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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

فرماندار تهران:

برای افزایش ضریب امنیت پایتخت
 40کالنتری در نقاط مختلف شهر اضافه می شود
کاش ضرب االجلی هم برای افزایش ضریب اعتماد مردم به مدیران داشتید.

کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و رکود ،حاملهای انرژی برای سال آینده گران نشود

آب روی آتش

> اولین بازخورد اعالم نارضایتی مردم از شرایط معیشتی
> تا اطالع ثانوی هرچی اعصاب ملتو بههم بریزه گرون نمیشه ،مجلس داره
روی مهریه و رفت و آمد با مادرشوهر هم کار میکنه
> اگر قول بدین بچه خوبی باشین ،شاید دم عیدی برای خروجیتون هم
یه فکری کردم.

تیتربازی -فرزاد نیک قدم

در سال  ۹۷یارانه نقدی
حداقل ۹میلیون نفر ثروتمند
حذف خواهد شد

رئیس اتاق اصناف کشور:
تخممرغ قطعا ارزانتر میشود

تصویبطرح«تعیینمکان
برگزاریتجمعاتمردم»
در شورای شهر تهران

تظاهراتثروتمندان
به خاطر قطع یارانه شون
با ماشینهای میلیاردی
توی خیابون دیدن داره!

راضینبودیمبرای
تخم مرغ نا قابل رئیس
اصنافبهزحمتبیفته،
یهتذکربهبقاالیسرکوچه
میدادن حل بود!

در مورد
دچار مشکل نشدنشون هم
چیزی تصویب کردن؟!

ضد قیچی

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

 ۲۴۷هزار کودک یمنی بر اثر «سوء تغذیه»
در نتیجه محاصره عربستان جان باختهاند

دبیر گروه :اسماعیل لک insta: aabotab
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،ایمان وزان ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

آشغال
سطل
این روزها دیگه اهل خونه کمتر آقامو با
ِ
ِ
گل قالی ببینن .که سینه به
اتاق و ناخنگیرش وسطِ ِ
گناهبیبی
زانو س��پرده و کف دست هاش��و روی خوابِ نامنظم
به گردن کنیز
فرش دور دور میکشه که تکه ناخنهای گمشده رو
شکار کنند.
نندازید
زندگ��ی پیرمرد یه جورایی هدفدار ش��ده ،صبح به
فائزه صدر
صب��ح گالری گوشیش��و خالی میکنه و با پش��تو رو
پوشیدن پالتو و کش رفتن شال و کال ِه من با پوشش
مبدل از خونه بیرون میزنه.
ظهر با مموری پر بر میگرده مجبورمون
میکنه بشینیم به تماشا ،از ته هر کوچه
محلی که چند تا بچه دور یه توپ جمع
شده باشن دو ساعت فیلم مستند با قاب
شاخ و برگ درخت پر کرده و اصرار داره
بگه یه تجمع اعتراضی دیده و ما حتما باید حجم اینترنتمونو بابتش صفر
کنیم که مردم دنیا در این دریافت اجتماعی با ما سهیم باشن.
پیرمرد که آخرین هیجاناتش��و جا گذاش��ته باق��ی روز مضطرب جلو
تلویزیون نشس��ته و گوشی اندرویدی رو که از اون همه برنامهاش فقط
دوربین و رادیو به کارش میاد مثل آجر به گوشش چسبونده و تا حاال
هر هدفونی بهش رس��وندیم قشنگ با سلیقه سیمشو پیچیده گره زده
هیس تابلو
گذاش��ته رو میز بغل دستش و تا خواستیم حرفی بزنیم یه ِ
پرس��تاری برامون اومده که ،هیس اهالی خونه که اینجور وقتها حرف
تبلیغ سپرده بانکها خبر بگه،
نمیزنن .که رادیوش قراره بین هزارو یک
ِ
تازه اونم نه اخبار اعتراضات ،نهایتا یه خط خبر اغتشاش!
بَع ِد فراغت از رسانه ملی همین که مطمئن شد این ور همه چی آرومه،
مخاطب چه خوشبخته ،تا شب انگار که منتظر ترانه درخواستیش باشه.

محصول شهروند
دم به دقیقه بین دویست کانال در رفت و آمده تا ببینه کدوم یکی
ِ
خبرنگاریِ امروزش��و با تقدیر و تش��کر پخش میکنه ،بیخبر از اینکه حوصله اوالد
نکشیده ،سِ ند نشده وای فای گوشیشو بستیم!
اما تهش اخبار هرچی باشه و از هر رسانه معاند یا ن ِدی هم که پخش بشه؛ دریافت و
تحلیل بعدش به کارشناسی آقام کماکان اینه که گشنگی وارداتی نیس ،فریا ِد شیکم
گش��نه اصالت داره و صدای ناچاری مرد ِم بی��کارو بیپولو نباس جناحیش کرد .گناه
بیبی به گردن کنیز نندازید.
تحلیل فاخ ِر
پ ن :ما که فیلمهای آقامو ُس��ر ندادیم س��مت معاندها ،اما جا داش��ت
ِ
پیرمردو اینور یه جایی ثبت کنیم برای آیندگان!

