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تیتر روز

روحانی:اقدامدولتدرافزایشنرخبنزینبهنفعمردموبرای
کمکبهقشرهایتحتفشارجامعهاست

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

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

فال روز
ای صاحب فال ،امروز از خلوتی خیابانها
لذت خواهی برد .البته فقط امروز ،از فردا
دوبارهیادمانمیرودبنزینگرانشدهوبا
ماشینبرمیگردیمتوخیابان!

طاقت بیار ،عوضش
یارانهات رو بیشتر
کردیم!

رونالدوفقط ۱۱گلتارسیدنبهرکوردعلیدایی،برترین
گلزنجهانفاصلهدارد

شعر روز

دارکوب :خب یه بازی باهاشون بذاریم،
باالخره یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بیپایانه!
نهاوندیان،معاوناقتصادیرئیسجمهوری:ازالتهاب
اقتصادییکسالقبلعبورکردهایم

نوبخت

دارکوب:خوشبهحالتون،کاشماهمعبورکنیم!
گولاسامیجدیدموادمخدررانخورید!/فارس

معتادان :آخه لعنتیها اسمهاشون هم مثل
خودشون جذابه!
کارتونیست:جواد تکجو

مدیرعاملشرکتراهآهن:اصالحنرخبنزینتاثیریدرقیمت
بلیتقطارنخواهدداشت

دارکوب :نه تو رو خدا تاثیر داشته باشه!

آمپول زدن و بنزین
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

فوتبالبنزینی!
 شما فکر کن  ۸۰میلیون ایرانی برای دیدن فوتبال باید از بین گزینههای خیابانی،
قانع ،سیانکی و علیفر یکی رو انتخاب کنن .صداشون رو بشنون و آخرشم ایران بازی رو
ببازه .همین خودش میتونه مهم ترین دلیل برای دلزدگی از فوتبال باشه!
امروز من و طارمی نقش یکسانی تو بازی داشتیم .ولی متاسفانه اون بابت این قضیه
دعوت میشه تیم ملی!
 مسعود شجاعی رو میبینم که تو  ۹۳سالگی به زور واکر و ویلچر بازوبند تیم ملی رو

کمیکروز

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

کارتونیست :محمدجواد طاهری

خبر کوتاه بود .البته این خبر کوتاه را هیچکس 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
جاروبرقیراروشنکردهبودندبهبچههایشانگفتند«:بلندشومیخوام
زیرتروجاروکنم.دنیاروبنزینمیبرهتوروخواب؟»کهالبتهقافیهاش
مثل همیشه جور نشد .پدرها در حالیکه در را محکم به هم میزدند،
گفتند«:بااینقیمتبنزینکسیحقندارهصبحجمعهبیشترازساعت
هفتبخوابه»انگارکهماتویخواببنزینمصرفمیکنیم.همسرها
فریادکشیدند«:پاشولنگظهره.مردهایمردمهمهرفتنباکشونرو
دیروزپرکردنتوموندیوباکخالیت».کهحقیقتانفهمیدیماین«همه»
چطوریمیدانستندقراراستبنزینگرانشود؟
االن ما عدهای را در مملکت داریم که یک باک قبل از بنزین 3000
تومانی بیشتر پر کردهاند و یک باک از بقیه ما جلوتر هستند .آنها به
پمپبنزینرفتهبودندطوریکهماشیننالهاشبلندشدهبودمندیگر
جاندارم.ولیصاحبانماشینهامیگفتند«:یهتکوندیگهبدیدو
لیتردیگههمجامیشه».تازهماکسانیراداریمکهتویشایعهگرانی
قبلیهمیکباکبیشترزدهبودندوموقعزلزلهسالگذشتههمیک
باکبیشترزدهبودندواینهاکالچندباکازماجلوترهستندوکمکم
ممکناستیکروزی«یکپمپبنزین»ازماجلوبیفتند.بیلگیتس
همخردهخردهازهمینجاشروعکرد.
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 ،میگفتند داریم میرویم شهربازی قاقالیلی
بخریموناگهانمارامیبردندبرایآمپولزدن.

