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پندینگ
 #نمیدانم
پس بیایید وسط موضوعات مختلفی که در روز دربارهشان نظر میدهیم ،از قیمت پهپاد گرفته
تا بحران نهنگهای آبی ،یک «نمیدانم» کوچک هم بگوییم!
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پارکینگ
شهردار تهران :از مردم تهران بابت ازدحام و شلوغی اتوبوسها عذرخواهی میکنیم.

عکس یواشکی در خارج
چــه جــوری وســط خــارج میفهمید
طــرف فــان بازیگره و فیلم میگیرید؟
من اگه استودیوی خندوانه هم برم ،دو،
سه دقیقه طول میکشه رامبد جوان رو
تشخیص بدم!
رفتم خونه پدربزرگم گفت باباتو زدن!
قاطی کردم گفتم کی جرئت کرده بابامو
بزنه؟ دندون مصنوعیهاشو گذاشت و
گفت آروم بابا ،میگم پهپادو زدن!
نمیدونم چطوری میگید باشگاه فقط

تیترینگ
برنامه وزارت بهداشت برای کاهش افسردگی اعالم شد
گوش کردن به استندآپ کمدی بعضی مسئوالن درباره برنامههای
شان ،هر  ۸ساعت!
سایت الف :عذرخواهی شهردار تهران از مردم برای شلوغ
سها
بودن اتوبو 
شینزوآبه نخست وزیر ژاپن :لعنتی! چرا به ذهن من نرسید؟!

هفته اولش سخته؟ قسمت سخت باشگاه
رفتن در واقــع هفته قبلشه که تصمیم
میگیری بری!
بــاور کنید خــود کــوه وقتی میبینه
صبح جمعه بعضیا دارن میرن سمتش ،با
خودش میگه :وای باز اینا اومدن!
نزدیکترین برخورد من با یه رجل
سیاسی تو یه مجلسی بــود که یکی رو
نشونم دادن گفتن این خواهرزاده کارمند
دفتر نماینده مجلسه!

بلبرینگ

زمزمه افزایش وام مسکن مهر به  ۵۰میلیون تومان
مسکن مهر :زیاد بلند زمزمه نکنین پایه هام نریزه!

پهپادی که بر باد رفت

سحر بهجو
طنزپرداز

ایسنا :چرا مدیران ناکارآمد میشوند؟
چون با واکر و عصا دیگه توان رفتن به دفترشون رو هم ندارن!
انتخاب :رئیس جمهور «قانون حفاظت از خاک» را ابالغ کرد
متن قانون ابالغی :محافظت از خاک خوب است

گاوهاتان توله مازاد زاد
بعد از این لطفا بکن قدری ترامپ...
از خلیج فارس تا بحر خزر
مرزهای کشورم شوخی نبود

شمانیوز :طارمی آب پاکی را روی دست پرسپولیس ریخت
طارمی :ببخشید اشتباه شد ،میخواستم روی پای الغرافه بریزم!

رنکینگ

رینگ

پیامدهای تئوری «خودت بمال» در مصرف داروی کشور
محمدعلیمحمدپور
طنزپرداز

خبر مهم درباره وزارت بهداشت این است
که طبق اعــام معاون وزارت بهداشت،
آقــای حریرچی ،مراجعه مــردم به پزشک
کاهش جدی پیدا کرده است .طبق اعالم
ایشان حدود  30درصد مراجعه مردم به
داروخانه ها بدون نسخه است و افراد بدون
این که مجدد به پزشک مراجعه کنند ،دارو
می خرند .واقعا نمی فهمیم االن وزارت
بهداشت از این موضوع شاکی است؟ مگر
وزیر بهداشت همین دولت نبود که تئوری
«خودت بمال» را مطرح و به ما توصیه اش
کرد ،حاال چرا از این اتفاق تعجب می کنند؟
االن قیمت ها واقعا جــوری است که همه
سعی می کنند به هر دردی که دچــار می

شوند ابتدا موضوع را با چای نبات سر هم
بیاورند .بعد کم کم به این پذیرش می رسند
که چــای نبات اثــرگــذار نیست .در ادامــه
سراغ مسکن های مختلف می روند که درد
را آرام کنند .آخرش که هیچ کدام جواب
نمی دهد به نظرتان می روند دکتر؟ نه تازه
به در و همسایه و فامیل مراجعه می کنند.
مثال طرف ترقوه اش درد می کند بعد می
رود درد ترقوه اش را با باجناقش مطرح
می کند .باجناقش هم می گوید اتفاقا من
هم کاسه زانوی چپم دقیقا همین درد را
داشت ،رفتم دکتر فالن دارو را برایم تجویز
کرد .بعد یک اسمی را که یادش مانده می
گوید .اسم این داروهــا هم که همه شبیه
هم اســت قاطی می شــود ،در نهایت می
بینیم شخص بیمار از داروخانه داروی ضد
بارداری می خرد که درد ترقوه اش خوب
شــود ،در نتیجه ترقوه اش از حیز انتفاع
خارج می شود!

