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تیتر روز

سامانه ثبت دارایی مسئوالن در حال
را هاندازی است

طعنه داماد روحانی به واعظی و آشنا

بعضیااسمشونروگذاشتنمعاونومشاورولینمیتوننیهپستبرایآدمجورکنن،واقعاکه!

مردم:یهگزینهالیکهمبذارین،ماداراییهاشونو
الیککنیم

«فرشاد احمدزاده» بازیکن سابق
پرسپولیس که راهی لیگ لهستان شده
بود با قراردادی سه ساله به این تیم پیوست

کامبیز
مهدی زاده
(داماد رئیس
جمهور):
دولت نه
واعظی
توانمند دارد
نه مشاورانی
آشنا به
سیاست
روزنامه شرق


7
شعر روز

عاقبت درس خواندن!
می رسد ماه عزیز و خوب تیر
می شوی از جان شیرینت تو سیر
می رسد از در صدای ترسناک
وقت کنکور است و بر فرق تو خاک
هی بخوان و هی بخوان و جان بکن
نوجوان و پیر از مردان و زن
هی بخوان تا بشکنی آن شاخ غول
با هزاران استرس باشی قبول
کوزه ای هم راستی آماده کن
از برای مدرک آن را چاله کن
آخرش چه؟ می شوی راننده ای
دکترا و ارشد بازنده ای
پس بخوان بی استرس ای بچه جان
چند سال بعد هستی بین مان!
سحر بهجو


بازیکنتروولکن،اگهمالتوباشهخودشبرمیگرده،
حتیشدهبهزوروبرخالفمیلهوادار!

واکنش علی مطهری به انتشار ویدئویی از
بازیگر سینما و تلویزیون در خارج
اینجاهاشروردکنینببینمآخرشچیمیشه!

محمد مایلیکهن :دنیا تحریم مان کرده،
ما هم دچار خودتحریمی شده ایم

انصافاخودتحریمیخیلیبهترازخوددرگیریه!

رئیس اتحادیه مشاوران امالک :روند
صعودی قیمت مسکن متوقف شد

وروندتصاعدیافزایشآنباقدرتبیشترآغازشد!

سخنگویدولت:مهرنزدنرویگذرنامه
خارجیهاییکهواردمیشوندبهنفعماست

اصالمیدونینمهرزدنچقدرجوهرمصرفمیکنه؟!
دی روزنامه

پشت صحنه ویدئوهای این روزها
علیرضا کاردار | طنزپرداز

خباگهنشنیدهیهچیزیازخودشونبسازنوبگنکهبدتره!

حرف روز

سوژه روز

تورم نزولی و احواالت
مسئوالن فعلی ،سابق و اسبق
اولی :شنیدین مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه رو اعالم کرده که پس از
 14ماه باالخره نزولی شده؟
دومی :نه تنها ما که حتی خود مسئوالن فعلی و سابق و اسبق و بستگانشون
هم تورم واقعی رو با قیمتهای صعودی احساس و مشاهده میکنن ،نه با آمار

نزولی اعالم شده!
اولی :حاال بی خیال مسئوالن  ،ولی این قضیه خوبه ،اقال شپشهای
جیبمونبعدازیهمدتپشتکنیمواروزدن،ممکنهبویپولروحسکنن!
سومی :تازه می تونیم این آمار رو به صاحبخونهها و فروشنده ها نشون بدیم تا
دلشون نرم بشه و قیمت ها رو نه تنها افزایش ندن بلکه کمتر هم بکنن.
اولی :اونا هم حتما این کار رو میکنن! حاال حواستون باشه این آمار رو اهل منزل
نبینن که فکر کنن ارزونی شده و پیشپیش دمار از روزگارمون دربیارن ،پشتک شپش
مهدی حسن زاده
پیشکش! 

کارتون روز

توئیت روز

 #امتحان
یه بار تمام ترفندهام برای تقلب ته کشید ،زن داداشم گفت برو من از خونه
هواتو دارم .از  10دقیقه قبل امتحان تا  10دقیقه بعد امتحان ،هرچی با
هندزفری بهش زنگ میزدم ،مشغول بود!زن داداشی رو به حد کمال رسوند!
اون وقتی از داخل شکستم که به دختر دایی هام ریاضی یاد دادم ،مجموع
نمرههای سه نفرشون به  ۵نرسید!
من همونی ام که روز امتحان چهار واحدی که کتابش  ۱۲۰۰صفحه بود و
سه روز قورتش داده بودم به خاطر این که خوابم می اومد ،نرفتم!
یه سری امتحان داشتم ،خواب موندم .زنگ زدم به استاد گفتم ببخشید یکی
از اقوام فوت کرد .گفت :پس چرا صدات خواب آلوده؟ گفتم خوابیدم بیاد به
خوابم ببینم جاش خوبه یا نه!
یکی از استادها اومد سر جلسه امتحان منو دید،
گفت تو هنوز فارغالتحصیل نشدی؟ میخواستم
بگم چرا استاد عزیزم ،درسم تموم شده ،فقط
چون دیوونه و بیکارم میام امتحان میدم .اونم
مبانی حقوق!
دوازده ســالــه دارم مــیــرم مــدرســه هنوز
نفهمیدم موقع امتحان فارسی و عربی جز معنی
کلمهها ،چی رو باید بخونم؟!
صبح از سایت کارت ورود به جلسه ام رو
گرفتم ،دیدم دو ساعت پیش امتحان داشتم!

