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تیتر روز

کارتون روز

در حاشیه اعتیاد نوجوانان به گوشی تلفن همراه

شعر روز

دوبیتی های خبری هفته

روحانی:اینمروتنیستکهبگویمچونتا۱۴۰۰
رئیسجمهورمسال ۱۴۰۱بهمنمربوطنیست

بیرانوند بهترین بازیکن آسیا نشد
بهرمان افتخار آوردی
خیلی آقایی و جوانمردی
اینهمه توپ را گرفتی ،حیف
جام را کاش سیو میکردی!
***
موگرینی از سیاست خارجی
اتحادیه اروپا رفت
از نمایندگان نگینی رفت
از هوا آمد و زمینی رفت
با چه کس سلفی خفن گیرند؟
چون که از دست موگرینی رفت!
***
شیوع آنفلوآنزا در کشور
در همان حالت قبلی کمر ما خم بود
قوت غالب به سر سفره یاران غم بود
هی گرانی و حقوق کم و بازار کساد
توی این وضع فقط آنفلوآنزا کم بود!
عبدا ...مقدمی


دارکوب:مروتنیستولیعینسیاسته!
استاندارتهران ۹:محلبرایاعتراضاتقانونیدرنظر
گرفتهایمکهیکیازآنهاورزشگاهشیرودیاست

مردم:فقطنگفتینبلیتهممیخواین
بفروشینواسشیانه؟
واعظی:روحانیمخالفاجرایطرحبنزینینبود

دارکوب:بهترهمیگفتیناصالخبرنداشتن!
فارس:سبدخانوادههاازفرهنگخالیاست

مردم:سبدکالخالیاستبزرگواران!
محمدمعتمدی،خواننده:دولتقانونکپیرایترااجرایی
کند،مالیاتمیدهیم

کله چغوکی

برخیپزشکان:دولتجلویتولیدنباتونعناع
رابگیرد،ماهممالیاتمیدهیم!

آقکمالجمعهرا
سیاهمیبیند
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

امیرآبادی،نمایندهمجلس:برخیهابهبهانهخریددارو
 ۱۸۰هزارمیلیاردتومانراازکشورخارجودرکاناداوترکیه
منزلخریداریکردند

دارکوب:اشتباهتایپیبوده
َمسکنروبا ُمسکناشتباهگرفتن!
با خانمان

کارتونیست :نگین نقیه



لطفاراههایارتباطیماروبترکونین
زهرا فرنیا| طنزپرداز

وزیر ارتباطات
پس از انتشار
مشاره تلفنش
برای دریافت
پیامهای مردم
در یک روز بیش از
 ۲۰۰هزار پیامک
دریافت کرد
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دارم به پیامهای مردمی
پاسخ میدم ...اتفاقا نظر
مردم خالف نظر شماست!

