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معاون وزیر ارتباطات: وی پی ان قانونی در کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه بررسی می شود

دارکوب: خود فیلتر کنی و خود فیلترشکن 
فروشی، عجب مرد هنرمندی!

علی مطهری: برخی نمایندگان شیرین کاری می کنند

دارکوب: انصافا این جور رای ها خوردن نداره ها!

انتقاد مسعود فراستی از توقیف فیلم »خانه پدری«

حیف، استاد تازه می خواست عقده گشایی کنه!

امیر قلعه نویی: اشتباهات داوری امسال سهوی است

دارکوب: اگه اشتباهات علیه شما باشه بازم 
همین رو میگی ؟!

وزیر ارتباطات: شرکت های ارزش افزوده به صورت شفاف 
اعالم کنند برای چند نفر موقعیت شغلی ایجاد کرده  اند

مدیر یک شرکت: یه دفعه بگین شجره نامه 
خانوادگی مون رو بدیم بهتون دیگه!

وزارت بهداشت:پارسال  قرص برنج جان ۸۲۵ ایرانی را گرفت

و قیمت خودش هم جان هزاران نفر دیگر را!

تعطیلی پنج شنبه ها بحث روز است که طراحانش معتقدند چون 
تهران در این روز تقریبا تعطیل است، پس بقیه شهرها هم باید تعطیل 
شوند. البته معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت دولت مخالف 
تعطیلی پنج شنبه هاست و این طرح آثار نامناسبی دارد. نکات منفی 
و مثبت این طرح را بررسی می کنیم تا با توجه به نظرات کارشناسی 

ما، تصمیم گیری برای مسئوالن راحت تر شود!
تعطیلی پنج شنبه ها خوب است چون یک آخر هفته رویایی برای 
خانواده ها فراهم می شود که می توانند در کنار هم تفریح کنند، 
مسافرت بروند، گردشگری کنند و حسابی خوش بگذرانند ولی چون 
همه این  کارها، از یک ناهار بیرون گرفته تا رفتن به سینما و شهربازی 
و البته مسافرت و بازدید مکان های دیدنی و... احتیاج به پول دارد، 
پس طرح خوبی نیست و همان بهتر که این یک روز را هم مردم بروند 
سر کار، به جای این که  خرج تراشی کنند. اگر هم این روز تعطیل 
شود، مطمئنا عده ای که نمی توانند آن کارها را بکنند، اضافه کار 
می روند و کال فلسفه وجــودی طرح هیچی به هیچی می شود! از 
طرف دیگر موافقان این تعطیلی معتقدند برخالف شایعه ای که وجود 
دارد، تعداد روزهای تعطیل در ایران کمتر از میانگین جهانی است 
و کارمندان و کارگران و کاسبان و دانش آموزان و دانشجویان و کال 
همه، خیلی بهشان سخت می گذرد و ما لیاقت استراحت بیشتری 
داریم، که خیلی هم استدالل درستی است. شما ببینید خارجی ها 
تا چشم به هم  می زنند تعطیل می شوند و می روند تعطیالت آخر 
هفته و »ریلکسیشن« می کنند برای یک هفته سخت جدید. ولی از 
سوی دیگر اگر ساعت کاری خارجی ها را با خودمان مقایسه کنیم و 
بازده کاری پنج روزه شان را با شش روز خودمان مقایسه کنیم، نتایج 
شگفت انگیزی می بینیم که اصال به این نتیجه می رسیم نه تنها یک روز 
تعطیلی هم برایمان زیاد است که حتی باید هفته ای 17 روز کار کنیم 
تا بتوانیم مثل خارجی ها باشیم.در نهایت چه این روز تعطیل بشود و 
چه نشود، ما که کار خودمان را می کنیم، چه اصراری به صرف بودجه 

برای تصویبش است؟!

پنج شنبه تعطیل بشود یا نشود؟

تیتر روز

دی روزنامه 

علیرضا کاردار| طنزپرداز
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عکس لب دریا!

لب دریا که ساحل هم تمیزه
چه خوبه یک نفر چایی بریزه!

بگه: »آقا! بفرما چای خوش عطر«
بگی: »مرسی؛ فقط یک کم غلیظه«

بُبّره کیوی و سیب و بگی که:
»مواظب باش، چاقو تند و تیزه!«

به غیر از جوجه و رانی و انبه
سه کیلو پسته هم پشِت رونیزه
یه قایق رو بگیری سی دقیقه
بچرخی هی که انگاری ونیزه

بگیری عکس اگه شارژش بذاره
ولی افسوس دریا بی پریزه

من و یک صندلی توی اداره
فقط عکسی ز دریا روی میزه!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، از درگیر کردن خود به 
امور شغلی بپرهیز. هرچند هفته پیش 
تعطیلی داشتیم و این هفته هم خواهیم 

داشت، ولی بازم چقدر کار و کار و کار؟!

فال روز

سوژه روز 

اولی: جاتون خالی دیروز رفتم نمایشگاه کتاب. البته جاتون که خالی نبود...!
دومی: یعنی این قدر شلوغ بود که جای خالی ما به چشم نمی اومد؟

اولی: نخیر، صد بار به خودم گفتم که چرا وقت و انرژی و پول و بنزین و... حروم کردم و 
رفتم این نمایشگاه! از بس داغون بود.

