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بالفاصله پس از 5G، چینی ها روی شــبکه های 6G کار می کنند

کاربران: اونا خفاش خوردن شون رو ترک کنن، 
شبکه 6G طلب مون!

وزیر ورزش: به مهاجرت ورزشکاران بی تفاوت نیستیم

دارکوب: البد غصه هاتون رو تو خودتون 
می ریزین که دشمن شادکن نشین!

سرقت اثر پرویز تناولی در اصفهان

سارقان: زیرش نوشته بود تناولی، فکر کردیم 
برای تناول گذاشتین این جا!

هشدار قطع برق خانگی در زمستان جدی است / ایسنا

مردم: قبوله، به شرطی که قول بدین گاز رو هم تو 
تابستون قطع کنین تا بدعادت نشیم!

 صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی
 ممنوع است

دارنده چک برگشتی: کارت صدآفرین چی؟ 
اونم نمیدین بهمون؟!

تیتر روز

 

ــروس کرونا ریشه در تاریخ دارد. خواجه نظام الملک کرم-  وی
قهوه ای در قــرن ســوم در کتاب »المرموز فی االرواح الخفاش 
المارموز« می نویسد: »خفاش نزد مردم چوسان سفلی  موجودی 
بود منحوس و نماد اختالس  و جدایی و حتی صبح شنبه! بدین سبب 
بسیار از خفاش در گنده گویی هایشان استفاده می کردند و »آخه 

خفاش صفت« و »مخفوش« از اوراد هرروزه ایشان بود.«
خفایش ]جمع خفاش [ را قافیه تنگ آمد و از خود پرسیدند: »اینا که 
خودشون خاوری دارن، چرا به ما فحش میدن؟« پس تصمیم بر آن 
شد که حالی اساسی از خلق بگیرند. یکی از ایشان مسابقات پرتاب 
فضله بر سر عابران را پیشنهاد داد، ولی سایرین گفتند این کار باید 
در روز انجام شود و ما هم که از نور بیزاریم و عینک دودی هم هنوز 
اختراع نشده! دیگری گفت: همان فحش ها را با »آدم« به خودشان 
برگردانیم، ولی چون صدایشان فراصوت بود بی فایده می نمود. در 
نهایت خفاشکی که ترم دوم زیست شناسی بود برخاست و فرمود: »از 
بیماری های مشترک خفاش و انسان استفاده کنیم.« پس خفاشان 
شبانه به کیسه های برنج و گوشت حمله بردند و در آن ها عطسه ها و 
فین ها کردند و هر چه بیماری داشتند و نمی دانستند کجا بریزند، 

ریختند همان جا، همان جا!
مرض فراگیر شد و از هر سه تن، یکی تلف می شد. حاکمان شهر 
که دیدند بیماری دارد در رقابت با مرگ و میر ناشی از قحطی و 
تصادفات ارابه ای قرار می گیرد، جلسه تشکیل دادند و چاره اندیشی 
کردند. صورت جلسه فقط شامل یک جمله بود: »بهترین سالح، 
بی توجهی اســت.« پس از فــردا به بیماران بی محلی کردند و به 
ایشان چای نبات دادند و گفتند: »مرض مهمی نیست. جایی که 
درد می کنه رو بوس کنین خوب می شه.« و بوس کردند و خوب نشد 
و نسل ایشان منقرض شد و چنین شد که هیچ اسمی از این ویروس 
و چوسان سفلی در تاریح نماند. خود بنده هم شاهد عینی بودم، 

البته ما را که کشتند!

از کرونا تا کرونا

شعر روز

ای صاحب فال، امروز یکی از عادت های 
ــرک خــواهــی کــرد. عــادت بد  ــدت را ت ب
همیشه سیگارکشیدن و دروغ گفتن و 
اینا نیست، همین که موقع عطسه جلوی 

دهنت رو هم بگیری خوبه!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  دارکوب تو که این قدر از مسئوالن انتقاد 
می کنی، چرا از کارهای خوب شون تعریف 

نمی کنی؟
ــوب: اوال انجام کار خوب که وظیفه  دارک
همه مونه و تعریف نــداره، بعد هم ما تو این 
صفحه با زبــان طنز از کاستی ها میگیم، 
اون قدر کسی هست که از کار خوب خودش 

تعریف کنه که دیگه چیزی به ما نمی رسه!
  دارکـــوب من نصف عمرم رو تو صف 
معاینه فنی دارم می گذرونم، به نظرت چی 

کار کنم؟
دارکوب: خوشم میاد خوب دقیق حساب 
کردی! علی الحساب صفحه ما رو 20-10 

بار بخون، تا ببینیم چی میشه!
  واقعا کاریکاتور دارکــوب دربــاره آب 
بستن به سریال های شبکه خانگی درست 
بود، حوصله مون سررفت ازبس پول دادیم 
و صحنه های کش دار و بی معنی و تکراری 

دیدیم.
ــه بــاال رفــتــن سطح  دارکــــوب: عــوضــش ب
ــد  فــرهــنــگ جــامــعــه و الــبــتــه ســطــح درآمـ
توجهی  ــان  ــای ش کــمــک  تهیه کنندگان 

می کنین!

