دارکوب

یک شنبه  6مرداد 1398
 25ذی القعده .1440شماره 20157

راهکارهایدولتبرایجبرانکسریبودجهتصویبشد

دریافتمالیات،دریافتعوارض،دریافت
کارمزد و ...از مردم!

سرپرستوزارتآموزشوپرورش:وضعیتصندوقذخیره
فرهنگیانبهآرامشرسیدهاست/تسنیم

دیگهموجودیشتمومشد،خیالهمهآرومشد!

فال روز

شعر روز

گفتی پول گم نشده؟یعنی
چی؟ پس چی شده؟ !

خیار و خاویار!

مصوب هدولتبازدیدازموزههارا 5برابرگرانکرد/ایسنا

دارکوب:گفتنکسیکهنمیرهببینه،اقال
گرونشکنیمکهکالسداشتهباشه!

ربیعی،

جهانگیرکوثری،گزارشگرپیشکسوت:تلویزیونحق
نداردنیروهایشرابیرونبیندازد/ایسنا

دارکوب:یهبازیجداهمدرنظربگیرینکه
کالمسئلهحلبشه!

دی روزنامه

حداقل فضای الزم برای زندگی
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

پس من یه بیسکویت برداشتم
اولی :آقا یه چیزی هست که خیلی ذهنم رو مشغول کرده و واسم عجیبه.
دومی:اینکهچطورتواینهمهسالیارانههاتغییرنکردهولیقیمتهاروزبهروزاضافهمیشن؟
سومی :یا این که دالر باال بره یا پایین بیاد ،بازم قیمت جنسهایی که میگن به دالر
وابستهان ،دایم باال میرن!
اولی :نه بابا ،اینا رو که از بریم .مسئله یه چیز دیگه است.
دومی :خب بگو شاید بتونیم کمکی بکنیم.
اولی :چطور میشه که تو این اوضاع گرونی ،بعضی شرکتها میگن ما قیمتمون رو ثابت

توئیتروز
آفتاب یه جوری داغ شده که جای کرم ضد آفتاب باید پودر سوخاری بمالیم!
ما دهه شصتیها حتی اگه اسباب بازی واسهمون میخریدن هم نمیذاشتن
باهاشون بازی کنیم!
دلم واسه اونموقعها که  CDرو بهعنوان یه کاالی لوکس و باکالس جلوی
ن آویزون میکردن تنگ شده ،یادش به خیر!
ماشی 

با توجه به نصب سر دو بز وحشی در اداره محیط زیست اردکان ،کدام
گزینه درست است:
الف -بدنشون اون طرف دیواره
ب -از شکارچیها گرفتن  ،گفتن حیفه بندازیم دور
ج -گذاشتن اونجا تا اعضا یاد بگیرن بز وحشی کدومه و مواظب باشن کسی
د -الکیه ،پالستیکیه!
شکارشون نکن ه

نگه داشتیم؟
سومی :قیمتشون که ثابته ،بهجاش هر روز آب میرن .قبال یادته چیپسها ،یا مغزها و
تخمه و اینا چطور بودن؟
اولی :آره ،وقتی باز میکردی همهاش حس میکردی داره میریزه.
سومی :ولی االن باز میکنی باید کلی داخلش بگردی تا تهش چیزی پیدا کنی.
دومی :آخرین باری که یه پاکت بادام زمینی رو باز کردم حس خالی کردن باد بادکنک
رو داشتم!
ت بیسکویت وقتی از کنار خط تولید رد میشه
سومی :این جوریه دیگه .مثال مدیر شرک 
میپرسه گرون کنیم؟ میگن نه .میگه پس من یه بیسکویت از بستهها برداشتم.

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

خبر خوش ربیعی :خانههای
کوچک متراژ در راهند  /ایسنا
بفرمایید ،اینم مورد مناسبی
که گفته بودم! فقط ممکنه
برای ورود و خروج یه مقدار
مشکل داشته باشین که اونم
به مرور زمان حل میشه!