سومی: دیگه تا این حد؟
اولی: دقیقا تا همین حد! بیشترش کتاب های کمک درسی و سی دی های بنجل و 

کتاب های زرد بود.بیشتر  ناشران اصلی هم حضور نداشتن.
سومی: من اصال نمی فهمم دیگه چرا این نمایشگاه ها رو برگزار می کنن و به جاش نمیان 
از کتاب فروشی های کوچک تر شهرها حمایت کنن تا رونق بگیرن.حتی میشه  همین 

طرح بهاره و پاییزه و... رو بیشتر کنن خب. 
اولی: امسال که یک پدیده جدید هم دیدم. انگار تازگی ملت یه جوری بی حوصله شدن 
که بعضی ناشران میان بریده هایی از کتاب های قطور رو انتخاب می کنن و یک کتاب 
کوچک تر درست می کنن تا هم قیمتش پایین بیاد هم ملت حوصله کنن اون ها رو بخونن.

دومی: چرا به فکر خود نویسنده ها نیفتاده بود کتاب هاشون رو خالصه تر بنویسن؟!
سومی: البته این جوری کار خیلی از آدم هــا را حت تر می شه. چون این بریده ها رو 

می خوان فقط کپشن اینستاگرام کنن و پز کتاب خوندن بدن.
اولی: فکرکنم کم کم برسیم به جایی که بیان مثال کتاب های داستایوسکی و الکساندر 
دوما و محمود دولت آبادی رو در رنگ های مختلف با سلیقه های مختلف منتشر کنن. مثال 

یک جلد از بریده های فان، یک جلد از بریده های غمناک و...
یک ناشر سودجو: وای چه ایده خوبی! با اجازه می دزدمش.

نمایشگاه عجیب کتاب!

کارتون روزتوئیت روز

   پارسال خیلی جدی تصمیم گرفته بودم ازدواج کنم، تمام فامیل داشتن برام 
دنبال زن می گشتن که یه وقت نرم دختر خودشون رو بگیرم بدبختش کنم!

     تو طباخی چرا تابلوی چشم زخم آویزون کردی مرد حسابی؟ ما اومدیم 
این جا اصال چشم بخوریم!

فرق کامپیوتر و ادبیات به اینه که آرایه ها تو بیت ها باشه یا بیت ها تو آرایه ها!  
     این جوری که درباره ضرر چیپس و پفک می نویسن فکر کنم اگر پالستیکش 

رو بخوریم و خودش رو بندازیم دور به مراتب ضررش کمتره!
  صبح رئیس مون گفت: تعطیالت خوش گذشت؟ دیگه باید با انرژی 
مضاعف حسابی تالش کنید. قاعدتًا بعدش باید می رفتیم کالس 

پنجم الف ولی رفتیم سر کارمون!
       نمی دونم این همه جمله انگیزشی و فلسفی از اینشتین 
چیه تو فضای مجازی. اگه این همه به فکر انگیزه دادن 
به مردم بوده پس کی وقت کرده قانون نسبیت رو اثبات 

کنه؟!
ــی رم آشغال ها رو بــذارم    یه لحظه با شــلــوارک م
تو کوچه، اون زمــان می شه شلوغ ترین زمــان، همه 
همسایه ها حتی معلم دوران دبستانم هم من رو 
می بینه و وایمیسته احوال پرسی. من دیگه از فردا 

شب با کت و شلوار آشغال می برم!

چیپس بخوریم یا چشم؟!

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

   دارکوب یادته گفتم یه دوستی دارم که 
همزمان با هم خواستیم ازدواج کنیم و من 
رفتم دنبال وام ازدواج و اون بی خیال وام 
شد و ازدواج کرد؟ االن شنیدم که اونا بچه دار 

شدن و من هنوز دنبال وام ازدواجم!
دارکوب: ضمن تبریک به ایشون، امیدواریم 
حداقل تا قبل از مدرسه رفتن فرزند ایشون، 

شما به وام تون برسین!
   خبر عجیب این که امــروز رفتم بــازار و 
چیزی که می خواستم نسبت به هفته پیش 

گرون تر نشده بود!
ــوب: چشم تون روشــن، این روز رو تو  دارک
دفترچه خاطرات تون یــادداشــت کنین تا 

بعدها برای بچه هاتون تعریف کنین!
ــوب به نظر شما این منطقیه که      دارک
پنجمین تیم پرتماشاگر دنیا تو ایران رده سوم 

پرهوادارترین تیم رو داره؟
دارکـــــــوب: بــلــه دیـــگـــه، اگــــه داداش 

گزارشگرمون بگه حتمًا درسته!  
ــوب االن که باز داره بــارون میاد     دارک
یعنی می تونیم راحت موقع مسواک زدن شیر 

رو باز بذاریم؟ خخخ... شوخی کردم!
دارکــوب: حاال درسته ما با همه عالم و آدم 
شوخی می کنیم ولی دیگه این قضیه آب 

شوخی بردار نیست انصافا!
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 کشف غاری در استان الربز که بقایای استقرار انسان در حدود 
۷۰ هزار سال پیش در این منطقه را نشان یم دهد )ایران(

 این جا مال یه زوج جوان بوده که 
صبح به صبح می رفتن دنبال شکار 
تا این که یه روز دیگه برنگشتن... 
شکاره ها! تو این شرایط اگه االن 

قولنامه اش نکنین همین غار هم از 
دست تون میره!

وزیر ارشاد: میانگین مصرف اینترنت ۱۶۹ دقیقه  
تماشای تلویزیون ۷۲ دقیقه و میزان مطالعه در روز 

تنها ۱۳ دقیقه است / فارس