پیامک روز
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سومی: جریان پیامک های وزارت بهداشت برای مردم چیه که خیلی بازتاب داشته؟
اولی: چند روز پیش یه کاربر توی توئیتر به وزیر ارتباطات پیشنهاد داد که برای مردم به 
ویژه مرزنشین ها و اهالی مناطق محروم، روش های پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا رو 
پیامک کنن که وزیر جوان هم استقبال کرد و گفت قرار شده با همکاری وزارت بهداشت 

این کار رو انجام بدن.
سومی: دست شون درد نکنه، چی هست تو پیامک ها؟

دومی: به نظر من مسائل خیلی پیش پا افتاده و بدیهی رو گفتن. مثال شستن مرتب 
دست ها با آب و صابون که خب طبیعتا مناطقی که آب سالم و صابون داشته باشن حتما 
این کار رو می کنن و منتظر پیامک نمی مونن! از دست دادن و بوسیدن افراد با عالیم 

سرماخوردگی خودداری کنین، که طبیعتا یا مردم خودشون این رو می دونن یا مجبورن 
توی رودرواسی و برای این که مریضی که رفتن عیادتش ناراحت نشه، سه بار ماچش 
کنن! هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده کنین، که خب طبیعیه کسی توی حلق 
بقیه عطسه و سرفه نمی کنه، اگر هم بکنه با یه پیامک پی به کار بدش نمی بره و حالیش 
نمی شه کارش درست نیست، باید حضوری و به زوری بهش یاد بدن! آخر پیامک هم 
نوشتن از مواد غذایی بهداشتی و مطمئن استفاده کنین، که خب مردم بنده های خدا 

اگه وسع شون برسه و گیربیارن، حتما همین کار رو می کنن، وگرنه...
سومی: تو هم که همش غر بزن و آیه یأس بخون. حتما فرستادن این پیامک بهتر از 

نفرستادنشه.
وزیر جوان: حاال که این طور شد هرکی بتونه یه متن بهتر برای پیامک بعدی ما بنویسه، 
سورپرایزش می کنیم بره با پهپاد باالی مناطق صعب العبور دور بزنه ببینه پیامک ها 

دلیور شدن یا نه!

پیامک از دیار کرونا!

وزیر بهداشت: به مردم قول می دهم که وزیر بهداشت با آن ها 
روراست و صادق است

مردم: حاال یه جوری هم روراست نباشین که 
به جای کرونا، از ترس سکته کنیم!

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

فرصت محدود در سیما

گفت مجری: سالم بیننده
کاش باشد لبت پر از خنده

مهمان آمده چه مهمانی
باش تا لحظه های پایانی

حرف دارد برایمان خیلی
و به شربت ندارد او میلی!

گفت مهمان: سالم بر دوردست
گفت مجری که: وقت محدود است

پخش باید شود دوتا آهنگ
باز آیم برای حرف قشنگ
بعد آهنگ مجری خندان

گفت لطفا سخن بگو مهمان...   
گفت: دنیا چو جمع و تفریق است

گفت مجری: زمان تبلیغ است
پخش باید شود کمی تبلیغ
رفت و آمد کنیم با تشویق!
آمدند و دوباره آن مهمان

گفت: باید سفر کند انسان
گفت مجری: زمان پایانی ست

لحظه پخش شعری از »بانی«ست
گشت برنامه این چنین پایان

رفت بی حرف طفلی آن مهمان!
امیرحسین خوش حال  

توئیت روز

از اون لحاظ

کارتون روز

     االن یکی از دوستام یه ماشین حساب جلوشه و داره به خریدن همه 
ماسک های بازار و احتکار کردن شون فکر می کنه!

          این قضیه  جانی دپ و امبر هرد نشون داد که اخالق خیلی مهم تر از 
زیباییه و یه فرصت دوباره ای به ما زشت ها داد!

       امبر هرد این روزها به دوستاش می گه من همونی بودم که لفظ شوهرم 
تاج سرم از دهنم نمی افتاد!

