیدهاند ،میتوان باک بنزین را که ممکن است
بخشی از خودروها آن را نداشته باشند هم در حد یک گالن چهار
لیتری کاهش داد که آن را هم خود خریدار با استفاده از گالنهای
خالی منزلش ،تامین کند .ممکن است خودروهای زمینگیر شده
در پارکینگها قطعات مهم دیگری نداشته باشند ،مانند خود موتور
که خب کافی است به خریداران اعالم کنند فعال بدنه را تحویل
میدهند و بعد سر فرصت بروند موتورش را هم بگیرند .یا خودشان
اگر میتوانند یک موتور تامین کنند و در عوض یک جعبه دستمال
کاغذی اشانتیون بگیرند ،یا در نهایت فقط بدنه را بدهند تا خریدار
به عنوان سرپناه ازش استفاده کند و خالص!

تصویر سازی :علی کاشی

بعضیمدیرانانتشاراتکتابهایکنکور:
هرالگوییدوستدارینتعریفکنین،ولی
جرئتدارینتوالگویمادخالتکنین!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

زمانی دخترخانمها از بس خواستگار
داشتندمعطلمیماندندکدامیکیراردکنند
وبهکدامیکیبلهبگویند،االنبایدخواستگار
اجارهکنند؟
دارکوب:بازیدوسربردبههمینمیگن،هم
دخترها پز میدن که تو این شرایط خواستگار
دارنوهمپسرهاکهمیرنخواستگاری!
مگرقانونمنعبهکارگیریبازنشستگان
تصویب نشد؟ پس چرا هنوز بعضی مدیران
بازنشستهسرکارهستند؟
دارکــــــــوب :شـــایـــد حـــیـــفشـــون مــیــاد
تــجــاربشــون بـیاســتــفــاده بمونه و بــرای
همین در سمتهای مشاور که تو قانون
منع نشده ،به خدمترسانی صادقانه و بی
چشمداشتشون ادامه میدن!
پیشنهادبدینیهوامشهریههمراهبندازن
تا بلکه ما بتونیم از پس شهریه مهدکودک و
مدرسهودانشگاهبچههامونبربیایم!
دارکوب :اون که چشم ،ولی جالبه شما هم
بچهمهدکودکیدارینوهمدانشگاهی؟!
دارکوبجانیهسریبهبعضیادارههای
دولتیبزن،ازسرمانمیتونیدوامبیاری،بعد
به ما مردم میگن در مصرف برق صرفهجویی
کنین!
دارکوب :گویا با باباها همدست شدن ،این
جوری میکنن تا شما کولر خونه رو خاموش
کنین و برید تو ادارهها از این اتاق به اون طبقه
گردشگریکنین،حواستوننیست!

