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تیتر روز

کارتون روز

شعر روز

دوبیتی های خبری هفته

در حاشیه درآمد ابالی اینفلوئنرسها و مالیات ندادنشان!

روحانی:بایدرضایتعامهمردممدنظرباشد

عامه مردم :الیک دارین آقای دکتر!
از کی ایشاال مد نظر قرار می گیره؟

تعطیلی مدارس
کل هفته مدرسه تعطیل شد
این چه وضع و شیوه تحصیل شد؟
افتخارات محصلهای ما
با رکوردی اینچنین تکمیل شد!
***
آلودگی هوا
جدولی از این همه ترکیب شیمی در ریه
دردهای اینچنینی نیست مشمول دیه
با نفستنگی گالویزم تمام سال را
پس نپرس از من چرا رفتی دوباره بادیه !
***
امتحانات پایان ترم
با کل کالس هی قیاسم کردی
انگشتنمای عام و خاصم کردی
اما همهجا هنوز هم میگویم...
از لطف تو که بهزور پاسم کردی!
بهار نژند


موسوی ،نماینده مجلس:مالیات خروج از کشور همان
عوارض خروجی است که قبال تعریف شده است

دارکوب:پساسمشروعوضکردینتنوع بشه؟!
وزیرارتباطات:پنهانکاری،عقیدهپیرمردهاست

ما جوونا فقط سورپرایز میکنیم!
بیسابقهترینسرماییکدههگذشتهجمعهبهتهرانمیرسد

تهرانیها:پستاهرازرونبستنمابریمشمال!
مهدیطارمیموردتوجهتیمهایاستونویالوبیرمنگامانگلیس

باخانمان

دارکوب:ولیازشبعیدنیستیهوسراز
تیمالقلقلیاماراتدربیاره!

بهدلتنگیشنمیارزه

موردیازویروسکرونایچینیدرایرانمشاهدهنشدهاست

زهرا فرنیا| طنزپرداز

مردم:اونقدرجنسبنجلچینیدورمونرو
گرفتهکهویروسهاشونبهچشمنمیاد!
وزیرمیراثفرهنگی:برنامهاقدامفوریگردشگریازروزشنبه
بهاجرادرمیآید

گردشگرانوآژانسهایمسافرتی:هرچیرو
بندازیمشنبه،معلومهکهعملینمیشه!
کارتونیست :محمدجواد طاهری

کله چغوکی

آقکمالبهسیلزدههاکمکمیکند
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

دهک باالی باال!
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ارزش افزوده
برای ورزش
دایمی شد

کارتونیست :جواد تکجو

مسود رفیقُ م زنگ زد که« :برار مخوام ُبرم زاهدانِ ،نمیی؟» اِنا حاال
«تویم همه سال ره گذاشتی ،تو همی اوضاع سیل
خوب رفت ،گف ُتمَ :
برمبهسیلزدههاکمکرسانیک ُنم»!
مخوام
«اتفاقا
ِمخیبری؟»گفت:
ُ
گف ُتم«:دداشگ ُلم،دقیقاچیکاراازتبرمیهبریسیلزدهها؟»گفت:
مبرماونجیوبهمصدومهاشانکمکمک ُنم».
«چندتاشلآبمعدنی ُ
گف ُتم« :دم شما گرم ولی مگه یاد دری اصال َیگ چسبزخم بزنی؟»
گیرم ،اقلنش ِمت ُنم آبا ره از خانههاشان پارو ک ُنم که».
گفت« :یاد می ُ
گف ُتم« :بری ای کارا کسی هست ،تو اگه راست ِمگی از همینجی
کمکهاته بفرست براشان و تو دست و بالشان نباش ».گفت« :خب
بذارمکهفالوورامیادبیگیرن
برمازاونجیپستواستوریهم ُ
مخوام ُ
کمککنن».گف ُتم«:ها...همیرهبگو!قصدتکمکرسانیهواصال
هم ِنمخیشوآفکنی!دستتدردنگیره،پستهاتههمینجیبذار
و از هم خانهتان فالووراته ترغیب کن کمک کنن .هم زحمت خودت
کمتر ِمشهوهمزحمتاوناییکهدرناونجاواقعاکمک ُمکننَ ».یگ
مدمکهبچههاپولبیریزن
کمفکرکردوگفت«:خبپسشمارهحساب ُ
شدم
عصبانی
م».
ن
مک
خس
مرمپوالرهبینسیلزدهها ُت
به
ُ
ُ
ُ
حسابم،بعد ُ
«یره دست وردار دگه! اِنقد سازمان و خیریه معتبر هستن که
و گف ُتمَ :
الزمنکردهشماشمارهحساببدی».
نشون به او نشون که فرداش با کاملیاخانم رفتم ُمغازهاش دیدم پرده
زده «محل دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی به سیلزدههای
سیستان و بلوچستان» گوشی َرم داده به معصومخانم عیالش و
واستادهدمدرودرهالیومگیرهبریاینستا.تاچشمشبهماافتادگفت:
«اواچهجالب!االندوستخوبممهندسکمالهمگفتنیکمیلیون
توماننقدبا 10تختهپتوکمککردن،دستشوندردنکنه» َایمازای!
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هــر تــرم کــه نــمــرات تــوی ســایــت گذاشته
مـیشــه ،مــن بیشتر بــه حقانیت سیستم
آمــوزش عالی کشور شک میکنم! واقعا
منطقی نیست که من با اینهمه دغدغه
و بـیعــاقــگــی بــه درس و از زیـــر درس
دربــرو بودنم ،پاس که هیچی ،معدل الف
بشم .معدل الفم دیگه قبحش ریخته.
قبال عینکیهای جو شجوشی خرخون
معدل الــف مـیشــدن ،االن عینکیهای
جو شجوشی معمولی هم تونستن معدل
الف بشن و این خطرناکه .هشدار جدی
باید داده بشه به دانشجوها که گول این
نمر هها رو نخورن و خدایی نکرده ادامــه
تحصیل ندن.
فکر نکنید اگه بیفتید استاد انداخته و اگه
نمر ه خوب بگیرید خودتون گرفتیدا ،نه!
جفتش رو استاد میده و دانشجو این وسط
نقش عنصر بیبو رو داره .برای مثال ،االن
من رفتم سر جلسه بعد چهارسال درس
خوندن ،نتونستم چهارتا نویسنده مربوط به
رشتهام نام ببرم .دیر رسیدم نصف سوالها
رو هم ننوشتم ،حضور سرکال سهام هم
بهموقع نبود و در نهایت شــدم  .۱۸من
میخواستم به استادش بگم  10هم بدی
صفا دادی .اون لحظه که نمره رو دیدم،
حس علی تو فیلم «بچههای آسمان» رو
داشتم که برای دوم دویده بودم اما هجده
شدم .این ضایعه آن قدر عجیب و دردناک
بود که اعتراض زدم استاد تغییر بده نمرهمو،
بدتر شد ،استاد بیست داد! اگه استادش
مسن و خانم نبود و میدونست فامیلیم رو
چه جوری تلفظ کنه ،حتما شک میکردم
که قــراره ایشاال بیاد خواستگاریم ،ولی
متاسفانه این هم نبود.
ایــنــه کــه عــزیــزان م ــن! ایــنــا هــم ـهش کــار
خودشونه .این کارها رو میکنن که استعداد
درخشان بشید بدون کنکور همون دانشگاه
برید یا ترغیب بشید کنکور بدید اما شما
عقل کنید .دلتنگ دانشگاه و دانشجویی
نشید .یعنی این دلتنگ شدنا به بدبخت
کردن خودتون و دانشگاه رفتن نمیارزه!

