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تاج به فیفا اعالم کرد: فدراسیون موافق ورود زنان به 
ورزشگاه هاست / ایسنا

ولی یا خودشون جرئت نمی کنن بیان یا 
فوتبال دوست ندارن!

 وزیر بهداشت: برخی پزشکان به  رغم اطالع از نبود 
داروهای خارجی، آن را در نسخه بیمار می نویسند/ ایلنا

برخی پزشکان: می خواهیم ببینیم نسخه 
پیچ ها حواس شون جمع هست یا نه!

مصوبه لغو روادید برای ورود اتباع چین به ایران ابالغ شد

دارکوب: اون قدر جنس چینی ریختن تو 
بازارمون که عین کشور خودشونه، روادید 

نمی خوان دیگه!

رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس: مدارس 
خشت و گلی کشور هم اکنون ۴۰۰ واحد است / خبرآنالین

دارکوب: ممنون خبر دادین، چه خوب که 
عددش ُرنده!

اگر بخواهیم برای هفته گذشته عنوانی انتخاب کنیم، باید از آن به 
عنوان »هفته پیری زودرس ایرانیان« یاد کنیم. در این هفته بسیاری 
 Face از کاربران فضای مجازی با استفاده از نــرم افــزاری به نام
App عکس خودشان و اطرافیان شان را دست کاری کردند و با 
عنوان های »پیر نشو لعنتی!« و »فالوئرهای عزیز ببینید چطوری پیرم 
کردید« منتشر کردند. خبرها حاکی است در گروه های فامیلی این 
موضوع رونق ویژه ای داشته است. طبق اخبار واصله، پسردایی  ها 
با دست کاری چهره شوهرعمه ها و انتشار آن ذیل چندین ایموجی 
خنده، موجی از نشاط را در گروه های فامیلی ایجاد کردند که البته 
با تذکر بزرگ ترهای گروه مواجه شدند. گروهی از بزرگ ترهای 
فامیل که حق هم داشتند از این موضوع ناراحت شدند و از گروه ها 
لفت دادند اما شوهرعمه ها ضمن تبریک صبحی زیبا با ابراز شوخی 
بدیع »این جا شده خونه سالمندان« و »بیایید از این لحظات در کنار 
هم بودن زندگی شادتری داشته باشیم« جنبه خودشان را نشان 

دادند و با استیکر دسته گل، بزرگ ترها را به گروه بازگرداندند.
شنیده ها حاکی است عده ای هم با انتشار چهره »جورج کلونی« در 
صفحات شان مدعی شدند اگر پیر بشوند شبیه او می شوند. خدا 
را شکر تا این لحظه خبری درباره خودکشی جورج کلونی پس از 
این واقعه منتشر نشده است. ضمنا این چالش موجی از نشاط را 
در بین کارمندان ادارات هم ایجاد کرد. کارمندان زیادی صبح 
که وارد ادارات می شدند به دنبال هم راه می افتادند، از هم عکس 
می گرفتند و یکدیگر را پیر می کردند و تا ظهر نخودی با یکدیگر 
می خندیدند. این چالش البته بی دردسر هم نبود. مثال خود من 
چند روز پیش با استوری یکی از دوستان برخورد کردم و از آن جایی 
که بااو شوخی داشتم، برایش نوشتم: »داداش جوونی که چهره ای 
نداشتی، پیریت هم که اصال تعریفی نداره!« که خب حقیقتا فکر 

نمی کردم این یکی چالش فیس اپ نیست و عکس باباش است!

هفته ای که پیرمان کرد

کاهش قیمت دالر
ای آن که گرفته ای پی آبادی!

ممنون که خبرهای قشنگی دادی
پس نرخ دالر افت کرد... اما حیف

چون قیمت اجناس پرید از شادی!
  عبدا... مقدمی

***

گرد شیرینی!
هوس ها رو نباید اعتنا کرد
ملس ها رو نباید اعتنا کرد

همش دور شما در حال چرخند
مگس ها رو نباید اعتنا کرد!

امیرحسین خوش حال  
***

مرغ پر!

شد کمر خم زیر بار قرض و قسط
نرخ یک کاالی دیگر شد مضاف

سفره شد اندازه یک قرص نان
مرغ شد سیمرغ  و پر زد پشت قاف!

سحر بهجو  

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــده،  ــرون ش ــس مــیــوه گـ ــوب از ب ــ   دارک
رنگشون داره از یادمون میره!

دارکوب: منم فقط یادمه نارنگی نارنجی بود 
و پرتقال، پرتقالی!

