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تیتر روز

چیزی که توقع داریم بعد از حذف صفر برایمان پیش بیاید

فال روز

ایرانیهاموقعخریدبهچهمواردیتوجهدارند؟/ایسنا

ای صاحب فال ،منتظر یک روز شلوغ و
پرهیجانباش.همیندیگه،منتظرباش!

ایرانیها:فقطوفقطبهجیبمون!

شعر روز

میعادصالحیپسازبرکناریازصندوقبازنشستگی
کشوریبهعنوانمشاوروزیرکارمنصوبشد

سبد خانوار از مرز  ۷میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان گذشت

یکمسئول:فقطمرگمیتونهماروازانجام
مسئولیتبازبداره!

دشمنیها بین نان و شاعری است
قصه ما قصه تام و جری است
خود ببین چونیم که در چشممان
خط فقر انگار خیلی الکچری است!
***
خرجمان کرده است ما را کلهپا
میزنیمش یک قران را در هوا
مثل آب و آبکش شد پول و جیب
پر نشد دخل و ...درآمددخل ما!
***
نه آن که ز باالی دماوند پریده
یا آن که دنا را به قلمدوش کشیده
افسانه نه جومونگ ،نه رستم که در این عهد
افسانه شده هرکه فقط خانه خریده!
عبدا ...مقدمی


قربانی،نمایندهمجلس:دربینپنجکشوردریایکاسپینتنها
ایراناستکههیچبرداشتیازذخایرنفتیدریاندارد

دارکوب :تعارف و همسایهداری از صفات
بارز ما ایرانی هاست!
وزیرعلوم:دانشجویاننگرانستارهدارشدننباشند/ایران

بهآسموننگاهکنینچقدرستارهداره...اصال
همنگراننیست!



کارتونیست :حسین نقیب

رئیساتحادیهفروشندگانپرندهوماهی:مرغدارانمسئول
گرانیمرغهستند

مثلربپزانوبرنجکارانوبرعکس
خودروسازان و سکهبازان!

7

سوژه روز

از اون لحاظ

وقتی دیوارهای دانشگاه برداشته شود
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

اولی :یه خبر خوندم که ناسا از دانشجویان درخواست کمک کرده...
سومی :چه کمکی از دانشجوجماعت برای این سازمان عریض و طویل برمیاد؟
دومی :شاید میخوان روشهای پیچوندن استاد سر کالس رو شبیهسازی کنن برای
پیچش ماهوارهها ،یا تقلبهای سیستماتیک دانشجوها برای رانش سفینهها ،یا از نحوه
حاضری زدن افراد غایب سر کالس بهره بگیرن برای شناسایی موجودات فضایی و...
سومی :شاید هم میخوان از دانشجوها بپرسن چه جوری تمام ترم رو با تخم مرغ و
چای و بیسکویت زنده میمونن و از همین روش برای زنده نگه داشتن فضانوردهاشون
استفاده کنن .یا حتی ببینن یه دانشجوی بیکار که باباش هم بازنشسته است ،چه

کارتون روز

توئیتروز

رفع آلزایمر با خرید چای!
فیلیپ گردشگر آلمانیه پست جدید گذاشته یکی کامنت داده« :بخشیدی
یا هنوز کامنت بذاریم داداش؟»!
سرعت اینترنتم اونقدر کمه که من هنوز دارم قسمت اول یه سریالی رو
دانلود میکنم که پشت صحنه قسمت آخر فصل هشتمش هم اومده!
امروزچایخریدم ۵۰تومن،خستگیهامپیامدادنداداشمدیونیاگهتواین
وضعیتبهخاطرمابخوای
چای بخوری ،ما با همون
آبکارمونراهمیفته!
چه جــوری اســم این
همه بازیگر خــارجــی و
فیلماشون رو حفظین؟
مننهایتامیتونمبگمعه
اینیارو!
من اگــه آلزایمر هم
بگیرم یادم میره آلزایمر
دارم ،باز همه چی یادم
میمونه!
تصویر سازی :داود کمالی

در حاشیه
شهریه های
چند ده میلیونی
مدارس الکچری!

