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احمدینژاد ،روحانی را همدست همطرازان او خواند
و خواستار کنارهگیری روحانی از مقام ریاستجمهوری شد!

وی افزود :سه قوه فقط من و حمید و اسفندیار.
فقط یه کم سولفاته شدیم
شهردار قزوین وعده بهره مندی از قبرهای رایگان
قطعه هنرمندان را به خبرنگاران داد!
> میشه یه چندسال زودتر بدید ،با این اجاره ها یه کفی زیر پامون باشه
> مشکل شما با هنرمند زنده چیه آخه؟
> ما به همین هم راضی هستیم اگر دبه در نیارند
> محسن حاجیلو :فقط شمشــاد داشته باشه لطفا که من بدون شمشاد
نمیتونم

یک مقام مسئول:
 ۱۰۵۰۰گوشی تلفن همراه به نام فردی که
در قید حیات نبوده وارد شده است!

شاید بگین ایشون که در قید حیات
نبوده  ،اما رفیقاش که بودن

واردات غیرقانونی  50,000گوشی
تلفن همراه با کارت ملی افراد مختلف
به صورت مسافری

خدا رو شکر فناوری پیچیده بدنه کارت
ملی در اختیار ما نیست و دیگه تولید
نمیشه تا این افراد سودجو دیگه نتونن
گوشی وارد کنن

دبیر شورای عالی فضای مجازی:
ارزهای مجازی در ایران
قانونیمیشوند

انگار مشکل ما نحوه ارائشه،
بزرگوار پول نداریم!

فاز گاز

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

اختالس
یا حمالی پول؟
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دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،فاطمه ناصری ،زرین دورودی ،مهدی افغان

بابا یکی پیدا بشــه بگه گناه مای بدبخت که نه ته
پیازیم نه سر پیاز ،نه سیاسی هستیم نه سرمایه دار،
نه داللیم و نه بــازاری و فقط یه یال قبای کارمند
چیه که باید تو این آتیشــی که به پا شده بسوزیم
آچمز !
و کسی هم نیســت یه سطل آب رومون بریزه؟ بابا
چه خبره ما که ســر درنمیاریــم .تنها چیزی که از
مهدیافغان
این معرکه نصیب ما شــده اینه که پس انداز چند
ســال ما که برای روزهای مبادا به ریال کرده بودیم
آنقدر از ارزش افتاده که باهاش میشه فقط به زیارت
داخــل تهران رفت اونم با اتوبوس شــرکت واحد و
هفتــه ای یه بار آبگوشــت که مــی خوردیم حاال
مجبوریم به جای گوشت گوسفندی قلوه گاه توش
پای مرغ بریزیم .بیچاره اکبر مرغی ســر کوچه رو
ســیاهش کردیم و میگیم پای مرغ رو برای درمان
میخوایم .دلمونم همینطور شور میزنه می ترسیم
یــه بار اکبر مرغــی بگه اون بیمارت را بیار ببینم اون وقت چه خاکی تو ســرمون
بریزیــم .البته ما هم زرنگی کردیم و قبلش کلی اندر خواص پای مرغ برای عیال و
بچه ها گفتیم که اگه اوضاع بهتر هم بشه و گوشتم بتونیم بخریم دیگه کسی حاضر
نشه اونو با پای مرغ عوض کنه!
همین دیشب رفتیم مغازه سر خیابون برا آبگوشت نخود بخریم  ،کیف پولمونو جا
گذاشته بودیم تا اومدیم کیف رو برداریم بیایم دیدیم نخود  ۴۰درصد رفته روش! ما
که پول اضافه نداشتیم اضافه مبلغ رو بدیم مجبور شدیم  ۴۰درصد از مقدار نخود
کم کنیم .راه چاره شــم خیلی راحته میگیم عیال  ۴۰درصد به آب آبگوشت اضافه
کنه .اصال میدونید چیه اینطوری که تو برنامه ســامت تلویزیون میگفت ما اصال
نخود کمتر بخوریم بهتره ،نفخ که داره ما هم که سنمون باال ،احتمال آبروریزی اش
زیــاده!! ما که امروز آچمز مونده بودیم قیمت نخود چرا باید یهو اینطوری باال بره،

هر چی هم نخود رو پایین باال کردیم یه جاش نوشــته باشه " مید این چاینا" یا "
مید این یوروپ" رو پیدا کنیم موفق نشدیم.
ما که سوادمون به این چیزا قد نمیده .این روزا هر کی به هر کی می رسه به جای
اینکه حالشــو بپرسه از قیمت دالر می پرســه .هر کی رو میبینی توی سایت ها
داره آخرین وضعیت ارزی رو چک میکنه .آخه یکی پیدا بشــه بگه مردم شما کار
و کاســبی ندارید .دالر گرون شــده و سر به فلک کشیده حقوق ما که به ریال بود
چرا دیر به دیر پرداخت میشه آخه؟! ما که سر در نمیاریم ریال ها کجا رفته اند؟
تازگیا هر مســافری که ســوار پراید ما میشه می پرســه امروز کسی رو نگرفتند؟
بابا مگه اینجا شــهر هرته؟ مگه اونا چند نفرند که هر روز از ما می پرســند؟ دروغ
چرا ما اصال نمی دونیم اونا کیا هســتند .در جواب مســافرا فقط میگیم مثل اینکه
بناست بگیرند.
بابا اصال کی به کیه ،چی به چیه .میری بانک یه کاری انجام بدی میگن برق قطعه
سیستم نیســت .میری چند ساعت تو صف عوارض ماشین و خونه و چیزای دیگه
معطل میشی میگن برق قطعه سیستم نیست .من نمی دونم این سیستم کیه ولی
اگه گیرش بیارم میدونم باهاش چیکار کنم!! چند روز پیشا برای کاری رفته بودم
کالنتری برق رفت .ما هم اشتباهی کاله آقا پلیس رو جای کاله خودمون گداشتیم
ســرمون اومدیم بیرون و کلی تا شــب باعث خنده مردم شــدیم و دچار دردسر.
قیافمون هم که به هر کی میخوره به غیر از پلیس .
دروغ چرا ما موندیم که یهو چی شد در عرض چند روز اوضاع اینطوری قاراشمیش
شــد .از هر کی میپرســی میگه بناست تحریم بشــه .آخه مرد حسابی بال نسبت
چطور میشه که هنوز تحریم شــروع نشده وضع اینطوریه؟ جل الخالق!! بعضی ها
هــم میگن تحریم ها شــروع بشــه اوضــاع بهتر میشــه .خالصه مــا موندیم
آچمــز آچمز هــر چی فکر میکنیــم بهجایی نمی رســیم .فعال که دنبالشــیم
یــه وام ضروری بگیریم چند تا گونــی برنج هندی بخریم بذاریم گوشــه انباری.
کاره دیگــه!! یه وقــت زد و برنجم مثل نخود خودشــو برا ما گرفت و دســتمون
به دامونش نرسید.

