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روحانی: اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای 
کمک به قشرهای تحت فشار جامعه است

مردم: ما نخواهیم کسی به نفع  ما و فشارمون 
کار کنه کی رو باید ببینیم؟!

رونالدو فقط ۱۱ گل تا رسیدن به رکورد علی دایی، برترین 
گلزن جهان فاصله دارد

دارکوب: خب یه بازی باهاشون بذاریم، 
باالخره یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه!

نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری: از التهاب 
اقتصادی یک سال قبل عبور کرده ایم

دارکوب: خوش به حال تون، کاش ما هم عبور کنیم!

گول اسامی جدید مواد مخدر را نخورید! / فارس

معتادان: آخه لعنتی ها اسم هاشون هم مثل 
خودشون جذابه!

مدیرعامل شرکت راه آهن: اصالح نرخ بنزین تاثیری در قیمت 
بلیت قطار نخواهد داشت

دارکوب: نه تو رو خدا تاثیر داشته باشه!

تبلیغ اینستاگرامی محمدرضا حیاتی، به شیوه گویندگی خبر

دارکوب: البد تبلیغ  صفحه تور سفر به قطره 
یا نجاری و اره کشی!

خبر کوتاه بود. البته این خبر کوتاه را هیچ کس به ما نداد و همه تا ثانیه 
آخر تکذیبش کردند. اما خودمان صبح بیدار شدیم و فهمیدیم. باز 
هم یک غافلگیری دیگر از آستین مسئوالن بیرون آمد و توی آستین ما 
فرو رفت. صبح دیروز، صبح جمعه متفاوتی بود. مادرها در حالی که 
جاروبرقی را روشن کرده بودند به بچه هایشان گفتند: »بلند شو می خوام 
زیرت رو جارو کنم. دنیا رو بنزین می بره تو رو خواب؟« که البته قافیه اش 
مثل همیشه جور نشد. پدرها در حالی که در را محکم به هم می زدند، 
گفتند: »با این قیمت بنزین کسی حق نداره صبح جمعه بیشتر از ساعت 
هفت بخوابه« انگار که ما توی خواب بنزین مصرف می کنیم. همسرها 
فریاد کشیدند: »پاشو لنگ ظهره. مردهای مردم همه رفتن باک شون رو 
دیروز پر کردن تو موندی و باک خالیت«. که حقیقتا نفهمیدیم این »همه« 

چطوری می دانستند قرار است بنزین گران شود؟
االن ما عده ای را در مملکت داریم که یک باک قبل از بنزین 3000 
تومانی بیشتر پر کرده اند و یک باک از بقیه ما جلوتر هستند. آن ها به 
پمپ بنزین رفته بودند طوری که ماشین ناله اش بلند شده بود من دیگر 
جا ندارم. ولی صاحبان ماشین ها می گفتند: »یه تکون دیگه بدی دو 
لیتر دیگه هم جا می شه«. تازه ما کسانی را داریم که توی شایعه گرانی 
قبلی هم یک باک بیشتر زده بودند و موقع زلزله سال گذشته هم یک 
باک بیشتر زده بودند و این  ها کال چند باک از ما جلوتر هستند و کم کم 
ممکن است یک روزی »یک پمپ بنزین« از ما جلو بیفتند. بیل گیتس 

هم خرده خرده از همین جا شروع کرد.
اما آقایان مسئول هم یک جوری ما را غافلگیر کردند که ناگهان 
خودمان را در موقعیت جدید یافتیم. مثل پدر و مادرها که موقع تب 
کردن ما در بچگی، می گفتند داریم می رویم شهربازی قاقالی لی 

بخریم و ناگهان ما را می بردند برای آمپول زدن.

آمپول زدن و بنزین

تیتر روز

از اون لحاظ 

محمدعلی محمدپور|  طنزپرداز

نان گران شد!
صبحانه بنده خالی از رنگ شده

خیلی دل من برای نان تنگ شده
آن قدر که نان گران شده باور کن

طعم خوش نان سنگکی، سنگ شده!
امیرحسین خوش حال  

***
بنزین هم گران شد!

شبی ذهنم اسیر پول نان شد
شبی درگیر نرخ خانمان شد 
ز نان و خانمان فارغ نگشته

خبر آمد بدو! بنزین گران شد
***

شدی بنزین! رفیق نیمه راهم
ولی عمرا من از یادت بکاهم
به لطفت قبل بیرون آمدن از

یکی چاله، دوباره بیخ چاهم! 
عبدا... مقدمی  

شعر روز

ای صاحب فال، امروز از خلوتی خیابان ها 
لذت خواهی برد. البته فقط امروز، از فردا 
دوباره یادمان می رود بنزین گران شده و با 

ماشین برمی گردیم تو خیابان!

