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

طنز

در طرح اخیر پیشنهادی نمایندگان مجلس مطرح شد؛

مجازات حبس برای ایجاد بدون مجوز کانال یا گروه در شبکه های اجتماعی

نمایندگان عزیز،اینم اگه جواب نداد میتونید کال
استفاده از تلفن همراه رو ممنوع کنید.بلکه قیمتش
اومد پایین و یکی از قوانینتون به درد مردم خورد
سرانجام میزبانی مجری جوان تلویزیون از مسعود فراستی؛

تعلیق و ممنوع التصویری
به خاطر بحث با میهمان!
> کیهان :احس�نت ،این مجریا چیه میارین! مگه قحطی فامیالی
حدادعادل اومده تو تلویزیون آخه!
ِ
درون خوبی
فراستی
> فراستی :حاال من قهر کردم ولی عجب
ِ
داشت مجریه
> فرزاد حسنی :یه زنگ میزدی به من بهت بگم چجوری فرداش
به مردم توضیح بدی مصاحبه هماهنگ شده بود

ضرغامی  :مردم تلگرام را
اینترنت میدانند!

ضرغامی  :تصور ما از فضای مجازی،
ابتدا یک فضای رسانهای بود

ضرغامی  :اینترنت در کشور ما
ناقصالخلقه متولد شده است

احتماال خودشون نمیدونستن
و یکی تازگیها بهشون گفته،
حاال توپو انداختن تو زمین مردم

که بعد مردم ازش به عنوان
منبع خبر واقعی و ارتباط با همدیگه
استفاده کردن و تصوراتمون
خراب شد

حق با ایشونه ،مورد داشتیم از پول
بیت المال مطالب اینستاگرامش رو
کتاب کرده و به ملت هم فروخته

ه متولد شده
لق

ضرغامی:
نترنت در کش
ای

ور ما ناقصالخ

ذوالن�ور :هرک�س در اث�ر نارضایتی از فس�اد
موجود به خیابان آمده ،دشمن حکومت نیست.

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

نماینده مجلس :عدهای برای پرداخت وامهایشان
قصد فروش کلی ه خود را دارند

aabotab
aabotab
		
دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،فاطمه ناصری ،زرین دورودی ،مهدی افغان

هشتگ میرزا :واال با این وضع پارازیت
و فیلت�ر و پالم و اینها همین که متولد
ش�ده خیلی مرد بوده .اگه تو کشور ما
بود که میگفت :نوموخوام اول حقوقمو
رو به رسمیت بشناسید.

هش�تگ میرزا :فق�ط وی خیلی تاکید
داش�تن موجودش ،حتم�ا موجود االن
باش�ه .مثال اگه شرایط فس�اد موجود
۶سال قبل اینا باشه نه دیگه!

پیروز حناچی:
نمیتوانیم ت
هران را بهش

ت کنیم

هش�تگ میرزا :ولی همه ش�هردارهای
ته�ران ثابت کردن قش�نگ میتونن یه
بهشتزهراتمیزباآبخوریاضافهازتوش
دربیارن .اصلا اون واگذاری قبر رایگان
همنتیجههمینعملکردبودکهمتاسفانه
باز هم زود قضاوت کرده بودید.

هش��تگ میرزا :آقا زش��تی دنیا چن��د روزه
افتاده رو خندوندن مردم .از کاریکاتوریست تا
طنزنویس .مبرید ز موی سپیدم گمان به عمر
دراز ،من هنوز واسه زندگیم برنامه دارم .ولی
شماها راحت باشید ،ندید همه برنامههاتون
واسه ششماه دیگه هم تباهه .سهراب! قایق
رو ساختی خبر بده پسرم .خالصه که ببینم
عرض لبتون به اندازه شونههاتون باز شده میام
همین روزنامهرو به طرف شما هدایت میکنم.