کارتزردبرای
«اونآقاعینکی َجوونه»
هفته گذشته ،آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات برای
پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس
حضور پیدا کرد .آن طور که ما باخبر شدیم این
جلسه بسیار پر سر و صدا بــود .مثال یک سری
از همر اهان آقای جهرمی خیلی با نمایندگان
شلو غکاری راه اند اخته بودند طوری که نایب
ئیس مجلس ،آقای مصری مجبور شد با سوال
ر
«اون آقا کچله کیه اون وسط؟» تالش کند نظم را
به مجلس بازگرداند.
نجور که ایشان از آقا کچله نام بردند و آن همه
ای
شلوغی بر مجلس حاکم بــود ،یک صحنه فکر
ردیم مسعود روشـنپــژوه آمــده مسابقه محله
ک
اجرا میکند.

در ادامه فهمیدیم رئیس محترم مخابرات بوده
که اینطور مورد خطاب قرار گرفته است .البته
پس از توضیحات وزیر جوان در این جلسه یکی از
نمایندگان سوالکننده گفت« :چون وزیر جوان
است اگر قول دهد دیگر تکرار نشود من مشکلی
ندارم».
اما نمایندگان دیگر از توضیحات وزیر قانع نشدند
ایشان را در نهایت پس از بررسی دقیق VAR
و
کارت زرد مواجه کردند .از لحظه نشان دادن
با
ــارت زرد ما اطــاع د قیقی نداریم اما حدس
ک
یزنیم با این خطاب نایب رئیس مجلس مواجه
م
شده باشد« :و بله! اون آقا عینکی َجوونه ،کارت
یکنه!»
زرد را از مجلس دریافت م 

جیرینگ

کوچ دالالن خودرو

پیشینگ

هموطن اینجا ،هموطن اونجا ،هموطن همه جا!
در حالی که همه مشغول رصد اخبار و عکسهای رامبد جوان و همسرش در کانادا بودیم
و همانطور که گشنیزها را از جعفریها جدا میکردیم گزارش لحظه به لحظ ه وضع حمل
را برای همدیگر ارسال میکردیم و دربارهاش مناظره راه انداخته بودیم ،فیلم دیگری از
یکی از بازیگران سینما و تلویزیون منتشر شد که در فروشگاه یکی از کشورهای خارجی ،با
ظاهری متفاوت در حال چرخیدن بین قفسههاست .معلوم بود که قصد خرید هم ندارد و
هرلحظهمنتظربودیمفروشندهایبهسمتشبیایدوبهخارجیبپرسد«:میتونمکمکتون
کنم خانومم؟» و ولش نکند!نکته شگفتآور این ویدئو این است که از کشورهای همین بیخ
گوشمان گرفته تا آن سر دنیا داخل بازار سبزی فروشی کانادا و حتی وسط جنگلهای
سرسبزروستاهایسوئیس،هموطنانیهستندکهدوربینبهدستمنتظرندتایکسلبریتی
راببینندوخیلیحرفهایازاوعکسوفیلمبگیرندودرکسریازثانیه(چونسرعتاینترنت
خارجکمیبیشترازسرعتماست)بهسراسردنیامخابرهکنند!

مینیمالینگ

پس از تخت گاز خودرو در سرباالیی قیمتها ،اپلیکیشنها و
مهدی حسن زاده
سایتهایی که قیمتهای فضایی برای خودرو اعالم میکردند،
از درج قیمت منع شدند .در نتیجه قیمت فضایی خودرو از خارج
منظومه شمسی به داخل منظومه آمد و پراید  60تومانی شد  52میلیون .دالالن خوشفکر در
واکنش به این اتفاق این بار نیز نبوغ ایرانی خود را به منصه ظهور گذاشتند و گفتند« :میریم
تلگرام و اینستاگرام!» برای همین این روزها شاهد انواع پستها و استوریهای اینچنینی
توسط این دالالن هستیم« :من و عشقم ،سمند تصادفی با گلگیر رنگی 100 ،میلیون بدون
چانه»« ،یه روز خوب با مزدا دو کابین بابام که  150تا می ارزه»« ،عشق یعنی حالت خوب
باشه ،وقتی میخوای پراید نودوپنجت رو با سیستم دوپس دوپس و دو سال تخفیف بیمه به
قیمت  63تومن که به خریدار واقعی تخفیف میدی ،بفروشی»!

