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واکسیناسیونکرونامتوقفشد

مسئوالن :کمین کردیم تا یهو
غافلگیرش کنیم!
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!

موتور جستوجوی بومی «یوز» با صرف
میلیاردها تومان هزینه ،غیرفعال شد

فال روز
ای صاحب فال ،در سرنوشــت این هفتهات یک ظرف آب و
یک مالقه دیده میشود .شــاید فکر کنی که منظور قطعی

آب است ،ولی خیر! منظور این اســت که خیلی به شایعات

چسبیدنقاشقومالقهبهسروتنتوجهنکن.آنافراداگربه

حمام بروند ،نصفشان خاصیت آهن رباییشان را از دست
میدهند!پسمنتظرباشتانوبتواکسنتبرسد.

دارکوب

شعر روز

دارکوب:اگههمینروخرجیوزایرانی
کردهبودن،شیش شکمزاییدهبود!

هنگام قطعی برق در آسانسور
چه کنیم؟

عزیزیخادم بحرین را با برزیل اشتباه گرفته
است؟ (ایسنا)

چون حبس شدی توی آسانسور
ترسیده نباش یا که دلخور
مشغول نما فکر خودت را
آرام شو و کمی نزن غر
خشنود شو از هرچه قشنگیست
منباب َمثل کلوخ و آجر
حتی ز خریدهای روزت
کارت خالی و هزار فاکتور
در فکر خودت ز بانک وامی
دریافت نما گرچه تصور...
اصال بگذر از این مسائل
آواز بخوان به صورت ُکر!
القصه بساز ،چون که چندی
بود همینطور!
برق و وضع آن َ
شیما اثنی عشری

دارکوب:البدفکرمیکنهاالنتو
خودجامجهانیهستیم!

یکی از معترضان فرانسوی به امانوئل مکرون
سیلی زد

یک سرباز پرسابقه :این دیگه کارش
با سیلی زدن تو گوش فرماندهشون
راه نمیافتاده!
سخنگوی صنعت برق :اگر صرفهجویی نکنید
هفته آینده برق قطع میشود

مردم:اگرصرفهجوییکنیم،دوهفته
دیگهقطعمیشه؟!

حریرچی ،معاون وزیر بهداشت :تاخیر در
تزریق دوز دوم واکسن هیچ مشکلی ایجاد
نمیکند

کارتونیست:محمدجوادطاهری

دارکوب :فقط ممکنه امکان ابتال به
کرونا رو افزایش بده که اونم
مهم نیست!
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران:
مراسم عروسی در مراکز غیرقانونی و مخفی
برگزار میشود

یک داماد :بابا یه دورهمی مختصر
بود ،تو مجلس اصلی از خجالتتون
درمیایم!
کله چغوکی

آق کمال سورپرایز می شود
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

واکســن ( :)Vaksanبه آمپولی میگوینــد که برای پیشــگیری از یک
بیماری ،آن را تزریق میکنند .واکســن نوع غیرتزریقی هم هســت که
خب سوســولبازی اســت و از نظر خیلیها واکســن باید جوری باشد
که تا یک هفتــه شــخص از درد به خــودش بپیچد .واکســن باید
رایگان باشــد که خب اگر عجله داشــته باشــید ،پولی آن هم
موجود است.
واکسیناســیون ( :)Vaksinasionبــه مراحــل زدن
واکسن به بدن بیماران گفته میشود .در شرایط عادی
واکسیناســیون امــری اســت معمولی ولی در شــرایط
بحرانی یا باید طبق برنامهای باشــد که هیچکس از آن
سر درنیاورد ،یا خود واکسن گیر نیاید ،یا اشتباهی
انجام شود ،یا...

بابا اون  7گیگ رو دادیم که فعالیت انتخاباتی بکنین
نه که دو روزه با دانلود فیلم و سریال تمومش کنین!

نظرم کافیه .ولی عیال اعتقاد شدیدی دره که کادو باید
ُ
زیاد باشه و گیرون! بری همی هروقت تولد مو ِمشه عزا
مدم که جان ما ایقد خودته تو زحمت
گیرم و قسمش ُ
ِم ُ
ننداز ،ولی به خرجش ِنمره که ِنمره .بدبختی این جایه