        خطرناک تر از کرونا اون جاییه که مامانت رفته تو اتاقت دنبال چیزی 
می گرده و با صدای بلند داد می زنه بیا این جا!

       می ترسم بمیرم و آخرش نفهمم این پتو و تشک هایی که مامانم چند ساله 
تو کمد گذاشته و نمی ذاره کسی بهشون دست بزنه قراره کی استفاده بشه!
        من اگه سوسک بودم سعی می کردم با اولین ضربه  دمپایی بمیرم، 
چون ضربه های بعدی به صورت پلکانی ُمهلک تر و با فحش های زشت تری 

همراه می شه!
       انصاف نیست... واقعا انصاف نیست درست بعد از مسواک زدن 

گرسنه بشم!
        من همونم که یه چیزی رو می خرم بعدش می فهمم مشکل داره، می برم 

جلوی فروشنده تست می کنم یهو همون جا درست کار می کنه!
         توی نصف بیشتر تبلیغات تلویزیون طرف یا میره 
توی یخچال یا از یخچال میاد بیرون. یه کم 
خالقیت داشته باشین، برین توی اجاق گاز، 
لباس شویی، ظرف شویی، مایکروفر، حتی 

دیگ آب جوش!

جدایی جانی دپ!

حکایت طنز 

 در حاشیه پروازهای چین و ایران و
 ممنوعیت رفت و آمد هواپیماها به آن کشور  

پنج شنبه دربی معروف تهران بین استقالل 
و پرسپولیس برگزار می شود. دربی همیشه 
ــود. این  ــد بـ ــواه ــوده و هست و خ حــســاس بـ
حساسیت ها باعث می شود بازیکن و هوادار، 
استرس ایــن بــازی مهم را داشته باشند. اما 

چگونه می توان از دربی لذت برد؟
1-برای لذت بردن از دربی، پنج شنبه از ساعت 
15:30 تا 17:30 تلویزیون را خاموش کنید. 
دربی خوب، مسابقه ای است که نبینیمش. 
به هرحال هر قدر هم هر دو تیم خوب بازی کنند 
داور همیشه گزینه محتملی برای خراب کردن 

اعصاب ماست.
2-اگــر نمی توانید گام اول را اجرایی کنید، 
حداقل  تلویزیون را روشن کنید اما صدا را قطع 

کنید. وسط یک بازی پراسترس که هر لحظه 
ممکن است بیرانوند حین دریبل 

مهاجم حریف توپ را لو بدهد و 
دانشگر هر لحظه ممکن است   

گل به خودی بزند یا داور را 
بزند و اخــراج شود و شانس 

رادوشویچ از روی نیمکت 
بـــرای گــل زدن بیشتر 
از علیپور داخــل زمین 
است و روزبه چشمی جا 

می ماند، پنالتی می دهد و 
پای سوتی های دایمی داور 

ــت، حداقل  هم در میان اس
با قطع کــردن صدا دیگر الزم 
نیست حرف های گزارشگر را 

بشنوید و بیشتر حرص بخورید. 
دربی خوب یک دربی بی صداست.

3-حداقل تبلیغات قبل بازی را تماشا نکنید. 
ــا را به  حـــاال در و پــنــجــره فـــالن م
جــذاب  مسابقه  ــن  ای تماشای 
دعوت نکند خودمان عقل مان 
نمی کشد دربی را نگاه کنیم؟

4-با رئیس، پدر خانم، عموی 
خانم، باجناق بزرگ تر، دایی 
وســـط هــمــســر، کارمند 
ــی که  ــن ــزی ــارگ ــش ک ــخ ب
معاونت  با  خوبی  رابطه 
مــالــی شــرکــت دارد و هر 
ــورت باخت  کسی کــه در صـ
تیم شما، ممکن است ُکری 
بخواند و به خاطر رعایت ادب 
امکان  شغلی  مالحظات  یــا 
زدن تــوی دهنش را نــداریــد، 

کری نخوانید.

4 گام برای لذت بردن از دربی

 رسدرگمی مردم درابره روش واریز یارانه عادی، معیشیت، ترکییب،
 سود هسام عدالت و...
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)رئیس دفتر رئیس جمهور(

 شائولین 
سه نفر... بدو 
که االن حرکته!

به این میگن 
تبدیل کردن 

تهدید به 
فرصت!

سید مصطفی صابری| طنزپرداز

ش 
 مشکالت محاسبه و رو

ش یه طرف،
ریختن

ش 
 مصائب جورکردن

یه طرف دیگه!


