نیازمـــــندی

توهشتم شماره  7939پنجشنبه  2تیر 1401
سال بیس 
 23ذیالقعده Thursday 23 June 2022 1443

تعدادی فوت کن

دستگاه کارتخوان

تعدادی مادربزرگ

 1ماه کار آزمایشی
در ساعات 2تا 4عصر مسلط به
فوتهای محکم بدون تف
جهت همراهی
در خیابان

به تعدادی دستگاه کارتخوان
خراب و از کارافتاده درحد نو
نیازمندیم.

جهت مبارزه
با مصرف بیرویه دارو
تجویز چای نبات و عرق نعناع
سنتی به جای سرم قندی نمکی

 +بیمه بدنه و جای خواب

خرید به
قیمت استثنایی

 +یک دست دندان
مصنوعی رایگان و تسهیالت
+انجمن پزشکان کم درآمد
خرید نبات و عرق نعناع

تعدادی کارتن یخچال
ساید بای ساید
تقریباً نو
مناسب جهت سکونت موقت تا
پیدا کردن خانه

جهت مبارزه
با دهن کجی صاحبخانه
 +زیر قیمت مصوب

آرامبخش

بستـــــــه
فروغ زال

بستــــــه حمایـــــتی مستـــأجران
شامل چه چیزهای دیگری است؟

تب و تاب باالی ودیعه و اجارهبهای ناجوانمردانهای
کــه تــن و کمر مســتأجران را بــه جای مســتکبران به
لرزه درآورده ،باعث شــد تا بستهای با عنوان «بسته
حمایتی مستأجران» صادر شود .این بسته حمایتی
مــواردی دارد کــه رســانهای نشــدهاند تــا یــک وقت
«صف» تشکیل نشود.
 ëëیک -مالیات بر خانههای خالی
بــا ایــن قانــون قــرار بــود مالــکان بیتربیتــی کــه
خانههایشــان را وارد عرصه رهــن و اجاره نکردهاند،
متنبــه شــوند امــا نشــدند و اثرگــذاری ایــن قانــون
برکاهــش هزینــه اجارهبهای مســکن ،مانند مالیدن
نرم کننده مو بر تیغهای خارپشــت بــود .اگرچه این
قانون نتوانســت التیامی بر درد مستأجران باشد اما
در بســته حمایتــی دولت« ،جعبــه  12تایی دمنوش
بابونه» برای مستأجران پیشنهاد شدهاست.

امین شفیعی

محمد اسدی

من آنم ،که عاشق مرغ بریانم

ذکر پمپ الفضوالت مایک پمپئو

سر به سر سعدی

فـــــــال هفته

زبالهها را سر ساعت بیرون بگذارید دیگر!

اردیبهشــت :پولهایتــان را جمــع
کنیــد! کنســرت خواننــده محبوبتان
نزدیک اســت؛ تقریباً سه ماه دیگر،
بعــد از محــرم و صفر! شــاید از نظر
شــما خیلی هم نزدیک نباشــد ولی
با ایــن قیمت بلیت کنســرت ،اگر از
االن پولهایتــان را جمــع کنیــد ،روز
قبــل از خرید هم یک مقدار دســتی
قرض بگیرید ،میتوانید بلیت تهیه
کنید.

خــرداد :ایــن هفتــه خیلــی ســرتان
خلــوت اســت تــازه کفشــتان هــم
پاره میشــود! حاال کفــش با قیمت
مناســب از کجــا گیــر بیاوریــد؟ آقــا
مــن هــم موافقــم؛ بیاییــد دمپایــی
پالســتیکی پوشــیدن را مــد کنیــم.
مثــاً االن کــه تابســتان اســت از این
سوراخسوراخدارها بپوشیم.

تیر :یک اتفاق نادر! قرار است گوش
شــیطان کــر ایــن هفته پنــج صفحه
کتاب بخوانیــد! فکر کنم اتفاقی و از
پیش تعیین نشــده باشــد .به نظرم
فرصــت را غنیمــت شــمرده و از
چهل و هشت زاویه از کتاب ،کتاب و
ماگ قهوه ،کتاب و هندزفری ،کتاب
و گلــدان کاکتوس و ...عکس بگیرید
و در صفحه خود منتشــر کنید .امید
اســت ملــت بفهمنــد صفحــه چــه
فرهیختهای را دنبال میکنند!
مرداد :این هفته به آرایشــگاه بروید.
آرایشــگرتان خبــر خوبــی شــنیده،
کیفــش کــوک اســت .موهایتــان را
خیلی تمیز اصــاح و رنگ میکند،
دقیقــاً عیــن همــان چیــزی کــه
میخواهید.

