تیتر روز
زندگیسالم
پنج شنبه
    13آذر     1399
شماره 1759

روحانی :باید واقعیتها را با آمار و ارقام به
مردم بگوییم

مردم:اتفاقاخواهشمیکنیم
نگویید،ماطاقتشرانداریم!

ماجراهای سلرب ییتهای مجازی

دارکوب

درآمد چندهزار میلیاردی دولت از خودرو
و خانههای الکچری (مهر)

!

دارکوب :پس فقط سر ما معمولیها
ازاینالکچریبازیهابیکالهمونده!

فال روز
ای صاحب فال ،امروز  1399/9/13است ،یکی از
رندترین روزهای سال و حتی قرن حاضر!
دیدی؟ به همین راحتی میشــود روز رند ساخت و
الزم نیست برای این کار بچه را بهزور به دنیا بیاوریم
یا دربــهدر کیس ازدواج باشــیم یا حتــی در این روز
طالق بگیریــم تا باالخره یکجوری عــدد رُند توی
شناسنامهمان ثبت شود!
پس ســعی کن رنــدی در نگاهت باشــد ،نــه صفحه
تقویم که به آن مینگری!

شعر روز

توزیع واکسن آنفلوآنزا با کارت ملی
در ۸داروخانه پایتخت

در تشویق جواانن به فرزندآوری
بیا جانم ،تو را باید دهم پند
چه پندی! باقلوا ،شیرین چو یک قند
اگر خواهی صالح کار خود را
بیاور بهر پیری چند فرزند
*
ولی اینها همه نقل و نبات است
مهم اصل است ،باقی فرعیات است
ِکلوزاپش اگرچه نیست جالب

مردم:خبپساولکارتملیهامون
رواگهصالحهصادرکنین!

سخنگوی سازمان برنامهوبودجه :در بودجه
سال آینده دالر  ۴۲۰۰تومانی نداریم

جهانگیری:یهچیزی
به نام من بود ،اونم حذف شد؟!

ولیکن دلربا در النگشات است
*
ز من بشنو جوان خوب و دلبند
بیاور بچه آن هم چند فروند
که بچه انگبین ،شهد تمام است
و بنشاند به رویت طرح لبخند

معاونت تامیناجتماعی :بیمهشدگان بدون
دفترچه درمانی به پزشک مراجعه کنند

بیمهشدگان:خوبهباالخرهخودتون
فهمیدینبدوندفترچهوبادفترچه
فرقخاصیدرهزینههانداره!

الهه ایزدی

مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده
اما این به منزله پایان این بیماری نیست
کارتونیست:طراوتنیکی

مسافران:پیشبهسوی
بافتنزنجیرجدید!

هر کارتن آناناس یک میلیون تومان!

دارکوب:میشهبهعنوان
واحدجدیدمهریهازشاستفادهکرد!

*عوارضخروجازکشورسال ۱۴۰۰اعالمشد

سوژه روز

مردم :واال موندن داخل کشور با این
یها عوارضش بیشتره!
گرون 
کله چغوکی

آق کمال آنالین میشود
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

ای دو هفته مایــم دورکار کرده بــودم .یعنی فرقی هم
ِنمکــردَ ،یــگ مدته همچی بــازار مــا خوابیــده که اگه
نزدیککار هم بــودم توفیری نداشــت .همــو بهتر که
بشــی ِنم تو خانه و اقــا پــول آب و برق و گاز شــرکت ره
ندم! ولی خداییش دگه حوصلهام داشــت سرمرفت.
عیال کــه از صبــح تــا شــب داروخانه بــود ،مویــم َیگ
مــزدم و بقیــه روز بیکار مشســ ُتم
ســاعت تلفنهامــه
ُ
مکــردم! َیــگ روز
حروم
نــت
الکی
گوشــی بهدســت،
ُ
دارم کپــک مزنُــم ،ورخاســ ُتم بــا رعایــت
دگــه ُ
دیــدم ُ
پروتکلها رف ُتم ُمغازه مســود رفیقُ م .چون بقالی دره،
البته به قــول خــودش هایپرمارکت ،باز بــود ای روزا.
ُمغازههای شــهر که حســابی محدودیتهــا ره رعایت
کردهبودن .از موبایلفروش و تعمیر رادیاتور و بوتیک
و ســاندویچ کیثیف و لحافدوز و لوازمآرایشی گیریفته
تا تعویضروغن و کفاش و سلمونی و سبزی پاککنی،
همــه کرکرههــا ره داده بــودن پایین و شــماره موبایل
نوشته بودن رو درشان .یا َیگ نفر دم در واستاده بود و
مپرسید چیکار دری؟ کارته که مگفتیِ ،مزد به کرکره
ُمغازه و ناگهان بهطور عجیبی کرکره نصفه ِمرفت باال و
مشتری باید نیمخیز ِمرفت تو ،باز کرکره میآمد پایین!
قبل از ای محدودیتهــا اقال در ُمغازهها بــاز بود و هوا
رفتوآمد ِمکرد .ولی تو ای مدت تعطیلیاُ ،مغازههایی
که باز بودن درها ره ِمبستن و کرکرهها ره ِمدادن پایین
تا ُبخور کرونا بدن!
دیدم اویم زده تو کار فروش
خالصه رف ُتم پیش مسودُ ،
آنالین و تلفنی .پیج زده و خریدها ره با پیک مفرســته
کارم خیلی گیریفته،
بری مشتریا .گفت« :خدا ره شکر ُ
همی که بری خریدهای زیاد پیک مجانی د ِرم ،مردم ره
به هوس مندازه که بیشتر خرید کنن تا پیکش رایگان
بشــه .حاال فکر نمکنن کــه اگه َیگ قلــم واجب بخوان
با هزینه پیــک ،ارزونتــر از 10قلم الکی بــدون پیک
ِمشــه! تو چیکار مکنی بــرار؟» گف ُتم« :مویــم خدا ره