سوژه روز

بیرانوند؛مسعودمیشود
اولی:چراتیمملیاینقدربدبازیکرد؟
دومی :به هرحال یه روز میبری ،یه روز میبازی ،فقط چون
بازیهای ما تازگی همهاش تو شب برگزار میشه ما فقط
میبازیم!
سومی:چرامسعودشجاعیاینقدربدبازیکرد؟
دومی:بههرحالفوقستارههاهمگاهیافتمیکنن
منتهاچونشجاعیفوقشستارهاستفقطبدبازی
میکنهتاگزارشخیابانیروفراموشکنیم.
اولی:امیدابراهیمیچرارویگلاولسوتیداد؟
دومــی :سوتی نــداد که! امید پاس داد ،تقصیر
بازیکنعراقبودکهاونجاحاضروآمادهبود.
سومی :چرا نادری روی گل دوم ایستاد تا اونا راحت
گلبزنن؟
دومی :نه اگه دقت کنین نشست! بعدشم البد خواسته
ابراهیمیتوسوتیدادنتنهانباشه!
اولی :چرا ویلموتس ،شجاعی رو که یک اخطار داشت و
عصبیهمبازیمیکردزودتعویضنکردتا 10نفرهنشیم؟

دومی :خب عوضش شجاعی از بازی خودش راضی نبود ،دید تعویض هم
نمیشهگفتاخراجبشموبرمبیرونتابیشترخرابکارینکردم.
سومی:ولیجالببودکهکلنیمهدومحتییکپاسخوبهم
بهطارمیوآزموننرسید.
دومی:خبشجاعیوابراهیمیدیدنطارمیوآزمون
که اول و آخر گل بزن نیستن ،البد گفتن پاس ندیم
تا اونــام شرمنده مــردم نشن! به هرحال شجاعی و
ابراهیمیمیدوننشرمندگیچهبده!
اولی :اینا به کنار ،بیرانوند چرا اونقدر راحت گل
خورد؟
دومی:راحتهمنبود،ناراحتشدخدایی.
سومی :اون بشار رسن که تو پرسپولیس خوب
بازینمیکنهچرااینقدرخوببود؟
دومــی :خب بــازی تو لیگ برتر جلوی تیمهای ته
جدولی سختتر از بــازی جلوی بازیکنان تیم ملیه
دیگه! بازیکنان اونا بیشتر تالش میکنن اینا بیشتر
اعتراض!ولییادمباشهخالصهبازیروببینمتابفهمم
تحلیلهام درست بوده یا نه! پنج شنبه تو صف بنزین
بودمبازیروندیدم!
کاریکاتوریست  :سعید مرادی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دستشه و تو یه بازی حساس کارت قرمز میگیره و تیمو بدبخت میکنه!
مسعود شجاعی تو خونهشون با پسرش هم بازی میکنه پسرش بعد از  5دقیقه باباشو
میذاره بیرون با پشتیها بازی میکنه ،بعد 10ساله فیکس تیم ملیه!
 دیگه با چه امیدی بنزین ۳۰۰۰تومنی رو بریزیم تو باک ماشین؟ بنزین ۳۰۰۰تومنی
رو باید بریزی تو پارچ بذاری جلو مهمون!
با این وضع قیمت بنزین روزانه دو تا انرژیزا بخورم و تا شب مثل اسب بدوم بهصرفهتر
از اینه که ماشین ببرم بیرون!
 دیگه وقتشه ماشینمون رو بفروشیم بتونیم از پس مخارج بنزینش بربیایم!

کارتونیست:هادی لگزیان



از اون لحاظ

نان گران شد!
صبحانه بنده خالی از رنگ شده
خیلی دل من برای نان تنگ شده
آنقدر 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


توئیت روز

تبلیغاینستاگرامیمحمدرضاحیاتی،بهشیوهگویندگیخبر

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