  مــســئــوالن هــمــون فــرمــولــی کــه بــرای 
ثابت نگه داشتن مقدار یارانه تو این سال ها 
استفاده می کنن، برای قیمت ها هم به کار 

ببرن!
دارکوب: فرمولش محرمانه است، به هرکی 

هرکی نمیدن!
ــده کــه حتی نصف    اوضـــاع جـــوری ش

ماشین هم نمی تونم بخرم!
دارکـــوب: می تونی از روش خرید جزئی 
استفاده کنی، یعنی شــروع کنی به خرید 

قطعات ماشین و خودت سر همش کنی!
  ما نفهمیدیم دارکــوب باالخره هنگام 

ثبت نام در مدرسه باید پول بدهیم یا نه؟ 
پدر دو دانش آموز  
دارکوب: اگه ازتون گرفتن؛ بدین، وگرنه به 

روی خودتون نیارین!
ــوب دمت گرم که حرف مــردم رو    دارک
یک کاسب بیکار می زنی.  
دارکوب: ارادت، درسته اسمم فرق می کنه 

ولی منم از خود شما مردم هستم.
  آق کمال اگه لوله کش آشنا خواستی من 
علی هستم، باهات آرزون حساب می کنم!  
ــان، فعال که  آق کمال: دمــت گــرم علی ج

پروژه ها خوابیده، ولی چشم.

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

شعر روز تیتر روز

از اون لحاظ 

واکنش عراقچی به ادعای ترامپ: نگرانیم ناو هواپیمابر 
آمریکایی پهپاد خودشان را به اشتباه ساقط کرده باشد!

ترامپ: حاال صداشو درنیارین، پهپاد پهپاده 
دیگه!
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وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

 از کاهش هشت 
سال سن مدیریتی 

وزارت کار، 
انتصاب پنج دهه 

شصتی برای 
معاون و دستیار 

وزیر و افزایش 10 
درصدی مدیران 

زیر 40سال 
شرکت های 

اقتصادی خبر داد

کارتون روزتوئیت روزمحمدعلی محمدپور | طنزپرداز

 اومدم با این برنامه جدید چهره ام رو تغییر بدم، به قدری کریه المنظر بودم 
که برنامه پیام داد »ما هیچ تصویری نمی بینیم، لطفا این برنامه را حذف کنید«!

   بــازار کــار رشته کامپیوتر جوریه که ازت توقع دارن مخلوطی از بیل 
 گیس و استیو جابز باشی، بعد با حقوق ۸۰۰ تومن واسه شون کار کنی!
 قیمت محصوالت نمایندگی های چرم جوریه که به جاش بری یه گاو بخری 

ارزون تر درمیاد!
    االن باید از تو استخر باغم می اومدم  بیرون و آب پرتقال می خوردم و به 
ستاره ها نگاه می کردم، نه که از حموم بیام بیرون رو تخت دراز بکشم و به المپ 

نگاه کنم!

سحر قریشی: خانم و آقایی که می گویی »سحر قریشی« فیلم های پیر شدی لعنتی ؟!
درپیت بازی می کند، چرا وقتی من را در فیلم های به قول شما عالی 

انتخاب می کنند، جرئت نمی کنی جلوی من بازی کنی؟ / باشگاه خبرنگاران

سوژه روز

اولی: شنیدین الشه ۹ تا اسب و دو تا االغ توسط دام پزشکی آذربایجان شرقی کشف شده؟
دومی: جدی میگی یا می خوای انتقام کباب چهار هزار تومنی دیروز رو که بهت دادم بگیری؟

اولی: انتقام اون که محفوظه ولی این خبر واقعیه.
سومی: عوق... من تا یک سال دیگه غذای گوشتی نمی خورم!

اولی: نه که هر روز گوشت می خوردی! خوشبختانه وقتی طرف می خواسته گوشت ها رو تو 
بازار بفروشه دستگیرش کردن.

دومی: جدی دیگه جرئت نمی کنم جایی غذای گوشتی بخورم، مخصوصا اگه ارزون باشه.
سومی: فکر کردی خالفکارها به فکرشون نمی رسه  گرون کنن تا بهشون اعتماد کنیم؟

گربه اولی به گربه دومی: خوشحالم که آدم ها تقاص شوخی با ما و کالباس رو دارن پس 
میدن!

انتقام با گوشت اسب و خر

  ... و اسکار بهترین بازیگر
  با اعتماد به نفس سال تقدیم

 می شود به...

خب بچه های عزیز آقازاده ها، 
چند سال دیگه شماها معاون 

و دستیار خودم هستین تا 
میانگین سنی مدیران رو 

پایین تر بیاریم!

 عمو میشه منو به جای 
معاونی،  به غالمی انتخاب 

کنین؟ 

با این برنامه 
مسخره جدید 

دیگه معلوم 
نمیشه کی واقعا 
پیر شده یا کی 

رفته حموم 
خیس خورده و 
چروک شده! 
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