کارتونیست :جواد تکجو

چند وقته وقتی مطلب مینویسم توی این ستون ،اکو میشه شه شه
هه ه !...همین ستون باخانمان مان مان اننن .آن قدر که خالیه یه یه
و سوت و کور ووور .خب دیگه اکو کافیه ،فکر کنم منظور رسونده شد
شد ُاد .یه مدتی نظرات این ستون مثل جاده چالوس در پایان سری
دوم موج سفرهای نوروزی بود .همهاش پیامک ،همهاش تعریف،
همهاش تمجید .االن چندوقته که هیچ بــازخــوردی نمیدید.
دوبار امتحانی متن نوشتم که ادامهاش رو قرار بود در هفته بعدش
بخونین ،هفته بعدش ادامهاش رو نه که یادم بره ،از قصدی ننوشتم.
هیچکدوم اصال متوجه نشدین.
برام مهمه وقتی از سختیهای زندگی یه دختر مجرد مینویسم،
بخونین .کمکم دارم به حقانیت راهم شک میکنم .تا چندوقت
پیش هنوز یه خواستگار پیامکی داشتم توی سامانه پیامکی
روزنامه ،اما بعد ایشون چی؟ هیچی دیگه .انگیزه ام رو از دست دادم
اصال .فکر نکنین نظر دادن شما مهم نیست .خیلی مهمتر از چیزیه
که فکرشو بکنید .مثال دو هفته پیش برام میخواست خواستگار
بیاد گفتم به به! عجب سوژهای! متن سه شماره ستونم جور شد.
بعد یادم افتاد که منو نمیخونین ناراحت شدم ،گفتم بگین اصال
نیان .چه فایده؟ خواستگار اینجوری به درد من نمیخوره .بعد
رفت خواستگاری دخترخالهام و توی بله برونشون فهمیدم لگد
به بختم که هیچی ،با قمه زده بودم توی بختم.
به خاطر همین هم فهمیدم نه دیگه باید خواستگارها رو برای خود
خودم برانداز کنم ،نه برای شما و این ستون .خدا رو چه دیدید؟
شاید منم ازدواج کردم و چون شرط نوشتن در این ستون تجرده،
دیگه ازم چیزی نخوندید .تا االن فقط به خاطر همین ستونه که
مجرد موندم وگرنه دختر خوب که رو زمین نمیمونه.
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چشمتان روز بــد نبینه ،ای چــی جمعه
منظورم همی بلک
سیاهی بود که گذروندم!
ُ
فرایدیه .یعنی به اندازه َیگ سال تو همی َیگ
روز پیر رف ُتم! حاال جالبه عیال مو که اصال
بودم خیلی
اهل خرید نیست و قبال هم گفته ُ
بااحتیاط خرید مکنه ،او روز از کله سحر هم
مثل هوری ووریا َیگ دستش گوشی و َیگ
دستش لپتاپ نشسته بود و هی سایتا و
کاناال و پیجا ره باال پایین مکرد.
صبح جمعه ورخاس ُتم و هنوز داش ُتم فکر
مــکــردم کــی بنزین ره گــیــرون کـــرده که
ُ
دیــدم و گف ُتم« :عیال جان
کاملیاخانمه
ُ
مذاشتی چشماته وا کنی بعد اونا ره مگرفتی
دستت!» هموجور که مشغول بــود گفت:
«هــیــس ...حواسمو پــرت نکن دارم خرید
میکنم!»گف ُتم«:چیگیرآوردیکه ِنمتنیتا
شنبهصبربدی؟»گفت«:امروزبلکفرایدیه،
همهچیز تخفیف وحشتناک میخوره...
بیا ببین این شال گردنه رو دوست داری؟»
پاهام شل رفــت .رف ُتم جلو دیـ ُـدم یره چقد
مقبوله .گف ُتم« :خیلی خوبه ولی گیرونه»...
گفت« :ایــن قیمت بــدون تخفیفشه70 ،
درصد بهش آف میخوره!» اِنا حاال خوب
رفــت .نشس ُتم کنارش و گف ُتم« :دگــه چی
دره؟» َیگ نگاهی بهم کرد و با پوزخند گفت:
«چی شد مشتاق خرید شدی؟» گف ُتم« :خدا
ندرمُ ،
مگم اسراف نشه
وکیلی چیزی که الزم ُ
الکی خرید ک ِنم ».عیال گفت« :یعنی تو هنوز
منو نشناختی؟ من الکی خرید میکنم؟
از پارسال نمیگفتی برای زمستون شال
میخوای؟ بــرای عیدم کفش نمیخوام؟
هفته دیگه تولد خواهرت و ماه بعد تولد بابام
نیست؟ به داداشــت عیدی نمیدی؟ خونه
نویی مسعود رفیقت نمیخواد بریم؟ خب
همه اینا رو االن تو تخفیف میخریم که سود
هم بکنیم ».یره دمش گرم ،عیال مو اگه با ای
مغز اقتصادیش َیگ کارهای مشد تو مملکت،
بــاور کنن به همه دوبــرابــر یارانه معیشتی
مدادن ،حتی ماهایی که هیچکدوممان جزو
او 60میلیون نبودم!