شــهریور :چه هفته زیبایی! ماشــین

را میبریــد کارواش ،ولــی نــه باران
میآیــد نــه کفترهــای مازیــار ،پســر
همســایهتان ،ماشــین را مــورد
عنایــت قــرار میدهند .البتــه اینکه
روی ماشــین روکــش میکشــید هم
بیتأثیر نیست.

مهر :فکر کنــم این هفته دیگر کتاب
کتابخانه را ببرید پس بدهید .یعنی
خواهش میکنم ببرید پس بدهید.
اگر کتابهایی که از کتابخانه امانت
دســتتان مانده را پس بدهید ،یقیناً
فرهنــگ و آگاهــی ایــن کشــور یــک
تکان اساسی میخورد!

آبــان :این هفتــه نان تــان در روغن
اســت .کارمنــد بانــک بــه خاطــر
نقــص در مــدارک مربــوط بــه وام
۵میلیونیتان به شما غر نمیزند و
یکجوری رفع و رجوعش میکند و
خالصه پولدار میشوید.

آذر :این هفته یکــی از گلدانهایتان
خشــک میشــود .نــه نشــانه
نگونبختــی اســت نــه شــومی؛
یــک تکانــی بــه خودتــان بدهیــد
بــه گلدانهــای زبانبســتهتان آب
بدهیــد .از آن پتــوس ابلــق هم یک
قلمــه به مــن بدهید تا خدا شــما را
ببخشد.

دی :ایــن هفتــه کانــون خانوادهتــان
خیلــی گــرم میشــود .تــو رو خــدا
بیخیــال قبــض آب و بــرق شــوید،
بگذاریــد کولــر را روشــن کننــد.
گرمهههه!

بهمن :این هفته اگر رفتگر محل در
خانهتان را زد ،نه ماهانه میخواهد
نــه عیــدی! میخواهــد فحــش تان
بدهد .آقا خب زبالهها را سر ساعت
بیرون بگذارید دیگر!

اسفند :دمــای هوا این هفته افزایش
ناجوانمردانــهای خواهــد داشــت و
اذیــت تان میکنــد .البتــه همهمان
را اذیت میکند ولی باشــد ،شــما را
بیشــتر .اگــر گفتید این هفتــه در این
هوای گرم و دلپذیر چه میچســبد؟
نــه خیــر ،منظــورم چــای نیســت،
هــی همهتــان همیــن را میگوییــد.
هندوانــه میچســبد ،بســتنی
میچسبد ،البته از این ارزانهایش!

مروری بر مطبوعات طنز قدیمی ایران

ëëاصل حکایت
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
سر برآورد و گفت :من آنم که من دانم.
ëëتندیس تواضع
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
سر برآورد و گفت :تازه روزه هم هستم.
ëëبزرگ بعدی
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
بزرگ دیگری سربرآورد و گفت :پس من چی؟
ëëنه تا این حد!
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
ســر بــر آورد و گفت :حال که چنین اســت ،یارانه ایــن ماهتان را به
من بسپارید.
جمله گفتند :اوه اوه غذایمان روی بار است.
و گریختند.
ëëبزرگ بیاعصاب
یکــی را از بزرگان به محفلی اندر همی ســتودند که زبان حیوانات
داند و با  17گونه از آنان مصاحبت کند.
سر برآورد و گفت :با احتساب شما زبان نفهمها میشود  18گونه.
ëëچه سری ،چه دمی ،عجب پایی
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
قالب پنیر را زیر جامه برد و گفت :این کلکها قدیمی شده است.
ëëچه خبرتونه؟
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند و در اوصــاف
جمیلش مبالغه میکردند.
سر برآورد و گفت:هاله نور هم دارم.
ëëعزیزم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟
یکــی را از بــزرگان بــه محفلــی انــدر همــی ســتودند کــه وی بــا
درهمی ،کســب و کاری راه بیندازد .جمله یــاران خزان گردیدند و
برگهایشان ریخت.
ســر بــرآورد و گفــت :حــق داریــد تعجــب کنیــد؛ چــون آمــوزش
ندیدهاید.
ëëقدر گاو بچه شیرده!
یکــی را از بــزرگان بــه محفلی اندر همی ســتودند کــه هیچ طعام
مینخورد و آن را به دیگران بخشد.
سر برآورد و گفت :من آنم که عاشق مرغ بریانم.
و آن چنان خورد که فیالجمله نماند از سایر خوراکی ،طعامی که
نخورد و خورشتی که نبرد.
ëëزیاد نه ،بسیار زیاد!
یکــی را از نامزدهــا به محفلی اندر همی ســتودند و در تعداد آرایش
مبالغه میکردند که وی فرزند فالن دیار است و داماد بهمان آبادی.
ســر برآورد و گفت :ناموســاً پس اینجانب برنــده قطعی انتخابات
بــا نســبت آرای بســیار زیاد میباشــم و انصــاف از ایــن مالیخولیا
چنــدان فــرو گفت کــه بیش طاقت گفتنــش نماند و ســتون ما نیز
تمام گشت!