قاضیزاده
هاشمی،
نماینده
مجلس:
دلیل اصلی
مشکالت،
پیرمدیران
هستند
پیرمدیران:
ما دلمون
َجوونه .تازه
صورتمون
رو هم
بوتاکس
میکنیم

تصویر سازی ها :سعید مرادی

به تازگی ویدئویی منتشر شده از یک «فشن شو» که گویا در یکی از
مراکز آموزشی است و در آن چند پسر جوان با لباس رسمی مثل
مدلها بین تماشاگران راه میروند و لباسهایشان را نشان میدهند
و تشویق میشوند .راستش نفهمیدیم دلیل این کار چیست ،چون نه
لباسهای تنشان طراحی خاصی داشت و نه راه رفتنشان حرفهای
و جذاب بود که تماشاگران هیجانزده شوند .حدس زدیم که پشت
صحنه این ویدئو و این کارها چیست؟ممکن است این افراد گروهی
از دانشجویان باشند که توانستهاند طوری در امتحانات تقلب کنند
که نه تنها مراقبها نفهمیدهاند که حتی در آن رژه ،دانشجویان دیگر
هم نمیفهمند کجای این لباسها مدرک جرم را جاساز کردهاند!
شاید هم دانشجویانی هستند که سرانجام توانستهاند واحد آخر
و چک آخر شهریهشان را پاس و باالخره بعد از مدتها با دانشگاه
تسویه کنند! ممکن است این عزیزان اصال دانشجو نباشند و صاحب
مشاغل مختلف هستند که برای معرفی و «پرزنت کردن» آمدهاند تا
دانشجویان شغلشان را از روی اینها انتخاب کنند .مثال یکی داماد
مدیری است که به واسطه پدرزنش در حال مدیرکل شدن است،
دیگری در کار واردات بلبرینگ از چین است که رنگ میکند و به جای
یاتاقان میفروشد ،آن یکی دیگر هم کارمند جزئی است که به تازگی
به فرمول موفقیت دست یافته و برای ماه دیگر بلیت یک طرفه به کانادا
گرفته است!البته شاید چند دانشجو هستند که دارند دابسمش
میسازند و فیلم اش منتشر شده و حاال ممکن است دو حالت
برایشان اتفاق بیفتد؛ یا معروف میشوند و ازشان تقدیر میکنند
و از این به بعد فیلم تبلیغاتی بیرون میدهند و پول پارو میکنند ،یا
محل تحصیل و مشخصاتشان لو میرود و به حسابشان میرسند
که در محیط فرهنگی از این کارها کردهاند .این روزها عاقبت فیلم
و ویدئوها پنجاه -پنجاه است ،یا این یکی یا آن یکی!

پزشکیان ،نماینده مجلس :به فالن نماینده میگوییم چرا چنین چیزی را گفتی ،میگوید شنیدهام
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لطفا حساب کنین تا ببینیم با  45هزار
تومانیارانهچیکارمیتونیمبکنیم؟

انسرینگ:حسابدودوتاچارتاست،میشه
حــدود  400گرم گوشت یا یک پالستیک
میوه.اینچیزهایبدیهیروازمانپرسین!
ایـــن هــمــه درس خــونــدم کــه االن با
کارشناسیارشدبرممسافرکشیکنم؟
انسرینگ:ناشکرینکن،یهدکترمیشناسم
که داره ساخت و ساز می کنه و اصال هم غر
نمیزنه!
االن آق کمال هم دست اهل و عیالش رو
میگیرهومیادتواینصفحهیاهمونجاموند؟
انسرینگ :به خــودش بستگی داره ،اگه
خواستبیادکهسعیمیکنیمیهجاییبراش
جورکنیم!
رفتم شیر بخرم ،نسبت به دیــروز چند
درصدگرونترشدهبود.میشهیهدلیلبراش
بیارین؟
انسرینگ:شمااگهچیزیگروننشددنبال
دلیل باشین ،وگرنه گــرون شدن که دلیل
نمیخواداینروزها!
یعنی شما جواب همه پرسش ها از قصد
ازدواجتاخودرویفرسودهرومیدین؟!
انسرینگ :ما هرررچی برامون بفرستین رو
جواب می دیم ،فقط انتظار پاسخ درست و
درموننداشتهباشین!
میترسمازاینبهبعدپیامکهایانتقاد
از گرانی ها و اوضــاع و احــوال روز رو براتون
بفرستیموبرهتوصفحهطنز.
انسرینگ :این که ترس نــداره ،تا حاال که
پیامک های انتقادی کمتر به نتیجه رسیده،
شایدازحاالبهبعدمدلطنزشجواببده!