کارتونیست :هادی لگزیان

وزیر علوم بهتازگی گفته است« :این وزارتخانه در نظر دارد برای
ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه دیوارهای دانشگاهها را حذف کند
تا همگان با بخشهای مختلف مراکز آموزشی آشنا شوند» .به نظر
ما طرح جالبی است و باعث میشود که دانشگاه بهطور کامل در
بطن جامعه قرار بگیرد و فاصله بین دانشگاه و جامعه برداشته شود.
اصال توصیه میکنیم حاال که دیوارها را برمیدارند یک بازار هم
دم دانشگاه بزنند نماد اینکه دانشجویان بهسرعت وارد بازار کار
میشوند .یعنی دانشجو به محض اینکه از دانشگاه پایش را بیرون
میگذارد خودش را ناگهان در بازار میبیند و همین باعث میشود
سریعا بــرای ورود به شغل جدیدش به آمادگی برسد .پیشنهاد
میکنیم اصال دیوارهای خود ساختمان دانشگاه را هم بردارند
و دانشجویان ،کالسشان کف خیابان برگزار شود .از قدیم هم
بعضی راننده تاکسیها میگفتند ما هم دانشگاه رفتهایم منتهی
ت کف خیابانمان با مردم است .پس این
دانشگاه ما همین ارتباطا 
راننده تاکسیها خودشان استادان خوبی هستند که میتوانند
به دانشجویان کف خیابان درس زندگی بدهند .بعدش هم که
اگر بخواهیم بیرودربایستی بگوییم گروهی از این دانشجوها دو
روز دیگر باید راننده تاکسی بشوند ،خب چه بهتر که همین االن
واحدهای عملی را اینجا بگذرانند.
همچنین یــکــی از چــیــزهــای دیــگــری کــه بــایــد حـــذف شــود
صندلیهاست .چه معنی دارد دانشجویان همینجور لم میدهند
روی صندلی و همهاش هم سرشان توی گوشی است .به جایش اگر
بایستند یا بدوند درس گوش بدهند خیلی بهتر است .یک پیشنهاد
دیگر هم برگزاری کالس دانشگاه توی پارک است که خیلی اتفاق
خوبی است .این طوری دانشجویان به سرعت با انــواع عوارض
ناشی از بیکاری و اعتیاد آشنا میشوند و تصمیم میگیرند بعد از
تحصیل بیکار نباشند تا به اینها مبتال نشوند .فقط تنها نگرانی ما
این است که دانشجویان که اینهمه توی دانشگاه ازشان مراقبت
میشود از هم تفکیک باشند ،یک موقع جامعه برایشان بدآموزی
نداشته باشد!

ایدههایی که ناسا از ما کش میرود!

جوری میتونه شهریه ترمی فالن قدر رو بپردازه و با همین فرمول هزینههاشون رو
مدیریت کنن!
اولی :یعنی گند خبر رو درآوردین ها! هیچکدوم از این تخیالت فانتزی شما تو نظر ناسا
نیست .فقط از دانشجوها و فارغالتحصیلهای دانشگاه خواسته تا تو تحقیقات فضایی
آیندهاش نقش داشته باشن و اگه ایده جالبی به ذهنشون میرسه ،به ناسا اعالم کنن.
دومی :خب االن این خبر چه ربطی به ما داشت؟
سومی :اتفاقا خیلی ربط داره ،همونطور که افتخار میکنیم نصف مدیران و کارمندان
ناسا و گوگل و مایکروسافت و اپل و بقیه ایرانی هستن ،از این به بعد میتونیم پز بدیم که
پسرخاله و دخترعمه ما که تو جابلقای سفال و علیا دارن کاردانی «سفتسازی شنهای
روان» و ارشد «پاک سازی صفحه کلید» میخونن ،ایدههای ناسا رو دادن!
اولی :خدا کنه همچین رشتههایی وجود خارجی نداشته باشن که شر نشه برای ستون!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکـــوب ایـنجــانــب بــه بهانه دست
شستن به توالت چند نانوایی سر زدم ،مایع
صابون یا صابون اصال برایشان معنی ندارد.
لطفا بــرای سالمتی خــانــواده و بستگان
نزدیک خود پیگیری کنید .ممنون.
دارکــــــوب :مــمــنــون از شــمــا شــهــرونــد
دغدغهمند ،چشم .در حد توان که میتونیم
نوک بزنیم ،موضوع رو جار میزنیم!
دارکوب جان ،ببین کارت پارکهای
کنار خیابون براساس چه معیاری از حساب
رانند هها کم میکنن؟ چون ساعتی جور
درنمیاد ،شاید براساس وزن و طول و رنگ و
مدل ماشینه؟!
دارکوب :آخ آخ ،اینو یادشون ندین که پس
فردا بگن ماشین هرچی ارزونتر یا گرونتر،
هزینه پارکش بیشتر!
دارکوبعزیز؛ خوابدیدمکههمهچیز
ن خوابتعبیر دار ه یا نه؟!
ارزونشده،آیا ای 
دارکــوب :بستگی داره اول ماه که حقوق
گرفتین باشه یــا وســط مــاه کــه موجودی
حسابتون ته کشیده!
آقکمال؛ رفتممسافرت (جاتخالی
ت گرفتم،بیا از م بگیر!
ت سوغا 
و سبز) برا 
آق کمال :واال سوغاتی ره میارن مدن ،نمیان
بگیرن!

