دارکوب
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تیتر روز

روحانی :میایستیم تا به اهداف و منافعمان برسیم ،وگرنه
ایستادن باعث پادرد و کمردرد میشود

مردم:ماکهبرایرسیدنبهاهدافمونمیدویم
بازهمپادردمیشیم!

وزیر بهداشت:
حق ندارید
واگن وزارت
بهداشت را
به لکوموتیو
سیاست
ببندید  /ایسنا

«بوی باران» معلقمیان بیان معضالت و ضعف پردازش/ایرنا

7
فال روز
ای صاحب فــال ،امــروز شانس به تو رو
میکند.جاخالیبدهتابهخیربگذرد!

شعر روز

الکی سعی نکن...
باز اگه لکوموتیو اقتصاد بود
یک چیزی!

سازمان میراث فرهنگی :هتلها تا
مهر  ۹۸حق گران شدن ندارند
ماتم زد ه ماندهاند این قوم همه
دیگر بروند بر سر کار که چه؟
تا اول مهر این جماعت چه کنند؟
رحمی بکن ای رئیس! ُکشتیشان که!
***
دو نماینده به جرم اخالل در بازار
دستگیر شدند

مردم:بیشتربهشمیخورهمعلقرویآبیباشه
کهبهشبستهشده!
وزیر بهداشت :با بیپولی سیل را اداره کردیم  /ایران

دارکوب:البتهاینکههواگرمشدوسیالب
خشکیدهمتواینمدیریتبیتاثیرنبود!

بر روی زبان قوم فلفل بودند
در معرکه ارز مخلل بودند
ما چشم امیدمان به بعضیها بود
گویا خودشان دلیل مشکل بودند!
***
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
سرنوشت یک میلیارد و 300میلیون
دالر ارز تخصیصی تجهیزات پزشکی
معلوم نیست

شریعتمداری:دولتدربرابرهنرمندانازپنبهنرمتراست

هنرمندان:البتهیهضربالمثلهمهستکه
میگهفالنیباپنبهسرمیبره!
تصویر سازی :علی کاشی

خزانهدارفدراسیونپرحاشیهبهکاناداگریخت!/فارس

مردم:اگهبهجایدیگرمیگریختبایدتعجب
میکردیم!
سردیسقیصرامینپوربهسرقترفت

ناگهانچقدرزودسردیسهاغیبمیشود!...


دی روزنامه

جانبهدربردن از تصادفات شهریوری!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

سخت و آسان شغل معلمی
اولی :شنیدین سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر افزایش حقوق بین  ۴۰۰تا ۶۰۰
هزار تومانی معلمان از مهر امسال رو داده؟
دومی :جدی؟ خوش به حالشون .همیشه آرزو داشتم معلم میشدم تا هم تعطیلی زیاد
داشته باشم و هم حقوقهای نجومی بگیرم.
سومی :یعنی نجوم تو  400تا  600هزار تومنه؟ اونم در حالی که همه چیز نسبت به
پارسال تقریبا حدود دوتا سه برابر شدن؟
اولی :حاال اینو نگین که بهمون ایراد بگیرن که مثال قیمت بنزین و نان که تغییری نکرده!
سومی:توفقطبنزینونونمیزنی؟باشه،اونهیچی.ولیانصافایهمعلمکههرروزهفته

توئیتروز

لو رفتن پس انداز زمستانی با آلزایمر!

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

داریوش اسدزاده هم رفت...
خوش اومدی
صاحبخونهمهربون

سمندون

 دیگه با تو دادن شکم نمیشه الغر شد ،باید جدی جدی بریم باشگاه!
یه بار تو لباس زمستونیم پول گذاشتم که سال بعد دست کردم توجیب اش
حال کنم ،مامانم لباسام رو داد به خشکشویی ،شاگرد اون تو تابستون حال کرد!
 اینقدرتنبلمکهوقتیاشتباهتایپمیکنمادیتنمیزنم،اشتباهمومیپذیرم!
ماها از هیچی راضی نیستیم به جز ماه تولدمون!
وضعیت داره جوری میشه که دیگه باید اعالم کنن اگه قصد خرید نداری
سوار مترو نشو!
 آدم خودشو تو صفحه سیاه گوشی میبینه میگه چه
خوبم ،همون لحظه تو همون زاویــه دوربین رو که باز
میکنه شبیه گودزیالی کینگ آف د مانستر میافته!
رفتم تو پارکینگ ،دیدم سوئیچ نیاوردم ،برگشتم
خونه سوئیچ رو برداشتم ،رفتم تو پارکینگ ،دیدم کیف
پولم نیست .به مامانم میگم دارم آلزایمر میگیرم .میگه از
بچگی همینطوری بودی منتها چون من تو یه روز باید دو بار
میاومدم مدرسه یه بار دفتر ریاضی بیارم یه بار کتاب فارسی،
خودت حس نمیکردی!
ما آرامـشمــون بیشتر نیست ،ما فقط بهتر میتونیم
خودمونو گول بزنیم!

