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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

طنز

متهم تخلفات مکرر
رانندگی معروف به
«راننده وانت جنجالی»
در حکمی پاکبان
محله میشود

اگهواقعامیخواستید
تأدیببشهمیذاشتیدش
جای من (ظریف)

بعد از وقوع سیل
چهخطریتهدیدمانمیکند؟
>

وقوع سیل بعدی

>

خروج یک عدد حسینی بای از آبهای داخل اتاق

>

همون خطراتی که قبل از سیل تهدیدمون میکرد

>

عرضه پراید قایق با قیمت  ۲میلیارد در بازار

وکیل متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی:

جواد آقاییپور در بازی
با تراکتور دقیقه  ۹۰به بازی
رفت ،دقیقه  ۹۲کارت اول
و دقیقه  ۹۴کارت دوم را
گرفت و اخراج شد!

میخوام بدونم
امسال زنگ تفریحم داریم؟

البد بعد از بازی
داورم دنبال کرده!

محسن گائینی

متهم در دوران تحریم
هیچ چارهای جز کارهایی که
انجام داده و هیچ انگیزهای
جز خدمت به نظام
نداشتهاست

> از قرار معلوم اونچنان خدمتی به نظام کرده که 9میلیون
دالر هم تهش برای خودش مونده

زنگخطرهواشناسی
اروپا و پیشبینی
باران های سیلآسا
در ایران

روحانی:

مسئوالن دولت به هیچ حاشیهای
پاسخندهند
> وزیر کشاورزی :فقط خدا رو شکر کنیم که حاشیه هست

قائم مقام مدیر شبکه سه:

عادل فردوسیپور در تلویزیون م 
یماند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

کارشناسسودانی
برای فرار از پاسخ،
جلو دوربین برنامه زنده
خود را به خواب زد

باز این شرف داره به دادن جواب
بیربط و احمق فرض کردن مخاطبان

اسماعیل لک

صدا و سیما به یک سازمان
عریض و طویل مجمعالجزایری
تبدیل شده که مردم،
مسئوالن و کارکنان این
سازمان از آن راضی نیستند
> رئیس سازمان صدا و سیما :بچه ها اسم
این بابا رو هم بنویس�ید منبعد هرجا اومد
تو تصویر یه گلدون کاکتوس بکارید جاش

> با یاد و خاطرهاش!

اپل دوباره اپلیکیش 
نهای ایرانی را
غیر فعال کرد
> خوب شد گفتین نرفتم با عیدیهام یه خاور آیفون بخرم!
> گوش�ی ایرانی :حسودیش�ون میش�ه من راح�ت تو جیب
جا میشم.