کارتونیست :هادی لگزیان

سخنگوی دولت به تازگی خبر خوشی دادهاند که بر این مژده گر
جان فشانیم ،باز هم کم است! نه ،خوشحال نشوید! خوشخبری
درباره افزایش حقوق ،ارزان شدن کاالها ،اضافه شدن یارانه ،یا
حتی گران نشدن چیزی نیست .آقای ربیعی گفته« :خانههای
کوچک برای افراد ،به ویژه افرادی که تازه ازدواج کردهاند ایجاد
میشود ».کیف کردید؟ ما که اصال اشک شوق در چشمانمان
جمع و مورمورمان شد از این خوشخبری! البته عدهای میگویند
مگر میشود از این خانههای االن کوچکتر هم ساخت؟ بله! االن
حساب میکنیم این خانههای کوچک چه چیزهایی دارند و ندارند
تا حساب کار و متراژش دستتان بیاید.
مهمترین بخش هر خانه ،سرویس بهداشتی و حمام است .پس
حدود دو متر برای این دو قسمت حیاتی کافی است ،به شرطی
که وقتی کسی داخل حمام است ،دیگران توالت خودشان را نگه
دارند! حداقل یک اتاق خواب هم میخواهد که دستکم باید 2
در  3باشد تا بتوان یک تخت یا تشک در آن پهن کرد و به در و دیوار
نخورد و هرچیزی را که میخواهیم جلوی چشم نباشد آنجا مخفی
کنیم .خانه بدون آشپزخانه هم که نمیشود ،هرچند اوضاع به
سمتی پیش میرود که ممکن است بشود! برای آن هم با احتساب
یک یخچال و گاز اگر وسع آقا دامــاد برسد و سینک و کابینت و
فضایی در وسطش که خانم خانه بتواند دور خودش بچرخد و فکر
کند چه میتواند بپزد ،شش مترمربع در نظر میگیریم .میماند
یک هال که اقال پشتی یا صندلی یا مبل در آن جا شود .اصراری به
بودن تلویزیون نداریم ،گزینه دلخواه است .آن هم در حد  10تا 15
متر بس است .کاری هم به حضور مهمان نداریم ،تازه عروس و داماد
باید همیشه مهمانی بروند ،الزم نیست مهمانی بدهند! با احتساب
فضای پرت و در و دیوار و کمد ،نتیجه میگیریم چیزی حدود  30تا
 35متر برای یک زندگی نباتی در این خانههای قوطی بس است!

دارکوب:
پس میارن
ایشاال!

تصویر سازی :علی کاشی

وزیرورزش:برایبانوانورودیجدا،مکانجدا،خدمات
جداوانتظاماتجدادرورزشگاهمشخصمیکنیم

دارکوب:استادیهمهلتیبراینفسکشیدن
بهطرفدارانوخودتونبدیناینوسط!

خطهتردستهابودومهارتداشتند
یکدکلراغیبکرده...سرنخینگذاشتند
باز میلیونها دالر از ارز ما گم میشود
باز ما را برگریزان در کناری کاشتند!
***
چرا کفتر و غاز و لک لک پرید؟
بزرگ و میانسال و کودک پرید؟
نه تنها فقط ارزها و دکل
خبر آمد انگار مزدک پرید!
***
گرچه پایین میرود نرخ دالر
همچنان بوده شرایط «بز بیار»
هرچه میبینی؛ گرانتر میشود
شد خیار بوتهای چون خاویار!
سحر بهجو


سخن
گوی دولت

تلویزیون:حاالمیبینیم!

مهرانمدیریدوبارهسراغکنسرترفت

ای صاحب فــال ،امــروز مقدمات یک
مسافرت عالی برای شما پیش خواهد
آمد،حیفکهپولتانبهشنمیرسد!

یه عده برداشتن بردن،
هنوز پس نیاوردن!

جهانگیری



تیتر روز

هیچپولیدر
دولتگمنشده
است  /ایران
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دارکوبعزیز؛ میگن «نقد بهتر از نسیه
اسـت»پس چرا من هرچییا هرکیرو نقد
میکنمناراحتمیشه؟!
دارکــوب :البد نقد شما بدتر از صد تا نسیه
است!احیاناشماآقایفراستینیستی؟!
دارکوب جون ،کارکرد تسمه تایم پژو از
هشتادهزاربهچهلهزارکاهشیافتهکهوقتی
تویراهپارهمیشهنونشرکتبرهتوروغن!
دارکوب :بد برداشت نکنین ،اینا مراحل باال
بــردن سطح استانداردهای خودروسازیه،
ایشاال!
آق کمال ،این هفته درباره صرفهجویی
در مصرف آب و برق تو این هوای گرم بنویس،
شایان
بلکه مردم به حرفت گوش بدن.
آق کمال :مو که در ایباره زیاد گفتم ،ولی
چشم ،بازم مگم.
دارکوب «هات ایج» شده ،مگه قرار نبود
«آیس ایج» باشه؟!
دارکـــوب :بــاالخــره هــر «آیــســی» یــه روزی
«هات» می شه دیگه!
مدرسه فرزندم گفت برو از فالن جا لباس
فرم بخر .عین همون ولی با جنس بهترش رو
تو یه فروشگاه پیدا کردم ،ارزونتر!
دارکوب :البد خیریتی توشه که من و شما
نمیفهمیم!