باید با دهها دانشآموز سر و کله بزنه ،اونم بچههایی که والدین بعضیهاشون حاضرن
 10برابر حقوق بدن تا اینا نیم ساعت کمتر خونه باشن ،بازم معتقدی کارش ساده است؟
اولی :اینجوری هم نگو که باز پیامک بزنن که االن کالسها خلوت شدن یا بچههای ما
مشکلی ندارن و معلمها باید از خداشون هم باشه به اینا درس بدن!
سومی :اینم چشم! ولی معلمی که نه بن و سبد کاال و اضافه کار آنچنانی داره و نه سختی
کارواینجورچیزهایاحتیاستخداموبیمهنیستونیرویآزاده،بازممیگیکارشآسونه؟
دومی (در حال اشک ریختن) :باشه ...باشه ...نخواستم ...نخواستم...
یک انجمن معلمی :با توجه به مطالب فوق اعالم میکنیم قبل از کار در معدن ،شغل
معلمی قرار دارد .بنابراین...
اولی :اگه شماها این ستون رو به بستن ندادین ،من اسمم رو عوض میکنم!

کارتونیست :جواد تکجو

پزشکی قانونی اعالم کرده بیشترین آمار جان باختگان حوادث
رانندگی هر سال مربوط به شهریور ماه است .اکنون که به این ماه
خطرناک وارد شدهایم ،راهکارهایی ارائه میدهیم تا تلفات این
ماه کمتر و حتی صفر شود و به مرحلهای برسیم که در این ماه زاد و
ولد جادهای هم داشته باشیم ،از بس مردم خوب رانندگی خواهند
کرد زنان باردار و پا به ماه مشتاق بشوند فقط در این ماه سفر کنند!
رانندگی :مهم ترین فرهنگسازی ،آموزش گذشت است .گذشت
نه به معنای از خودگذشتگی بلکه به این معنی که تا جایی که
میتوانیم از دیگران بگذریم .از شانه خاکی سمت راست ،از الی
خودروها ،از روی خط ممتد سبقت ممنوع ،از چراغ قرمز و ورود
ممنوع و ...اگر از این موارد با سرعت بگذریم ،مطمئنا خطر هم از
بیخ گوشمان خواهد گذشت!
خودروها:عاملدیگرتصادفهاخودروهایغیراستانداردهستند.
برایحلاینمعضلهمبایدباخودرویاستانداردیرانندگیکنیم
که هم ترمزش عمل کند ،هم وقت گاز دادن پیستونش بیرون نزند،
هم با باد ماشین بغلی غر نشود و اگر خدای نکرده تصادف کردیم،
تبدیلبهکتلتنشود.پسسعیکنیمخودرویخوببخریمتابیشتر
زنده بمانیم ،حتی به قیمت فروش کلیه و قرنیه و مغز استخوان!
جاد هها :برخالف انتظار این یکی هم به خود ما مربوط است .مثال
اگر میخواهیم به مقصدی برویم که جادهاش پیچ خطرناک و شیب
غیراستاندارد و عرض نامناسب دارد ،بهتر است یا با هواپیما برویم،
یا قید آن مقصد را بزنیم و به شهر دیگری برویم!
عوامل غیرمترقبه :حوادثی هم هستند که ما نقشی در آنها
نداریم ،مانند راننده مقابل که یک لحظه خوابش برده یا نکات بند
اول ما را به کار برده یا بینالتعطیلین که همه شهر به سمت جادهها
هجوم میآورند .در برابر این عوامل هم چارهای نداریم جز تسلیم!



یک عده اگر چه بیفرانشیز شدند
ناخوش شده مثل برگ پاییز شدند
با بودجه مریض بعضیها هم
به چرک کثیف دست تجهیز شدند!
عبدا ...مقدمی

دارکـــوب کــاش یک بــار بــرای همیشه
مدل محاسبه هزینه پارکینگ کنار خیابون
رو برامون روشن کنی و بگی چرا من دایم
بدهکارم؟
دارکــوب :راستش من خودم برای همین
اصال با ماشین رفت و آمد نمیکنم تا مثل
شما بدهکار نشم!
لطفا دارکوب تو وارد بحث بین معلمها
و دیگران نشو که یا میگویند کار معلمی
سخت است یا آسان .هر کاری سختیهای
خودش را دارد .اگر به جای حسرت خوردن
کار بقیه یا غر زدن از سختی کار خودمان،
سعی کنیم از کارمان لذت ببریم ،زندگی
زیباتر میشود.
دارکوب :من که تا حاال اصال وارد این بحث
نشده بودم!
چــطــور شــهــردار یــک شــهــر شــش تا
فرزندش رو بــرای ادامــه تحصیل فرستاده
خــارج؟ ما که تو خــرج تحصیل همین یک
بچهمون تو داخل موندیم.
دارکـــــوب :ب ــه ه ــرح ــال مــســئــول ب ــودن
سختیهای خودش رو داره که یکیش هم
دل کندن از فرزندانه!

