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تیتر روز

مالک بازار «عالءالدین» متواری است
شنیدهبودیممعموالچهلدزدبغدادمتواریمیشدنکه!

نوبخت :من از بانکها راضی هستم

کامالمعلومهترامپازاوناییبودهکهمیرفتهپیش
باباشمیگفتهپولشهریهکالستقویتیبده،بعد

میرفتهلواشکمیخریده!

مردم:نیازیبهجملهسازیومقدمهچینینیست،

شعر روز

خطاب به مدعی حریم
خصوصی

مردم :خب خدا رو شکر ،مهم شمایین ،ما رو بیخیال!

ترامپ :به بنسلمان زنگ زدم و گفتم
عملیات نظامی هزینه دارد ،پول بدهد

وزیر نیرو :ایرانیان مصرفکننده
ارزانترین آب با یارانههای انرژی هستند

7

VIP

ابتدا عرض ادب ،عرض سالم
بعد گویم با تمام احترام:
درد مردم را کمی تلطیف کن
این «خصوصی» را کمی تعریف کن
در خیابان میروی با هر لباس
بعد گویی این حریم از آن ماس!؟
گر که آید یک نفر در خانهات
عکس گیرد از سر و از شانهات
نام این باشد «خصوصی» ای عزیز
نه تردد کردنت توی ونیز!
در حریم شخصی خود در اتاق
دست خود را میکنی توی دماغ!
در خیابانها نکردی اینچنین
چون عمومی هست آنجا نازنین!
ِ
ِ
بحث ظاهرسازی است
بحث دیگر
آنچهگفتیپیشازاینهابازیاست؟
جای پوزش تازه شاکی هم شدی؟
معترض هستی که خاکی هم شدی؟
با همین مردم تو باال آمدی
حال ،مردم بد شدند؟ خیلی بدی!
پول خوب و ژست خوب و کار خوب
ِ
رفتار خوب
دل
در
شک
ی
ب
هست
ِ
ِ
این خیابانها «خصوصی» نیستند
سالن رقص و عروسی نیستند
جان من بازی نکن با این کالم
والسالم»
«پس سخن کوتاه باید ّ


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
م ــن ب ــه ع ــن ــوان عــضــو مــجــمــع بــانــک
مرکزی ،رضایت خود را از نظام بانکی
اعــام می کنم و به طور قطع ،تاریخ و
تحلیل گران منصف به نیکی از بانک ها
خبر آنالین
یاد خواهند کرد .

خودتونروزحمتندین،اینمگرونشکنینبره!

استفاده از کارت سوخت شخصی از
 ۲۰مرداد الزامی شد

آغازبهکاررسمیمشاغلخرید،فروش،کرایهواجاره
کارتسوختبهزودیدرسراسرسایتهایآگهی!

 3برنامه وزارت صمت برای بهرهوری آب:

سردوشسوبان،سردوشسوبان،سردوشسوبان!

یها شغل تما موقت ندارند
کپنجم اروپای 
ی 

ایرانیها:بهجاشماسهشیفتکارمیکنیم،بازمدخل
وخرجموننمیخونه!
دی روزنامه

رمزگشایی از قهر و آشتی در دولت!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

گروهیازمردم:خوبهبازیههفتهوقتداریمبریمنونبخریمبذاریمتوفریزر!
سوژه روز

مزایای ممنوعیت شیشه دودی
اولی:شنیدیناستفادهازشیشهدودیممنوعشده؟
دومی :اینو دیگه چرا ممنوع کردن؟ یعنی از این به بعد نمیتونیم عینک دودی بز نیم ؟
باورکنچشمامبهنورحساسیتداره،برایژستشنیست،برمگواهیچشمپزشکبگیرم؟!
سومی :شاید مشکل اون کلمه «دودی» باشه؟ خب از این به بعد میگیم عینک آفتابی،
سوسیسآفتابی،ماهیآفتابی...ولیرنگمویدودیباآفتابیخیلیفرقدارهکه!
اولی:نهبابا،یهمسئولپلیسگفتهدودیکردنغیرمجازشیشههایماشینطوریکهافراد

بیرونازخودروازفاصلهحدود ۵مترینتوننافرادداخلروببیننممنوعه،همین.
دومی :ای بابا بازم زود قضاوت کردیم .خوب شد ،این طوری دیگه مایهدارها نمیتونن با
ماشینهایلوکسشیشهدودیشونازجلومونردبشنودلمونروبسوزوننکهنفهمیم
اونتوچهخبره.اختالسگرهاهمنمیتوننقسردربرنازدستمامورها.
سومی:تازهرئیسجمهورهمنمیتونهیواشکیردبشهوازپشتشیشهببینههمهمیخندن
ونظرسنجیکنهکهاوضاعمونخوبه!
اولی:ولیاونفاصله 5مترروفراموشنکنین.اوناگهبشه 6مترهمهاینخیالبافیهای
شماهمبربادمیره!

توئیتروز

کارتون روز

کد تایید تلگرام رسید!