مونیکا و ایوانکای چشم سفید
عمهخانمبدجوریپایهاختالطه!اختالط
به معنی اختالط رو عرض می کنم نه به
معنیاختالط.نمیتونهنیمساعتبشینه
یه گوشه و تو حال خــودش باشه .امشب
که منو دید با گوشی ورمیرم گفت« :اون
وامونده چی نوشته!» گفتم« :عمه خانم،
اینجورینگو!خیلیمهربونه!»متعجبانه
گفت« :اون ماسماسک دستت مهربونه؟»
تازه فهمیدم منظورش گوشیمه نه خود
اون وامونده مد نظر که هی پیام میده!
آخــه کـ ً
ا عمه خانم با اختالط مخالفه!
اختالطبهمعنیاختالطروعرضمیکنم!
القصه منم برای این که عمه خانم نفهمه

عکسینگ

جواد جان با این وضع که مردم
شما از همه فیلم می گیرند به
زودی پای سلبریتی هاتون از
کشور ما بریده میشه ها!

آن چه باقی ماند از پهپاد :باد!
از فضولی های بی بنیاد یاد!
از قوا و قدرت ارشاد ،شاد
حق شان را «سوم خرداد» داد

دیداروزیران خارجه
ایران وترکیه در
اصفهان
بیانیه جمعی از سلبریتی
ها در حاشیه این دیدار:
اگه میشه یه تفاهم نامه
هم امضا کنین که تو
اماکن عمومی ترکیه،
گردشگران ایرانی از
دوربین های گوشی
شون استفاده نکنن!

با اون وامونده دارم چت می کنم گفتم:
«نوشته محققان خارجی کشف کردن
ماست از سرطان پیشگیری می کنه!» یک
آهی کشید و گفت« :قربون حکمت این
مسئوالن مون بشم! چه قدر گلن! دیدن ما
به حرف محققان گوش نمیدیم خودشون
ما رو ماست خور کردن .ای درد و بالشون
بخورهتوسرمونیکابلوچیوایوانکاترامپ»
گرخیدمکه«عمهخانممگهمونیکاوایوانکا
رو می شناسی؟» خندید و ابرو باال انداخت
که «تازه رمز اون ماسماسکت رو هم دارم.
به اون وامونده هم بگو وقت و بی وقت پیام
نده! چشم سفیدا!»   

انسرینگ
لطفا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بفرستید ...بوووق!
پیامک  - 2000999تلگرام 09354394184

ضمن تبریک شکل و شمایل جدید،
لطفا در صفحه جدید قیمت دالر و سکه
و پراید و پیاز رو هم بنویسین .باالخره
نوشتن طنز به وجود این چیزها خیلی
بستگی داره!
انسرینگ :با تشکر از شما ،راستش تا
وقتی ما قیمت اونا رو بنویسیم و روزنامه
چاپ بشه و به دست شما برسه ،چند باری
ممکنه عوض بشن! پس ما همین جوری
یه چیزی می نویسیم ،شما هم همین
جوری یه درصدی به قیمت ساعت قبل
شون اضافه کنین!
ببخشید می خواستم بپرسم برای
تقویت مــوی ســر چــی خــوبــه؟ راستی
اینم بگم که من یک تار مو هم روی سرم
نمونده ،اول بگین چی کار کنم یه تار مو

دربیاد ،بعد تقویتش کنم!
انسرینگ :ایــن جــور که شما توضیح
دادین ،فکر کنیم اول باید به عمق نیم متر
از سطح بردارین و دوباره از نو بکارین!
پسرم دایم قهر می کنه و این کارش
من و باباش رو واقعا ذله کرده .نه لب به
غذا می زنه و نه به حرف مون گوش میده.
لطفا یه راهکار بهم بدین 35 .سالشه و
خانم و بچه هاش هم از این کارهاش واقعا
کالفه شدن.
انسرینگ 35 :سالشه یــا ســه و نیم
سال؟! اگه  35ساله است که دیگه کار
از کار گذشته ،بذارین هرکار دوست داره
بکنه ،ما زورمون بهش نمیرسه!بهتر اینه
یه هفته کاری به کارش نداشته باشیم تا
دو بار خودش بره بازار درست میشه!

