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 پخش زنده گزینشی و با تاخیر نشست خبری وزیر امور خارجه 
از صداوسیما  / جماران

تصویر ایشون رو تو سریال پخش می کنن، 
شاکی میشین، پخش نمی کنن، شاکی میشین!

 رئیس مجلس برای دیدار با آقای ظریف در وزارت خارجه 
حضور یافت

 ظریف در پاسخ به احتمال نامزدی اش در انتخابات 1400: 
می خواهید برویم محضر و امضا کنم آن کار را بلد نیستم!

اگه  بگم...  نباشید  خسته  اومدم  الریجانی: 
زحمتت نیست بریم محضر امضا کن که من بلدم!

 پلیس فتا: خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی ممنوع 
است / ایرنا

قاچاقچی اعضای بدن: ای بابا، تازه کانال و پیج 
زده بودیم ها، باز برگردیم گوشه پیاده روها؟!

 وزیر دارایی: هم اینک 4 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر 
کشور وجود دارد

مردم: چه خوب که اعالم کردین، مشکل مون 
برطرف شد!

 شکایت 500 هزار مشتری از شرکت »نایک« / فارس

مشتریان: گفته بودین کفش ها جا باز می کنه، جا 
باز نکرد!

رئیس بانک مرکزی: نرخ ارز دیگر 
افزایش نمی یابد

گفتی که »به نرخ ارز کردیم اعجاز
دیگر نشود فزون تر از حد مجاز«
قبل از تو هزار بار گفتند این را

بعد از تو هزار دفعه گویندش باز!
عبدا... مقدمی  

***
کتاب خوان نمایشی!

سر من سالم و مغزم خرابه
بیانم چشمه و فکرم سرابه

نخوندم یک کتاُب توی عمرم
ولیکن پاتوقم شهر کتابه!

امیرحسین خوش حال  
***

ــودرو با آب شرب،  بــرای شستن هر خ
معادل 800 هزار تومان هزینه می شود!
شسته ای ماشین خود را با چه؟ آب معدنی؟!

آب خوردن داده ای بر الکچرِی آهنی؟!
یک سری در حسرت نوشیدن از آن آب شرب
جان من با ما خودی باش و بگو چی می زنی؟!
سحر بهجو  
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ای صاحب فــال، امــروز قــدرت زیادی 
خواهی یافت، مراقب در و تخته دور و 

برت باش!

فال روز هاشمی طبا، رئیس پیشین 
سازمان تربیت بدنی: 

حضور خانوادگی مردم در 
ورزشگاه ها به نفع جامعه و 

ورزش ایران است / پارسینه

در گام اول یک بچه بی تربیت را نشان کنید و تالش کنید کودک تان 
شبیه او نشود. در گام دوم یک نسخه از سی دی های تربیتی دکتر 
فالنی را از مادر همان بچه بخواهید، به سرعت آتش بزنید و از روش 
بومی خودتان برای تربیت بچه استفاده کنید. روش تنبیه کودک 
با صندلی را فراموش کنید، این کار مثل این است که شما نامادری 
بدجنس سیندرال باشید و او را از رفتن به جشن شاهزاده منع کنید. 
در گام سوم بدون این که بچه متوجه شود تفاوت طبقه کارگر و مرفه 
را با رسم شکل به او یادآوری کنید. این کار در مغازه اسباب بازی 
بیشتر جواب می دهد. در گام چهارم برای کودک تان مانند دولت 
ردیف بودجه تعیین کنید. این ردیف بودجه را مانند ردیف بودجه 
بهداشت و سالمت در نظر بگیرید، یعنی کی داده کی گرفته؟ با 
این ترفند می توانید وقتی وارد مغازه اسباب بازی شدید با خرید 
چای ساز و قهوه جوش از آن خارج شوید. در گام پنجم کتاب های 
رنگی تربیتی را که برای دکور کتابخانه انتخاب کرده اید، پایین 
بیاورید و آن ها را ورق بزنید، باور کنید این کتاب ها به جز فرو کردن 
در چشم فک و فامیل خاصیت آموزشی و تربیتی هم دارند. در گام 
ششم خودتان را مجهز به سیستم »ضد لوس کردن پدربزرگ و 
مادربزرگ« کنید. در گام هفتم فرزندتان را تشویق کنید، این کار 
را مانند پدر و مادرهای بچه های دهه شصتی به صورت تابلو انجام 
ندهید، آن ها به مدیر مدرسه باج می دادند تا اسم مان را سر صف 
اعالم کنند. در گام هشتم آن پدر و مادر دهه شصتی نباشید که 
انتقام عالم و آدم را از مدیر مدرسه و مهدکودک فرزندش می گیرد. 
در گام نهم وقتی فرزندتان فن »سالتو بارانداز« را روی بچه های 
کوچک تر پیاده می کند لطفا دخالت کنید. و در گام دهم اجازه 
ندهید فرزندتان با گریه و زاری و البی بیشتر از ردیــف بودجه 

پیش بینی شده از شما مطالبه کند!