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:

کنکوراونقدراهماسترسندارهبچهها.فقططی ۴ساعتبایدکلزحماتی
روکهتوییکسالکشیدیدرویبرگهپیادهکنیدواگهنتونیدبایدیایکسالدیگه
استرسوسختیتحملکنیدیابریدبیرونکارکنیدبازمسختیبکشید!
جهانگیریقهرکردهکهماحواسمونپرتشهاستقاللدارهبابلبلیقرارداد
میبنده،گولاینبازیهارونخورید!
دقتکردین ایناییکهپایوالیبالحرصمیخورنبهشمیگنوالیوال؟!
آریایینیستیاگردربارهباختایرانبهفرانسه،نظرکارشناسیندی!
با ایــن گزینههایی که پرسپولیس داره مذاکره
میکنه به نظر میرسه بیش از هر چیز میخوان
یکی رو بیارن که از نظر ظاهری شبیه برانکو باشه!
گویا شهربازی پارک ملت رو هم دارن گرون
میکنن ،فکر کنم باید از ایــن به بعد تماشای
شهربازی رو هم به فهرست تفریحاتمون
اضافه کنیم!
ظاهرا چند ساعتی دسترسی به کد
تایید تلگرام توسط اپــراتــورهــای داخلی
مسدود شده بود .تو این مدت اونایی که از
تلگرام اومــده بودن بیرون دیگه نتونستن
برن داخل ،به جاش رفتن خونه ننه باباشون
به اونا سر زدن!

طی  2هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی
بدون دنبه بین  2تا  4هزارتومان کاهش یافت

کارتونیست :محمد بهادری

خبر دعوا و قهر رئیسجمهور و معاون اولش در جلسه شورای عالی
اقتصادی آنقدر تایید و تکذیب شد که آخرش نفهمیدیم چی به چی
است ،ولی اینطور که به گوش میرسد گویا درست بوده و سرانجام با
پادرمیانی حضار مراسم آشتیکنان برگزار و قضیه ختم به خیر شده
است .امیدواریم آبها از آسیاب افتاده باشد و به قول معروف بزرگان
دعواکنند،کوچکانباورکنند،ولیبااینحالچندسناریوبهذهنمان
رسیدکهممکناستاتفاقافتادهباشد.حدسیاتمانرامیگوییمتاهم
کسانیکهمنتظردیدناختالفدردولتهستند،منتظرنباشندوهم
رفعکدورتشوددراینچندروزباقیماندهازعمردولت!
مثال شاید آقای روحانی در ابتدای سخنانش گفته« :آنچنان رونق
اقتصادی ایجاد کردیم که »...و ناگهان آقای جهانگیری کنترلش را
از دست داده و گفته« :رونق؟! به خودت بیا مرد »...که دیگران سعی
کردهاند نگهش دارند و به رئیسجمهور برخورده است که چرا صبر
نکردهتاکالمشمنعقدشودوآقایجهانگیریهمگفتهدستخودش
نبودهوحملهعصبیبهشدستدادهاست!یاآقایجهانگیریدرباره
کنایهدامادآقایروحانیبهدولتمرداناعتراضکردهکهبهآقایروحانی
کهرویدامادشحساساستبرخوردهواینطوریشده،کهخبواقعا
سرمایهگذاریرویدامادریسکیاستوممکناستجوابندهد!
حتی ممکن است همه اینها سوءتفاهم باشد و مثال آقای جهانگیری
میخواسته برود دستهایش را که میوه خورده بوده و آب هلو از آنها
میچکیده بشوید که دیگران فکر کردهاند ناراحت شده و جلویش را
گرفتهاندوبهآقایروحانیهمبرخوردهاستکهچراهلوهاراخودش
تنهاییخوردهوبهعنوانمعاونبرایرئیساشپوستنگرفتهاست!
کارهابرعکساست،یعنیکاربهجاییرسیدهکهبرایقهروآشتی
مسئوالنهممابایدسناریوبنویسیموماستمالیاشکنیم،بهجای
اینکهآنهابنشینندبرایمانقشهراهبکشند!

قیمت نهایی نان هفته آینده اعالم میشود

شاعر:
امیرحسین
خوش حال

حرف روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

ساعت کــار ادارههـــا عــوض شــده ،چرا
بعضیجاهادیرترمیانسرکاروزودترمیرن؟
انسرینگ :جریان همون ساعت قدیم و
جدیده ،طول می کشه تا بهش عادت کنین!
میگن سیر از گرسنه خبر نداره ،جریان
همین مسئوالن ماست!
انــســریــنــگ :راســتــش مــا کــا دو ســه تا
ضر بالمثل بلدیم که یکیش میگه «گهی
زین به پشت و گهی پشت به زین» که خب
اینم تو این مورد شما جواب نمی ده!
چای گــرون شــده؟ دیگه یک چای رو
بذارین برای ما بمونه!
انسرینگ :جسارتا جملهتون غلطه ،باید
بگین «چای هم گرون شد»!
باالخره پــاداش والیبالیستها 240
هزار تومانه یا  240میلیون تومان؟
انسرینگ :یعنی االن شما لنگ دونستن
همین مبلغ هستی؟ خب میانگین بگیر
تا کــارت راه بیفته ،می شه حــدود 120
میلیون .حله؟!
صاحب خونهمون اجــاره رو یک و نیم
برابر کرده ،چرا و چطور؟
انسرینگ :راستش چــرا و چطورش که
به عقل ما نمیرسه ولی میتونیم بهتون
دلداری بدیم که خوبه دو برابر نکرده!