اولی :بچه ها تو 99.9.9چیکار کردین؟
دومی :یعنــی  22ســال از اون زمانی کــه َ
«ف َف» تو
تلویزیونمیگفت«هپتهپتهپتادوهپت»گذشت؟
من که استرسی شــده بودم ،نزدیک بود راس ساعت
 9:9اون روز برم ســر سفره هفتســین بشینم یا ترقه
منفجر کنم ،یا حتی بوقزنان برم تو صف پمپبنزین!
متاسفانه امکان زایمان و ازدواج و طالق نداشتم ،ولی
خوشبختانهفنچهامونتخمگذاشتهبودن،اگهجوجه
بشن میشن متولد الکچری!
ســومی :باز وضع من بهتر بود ،ســاعت  9و  9دقیقه
صبح یــادم رفت ولــی  9و  9دقیقه شــب یــه عکس از
صفحه گوشــیم گرفتم تا ایــن روز خــاص رو ثبت کنم

و بعد از انتشــارش  190تا هم الیــک گرفتم که برای
صفحهام یه رکورد محســوب میشــه! فقــط امیدوارم
کســی نفهمه که دقیقا  9و  9دقیقه شــب یادم نبود و
مجبورشدمساعتگوشیمروچنددقیقهعقببکشم!
اولــی :منظور منــم همیــن مســخرهبازیها بــود که
بعضیهــا تــو ایــن روز درآوردن .کاش یکــی بگــه که
خوردن این تاریخ تو شناسنامه چه مزیتی داره یا چی
بهمون جایزه میدن و مثال اون بچه نارس رو که تو اون
روز بهزور به دنیا کشوندن ،وقتی بزرگ شد قراره چه
تحفهای بشه بهخاطر تقارن تولدش با این تاریخ؟
دومی :اوال که طبق آمار حدود 80درصد زایمانهای
آذر تو ایــن روز اتفاق افتاد که این خــودش یک رکورد

برای ثبت شــدنه .دوم این که آمار ســزارین تو این روز
حدود  90درصد بیشتر شــد که اینم یه رکورده و اگه
کسی پیگیر باشــه ،میتونیم این افتخار رو تو گینس
ثبت کنیــم! یا حتــی افزایــش آمــار ازدواج و طالق تو
این روز .از اینها گذشــته ،مگه ندیدی بیمارستان-
هتلهایی که تــو این روز بــا تزئین اتاق زائــو و آرایش
قبل از زایمان و غذای بعــد از زایمان و این چیزها پول
پارو میکــردن؟ خب اینــا دســتاوردهای کمی برای
یک روزه؟!
مســئول صفحه :به همین مناســبت منــم  9درصد
از کارانه ایــن ماهتون رو کم میکنم تــا اینقدر نمک
نریزین!

اونقه اونقه ...حاال که چی مثال  ۹۹/9/۹منو به زور
کشیدین آوردین تو این دنیا؟ دلتون خنک شد؟!

یه چیزی میگم فقط جهانگیری نفهمه
تعاونی مرغ یخزده آورده ،تا تموم نشده برو بگیر!

در حاشیه
آب گرفتیگهای
جنوب کشور

نه چک زدین
نه چونه ،ونیز رو
آوردیم تو خونه!

کارتونیست:ممسعودماهینی

2

منتظرم بازارمان تکون بخورهَ ».یگ قیافه
شکر مک ُنم،
ُ
متفکر کارشناسی گیریفت و گفت« :خب تو هم کارته
خودم بهت کمک مک ُنم ».گف ُتم« :چشم
آنالین کن .بیا ُ
یــادم نبود زودتر بیام خدمت شــما مشــاوره
مهندسُ ،
بیگیرم .فقط مشه بگی چیجوری آنالین خانه مردم ره
ُ
بازسازی ک ِنم یا براشان اسکلت بسازم یا حتی تخریب
ک ِنم؟» گفت« :ها از او لحاظ؟ نه پس آفالین بمون!» ایم
از رفیق آنالین ما!

روز ملی زایمان!

*****

به مناسبت روز بیمه
بیمه و قسطش که کم نه!بود خیلی هم زیاد
هی فقط پرداخت شد بی غر و حتی انتقاد
می شود مشمول بیمه حال خرج دکترت؟
خیر حتی یک قلم داروی عادی یا پماد!


بهار نژند