فال روز

کمیک روز

جو
تک

د 
وا

ج
ت:

س
نی

تو
ار

ک

ن
زیا

لگ
ی 

اد
:ه

ت
س

نی
تو

ار
ک

ی
هر

طا
د 

وا
ج

مد
ح

: م
ت

س
نی

تو
ار

ک

توئیت روز 

سوژه روز 

   شما فکر کن ۸0 میلیون ایرانی برای دیدن فوتبال باید از بین گزینه های خیابانی، 
قانع، سیانکی و علیفر یکی رو انتخاب کنن. صداشون رو بشنون و آخرشم ایران بازی رو 

ببازه. همین خودش می تونه مهم ترین دلیل برای دلزدگی از فوتبال باشه!
  امروز من و طارمی نقش یکسانی تو بازی داشتیم. ولی متاسفانه اون بابت این قضیه 

دعوت می شه تیم ملی!
    مسعود شجاعی رو می بینم که تو ۹3 سالگی به زور واکر  و ویلچر بازوبند تیم ملی رو 

دستشه و تو یه بازی حساس کارت قرمز می گیره و تیمو بدبخت می کنه!
  مسعود شجاعی تو خونه شون با پسرش هم بازی می کنه پسرش بعد از 5 دقیقه باباشو 

می ذاره بیرون با پشتی ها بازی می کنه، بعد ۱0ساله فیکس تیم ملیه!
  دیگه با چه امیدی بنزین 3000 تومنی رو بریزیم تو باک ماشین؟ بنزین 3000 تومنی 

رو باید بریزی تو پارچ بذاری جلو مهمون!
  با این وضع قیمت بنزین روزانه دو تا انرژی زا بخورم و تا شب مثل اسب بدوم به صرفه تر 

از اینه که ماشین ببرم بیرون!
    دیگه وقتشه ماشین مون رو بفروشیم بتونیم از پس مخارج بنزینش بربیایم! 

فوتبال بنزینی!

بیرانوند؛ مسعود می شود

 طاقت بیار، عوضش 
یارانه ات رو بیشتر 

کردیم!

ت
خ

نوب

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها: تاکنون جمعیت جهان را یارانه دادیم! 

طرح حمایت معیشیت و اصالح قیمت و هسمیه بندی بزنین اجرا شد

اولی: چرا تیم ملی این قدر بد بازی کرد؟
دومی: به هرحال یه روز می بری، یه روز می بازی، فقط چون 

بازی های ما تازگی همه اش تو شب برگزار میشه ما فقط 
می بازیم!

سومی: چرا مسعود شجاعی این قدر بد بازی کرد؟
دومی: به هرحال فوق ستاره ها هم گاهی افت می کنن 

منتها چون شجاعی فوقش ستاره است فقط بد بازی 
می کنه تا گزارش خیابانی رو فراموش کنیم.

اولی: امید ابراهیمی چرا روی گل اول سوتی داد؟
دومــی: سوتی نــداد که! امید پاس داد، تقصیر 

بازیکن عراق بود که اون جا حاضر و آماده بود.
سومی: چرا نادری روی گل دوم ایستاد تا اونا راحت 

گل بزنن؟
دومی: نه اگه دقت کنین نشست! بعدشم البد خواسته 

ابراهیمی تو سوتی دادن تنها نباشه!
اولی: چرا ویلموتس، شجاعی رو که یک اخطار داشت و 

عصبی هم بازی می کرد زود تعویض نکرد تا ۱0 نفره نشیم؟

دومی: خب عوضش شجاعی از بازی خودش راضی نبود، دید تعویض هم 
نمیشه گفت اخراج بشم و برم بیرون تا بیشتر خرابکاری نکردم.

سومی: ولی جالب بود که کل نیمه دوم حتی یک پاس خوب هم 
به طارمی و آزمون نرسید.

دومی: خب شجاعی و ابراهیمی دیدن طارمی و آزمون 
که اول و آخر گل بزن نیستن، البد گفتن پاس ندیم 
ــام شرمنده مــردم نشن! به هرحال شجاعی و  تا اون

ابراهیمی می دونن شرمندگی چه بده!
اولی: اینا به کنار، بیرانوند چرا اون قدر راحت گل 

خورد؟
دومی: راحت هم نبود، ناراحت شد خدایی.

سومی: اون بشار رسن که تو پرسپولیس خوب 
بازی نمی کنه چرا این قدر خوب بود؟

ــازی تو لیگ برتر جلوی تیم های ته  ــی: خب ب دوم
جدولی سخت تر از بــازی جلوی بازیکنان تیم ملیه 
دیگه! بازیکنان اونا بیشتر تالش می کنن اینا بیشتر 
اعتراض! ولی یادم باشه خالصه بازی رو ببینم تا بفهمم 
تحلیل هام درست بوده یا نه! پنج شنبه تو صف بنزین 

بودم بازی رو ندیدم!
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