10 گام محکم در تربیت کودک!

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 راهنمایی کن دارکــوب جان که با وام 
30 میلیونی ازدواج چه جوری زندگی مون 

رو شروع کنیم؟
دارکوب: با پرداخت قسط هاش!

 دارکوب جان، تحمل  کدوم یکی  برای  ما 
آسون تره: نوسانات  ارزی  یا نوسانات  ارضی؟!
دارکــوب: ما که کال تحمل مون باالست، 
البته این که نه ارز داریم و نه ارض هم بی تاثیر 

نیست!
  آق کمال، »خوشت« ره بیشتر دوست 

دری یا »خسرت« ره؟
آق کمال: مگه آدم بین دو تا چشماش فرق 

مذره؟ حال کردی جوابه!
  تو این شرایط بی آبی، کاش شهرداری 
باغچه های جلوی خونه ها رو آب مــی داد تا 
مردم مجبور نشن با آب تصفیه شده اونا رو 

آبیاری کنن.
ــوب: حرف حساب، البته میشه با آب  دارک
خاکستری، یعنی آب حاصل از شست وشوی 
میوه و سبزی و بدون مواد شیمیایی هم گیاهان 

رو آب داد که نه اون حروم بشه و نه اون یکی!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

تیتر روز

مهدیسا صفری خواه|  طنزپرداز
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15 مرداد سالروز درگذشت پرویز شاپور، نویسنده و طنزپرداز 
ایرانی است که بیشتر شهرتش به دلیل نگارش »کاریکلماتور« 
است. کاریکلماتور واژه ای ترکیب شده از کاریکاتور و کلمه 
است که شاملو این نام را برای اولین بار بر برخی از نوشته های 
پرویز شاپور گذاشت. کاریکلماتورها کوتاه و اغلب تک خطی 
هستند و ظرافت و دیدی شاعرانه و طنزآمیز دارند. چند نمونه 

از این آثار مرحوم شاپور را با هم می خوانیم:
  اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی 

آسمان می سازم.
   دلم به حال ماهی ها می سوزد چون هیچ کس اشک شان 

را نمی فهمد.
   گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرنده محبوس است.

   به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد.
   هر درخت پیر، صندلی جوانی می تواند باشد.

   غم، کلکسیون خنده ام را به سرقت برد.
   بلبل مرتاض، روی گل خاردار می نشیند!

   قطره باران، اقیانوس کوچکی است.
   زندگی بدون آب از گلوی ماهی پایین نمی رود.

   فاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر می کند.
   همه مردم جهان به یک زبان سکوت می کنند.

به یاد شاپور؛ پدر کاریکلماتور

توئیت روز کارتون روز

   عادالنه اش این بود تابستون هوا ساعت 5 تاریک می شد و پاییز ساعت ۹!
     فکر کنم  پوشیدن شلوار جین تو اتاق 1×1 پرو وقتی یه المپ 200 وات داغ تو صورتت روشنه، 

شبیه سازی یکی از مراحل زندگی در شرایط سخت سربازیه!
   بین حرف زدن و عمل کردن یه فاصله هست که با پول حل میشه!

    هیچ وقت به یه مهندس کامپیوتر حتی به شوخی نگو »لپ تاپت 
که ویروس نداره؟« شاید جلو روت بخنده ولی وقتی بری گریه 

می کنه!
   ساندویچ بندری اگه تند نباشه بازم بندریه، ولی بندر انزلی!

    من نمی فهمم چه فرقی داره طرف واسه شب عروسیش پراید 
خودش رو گل نزنه و بره ماشین چند صدمیلیونی 

قــرض کنه؟ همه کــه مــی دونــن ایــن مــال خــودت 
نیست!

   ما مردها سلمونی که میریم، همین که طرف 
شاهرگ مون رو نزنه راضی ایم ازش، وگرنه که مدل 

موهامون خودش دو هفته بعد درست میشه!

سرم را سرسری متراش!

منظورم این نبود که
 گل های خندان و 

 فرزندان ایران 
بیان  وسط چمن!

هشدار معاون وزارت ورزش و جوانان درباره ازدواج های 
صوری درپی افزایش وام ازدواج!

قلبم پرجمعیت ترین شهر دنیاست 
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