که خیلی هم دوست دره مو ره سورپرایز کنه و متاسفانه
نمرم!
مویم سورپرایز ُ
امســال هم از دو مــاه پیش هــی مگفت« :بهبــه ...چه
کادوهایــی بــرات خریــدم ...اصــا نمیتونی حدس
بزنی ...وااای خوش به حالت که یکی مثل منو داری که
مخوردم که:
برات از این چیزا بخره »...مویم هی حرص
ُ
«خب بری چی دلمه موســوزونی؟ یا نگو ،یا همی االن
بیارشــان بده!» و جواب مداد« :میخوام سورپرایزت
نمفهمیدم چیزی ره که دو ماهه دره ِمگه،
کنم!» مویم
ُ
برم؟!
سورپرایز
باهاش
باید
چیجوری
ُ
دیدم چراغا خاموشه .شس ُتم
خالصه دیشب رف ُتم خانه ُ
زدم «عیال»َ ،یگهــو چراغا
خبردار رفــت ،هم تــا صــدا ُ
روشــن رفت و ســوت و کف و دســت و جیغ و فشفشه.
انصافا از دیدن آقام اینــا و آقای دکتر اینــا تو خانهمان
بعــد از ایهمه وقــت خوشــحال رف ُتــم ،مخصوصا که
واکسن هم زدهبودن و خوشبختانه چیزی هم بهشان
ِنمچســبید .ولی کال از ای کارا ُ
خوشم ِنمیه و خجالت

جهانگیری بعد از نشســت هیئت دولت:
بچه ها این کلید ما رو ندیدین؟!

رعایت شدید
پروتکل ها

پس کو
هیچکی؟!

برای حفظ
پروتکل ها حذفشون
کردیم ،تو بازیت رو
بکن تا منم ویدئوچک
کنم!

در برگزاری
مسابقات
والیبال لیگ
ملت ها

دلم بر روی دستم باد کرده
هوای یک عدد فرهاد کرده
شده کابوس شبهایم که او را
یکی دزدیده و داماد کرده
گمان کردم دلت غم داره خیلی
یکی عاشق چو من کم داره خیلی
د ِر قلبت گشودم ،این هوا یار
شلمشوربا و درهم داره خیلی!
بگو «نه» ،تا گرفتارم نباشی
که تا درگیر و بیمارم نباشی
بدان آمار مقتوالن زیاد است
برو ،جزو نمودارم نباشی!
«تو را من میشناسم ،خوبی ای عشق»
اخیرا پس چرا از چوبی ای عشق؟!
بگو اصال برای گفت و گو ،تو
شفاهی هستی یا مکتوبی ای عشق ؟!
الهه ایزدی

کارتونیست :علیکاشی
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دادم و مثال
ُ
مکشــم .بــازم خودمــه خوشــحال نشــون ُ
بودم،چونچندروزقبلش
غافلگیر ُ
شدم.هرچندنشده ُ
بــودم که عیــال با آبجیم یواشــکی
ناخودآگاه شــنیده ُ
بودم َیگ روز
درباره اوشب حرف مزد! قبلش هم دیده ُ
شیشــه ادکل ُنم رو میز نیســت و حدس زده بودم عیال
برده عینشــه بخره! هفته قبل هم ازم اسم کتاب مورد
عالقهمه پرســیده بود! پریشــب هم همیجــور خیلی
طبیعی پرســیده بود که کال تو زندگی کیک شکالتی
درم یا توتفرنگی! خالصه که خوش
بیشــتر دوســت ُ
گذشت ،مخصوصا ای که ســورپرایز نرف ُتم ولی خوب
درآوردم!
اداشه
ُ

واکســینه ( :)Vaksineبــه فــردی کــه واکســن خــورده
میگوینــد .معموال افرادی که واکســینه میشــوند این
روند را با گرفتن عکــس ثبت میکنند .بــه همین دلیل
قرار شــده اســت در مراحل جدید واکسیناسیون برای
رفاه حال واکســینه شــدهها ،عکاس و آتلیه هم در محل
تزریقات حضور داشته باشد.
عــوارض واکســن ( :)Avarez of Vaksanبــه بالهایــی
که بعد از تزریق واکسن بر ســر واکسینهشده وارد میشود،
گویند .این عوارض از تب خفیف ،کبودی و درد ضعیف شروع
و به چسبیدن کلید و قاشق و اتو به بدن شخص منتهی می شود.
هرچند بعضی از واکســینه شــده ها اعالم می کنند که هیچ عالمتی
نداشته اند که خیر است.

به کوشش یک کاردار

تولدم بود .پیشاپیش دست همه اونایی
جاتان خالیُ ،
که مخوان تبریــک بگن هم درد نگیره! مــا خانوادگی
خیلی به تولــد اهمیت مدم .یعنی ممکنــه عید نوروز و
ســالگرد ازدواج و فوت یادمان بره ،ولــی تولد اعضای
خانــواده یادمان ِنمــره .جالبه کــه خانــواده عیال هم
همیجورن و عیال هم بهشدت دوست دره که تولدش
سفت و سخت برگزار بشــه و تولد بقیه َرم خیلی جدی
ِمگیره .حاال مو خیلی تــو قید کادو نیســ ُتم و همی که
با َیگ دســته گل یا پیام به طرف ِ
بگم به یادش بودم ،به

دیکتیوناری

اندر حکایت عاشیق در این زمانه