محدثه مطهری

فروردیــن :ایــن هفتــه خــود را
ثروتمندتریــن ایرانــی بدانیــد .در
ایــن هفتــه یک نفــر اشــتباهی پولی
را بــه حســاب شــما واریــز میکنــد
کــه پــول کمــی هم نیســت .ولــی به
نظــرم دســت بــه آن نزنیــد ،چــون
طرف ریــال به ریالــش را از ته حلق
حســابتان بیــرون میکشــد .مثــل
یــک آدم شــریف خودتــان ببریــد
پــس بدهیــد بلکــه یــک مشــتلقی
هم بگیرید.

بهزاد توفیقفر

تکرار اجارهبها

آن دامپــر ِمــن کل دامــپ ،آن بازوی راســت
دونالــد ترامــپ ،آن بقــرات را دوشــان،
آن همــواره محکــم و قــرص چــون قــرص
جوشــان آن یگانه نام نامســجع چون ویدیو،
ُ
(کنسل اِشکمه)
گندةالوزراء مایک پمپئو ِ
با یاران خواص جمهوری طلب در حلقه ذکر
انــدر بودی و کله و مــچ و را بغلی بگیر گویان
چرخانــدی و بوش که مراد ایشــان بودی این
ذکــر زیر لب خوانــدی که افغــان بگیر افغان
بگیــر و به آن کرامت که افغانســتان بگرفتند
بــه ذکر در عــراق بگیر عراق بگیــر فرمودند و
چــون عراق بگرفتند به ذکــر ایران بگیر ایران
بگیــر انــدر شــدند لیــک کلمــات را کرامتــی
نیفتادی و بوش را زین سبب خیط المرادین
خواندندی.
پــس مــراد دیگــرش درافتــاد بولتون نــام که
سّر پیشــگویی خویش عیان ساخت بر وی که
گفت ایــران چهلمین ســالگرد خویش نتوان
دیــد! لیــک چــون ایــران چهلمیــن ســالگرد
بدید ،گیم آور شد و خود دگر هیچ ندید.
شــبی در تعزیــت مرادیــن خویش نشســته و
خرقــه  ۷ایکــس الرج بــر قامــت خــود بســته
کــه ناگهان سروشــی به تهنیتش فــرود آمد و
از گنــج اوراد ،وردی بــه گــوش او نیوشــاند که
هیــچ پیک موتــوری را بســیط آن مقــدور نه!
پس ایشــان امر کرد ســفارت به قدس برند تا
اورشــلیم پایتخت و برجام پاره کنند تا خیال
از موشــک و منطقه ایران تخت و سردارشان
را شــبانه زننــد تــا معاملــت قــرن بــه حجله
بخت اندر گردند .چون برق کرامت از آستین
وزارتش برون جست تِپ تِپی کرد و خاموش
شــد .پس پایتختش را به رسمیت نشناختند
اال الئــوس و میکرونــزی و موشــک و منطقــه
نگرفــت جز گلوبال و هاوک و عین االســدش
کــه برفت و از معاملت قــرن الیکی نصیبش
ماند.پــس همیــن کــه جنگ نشــد را شــکری
بگفت و دانست که سگ نفس ،پاچه سلوک
را پــاره پــوره ســاخته و زار بگریســت و باقیت
عمــر بــه النــه موشــان نشســت و خویشــتن
خویــش از چشــم خلــق باالخــص منتقمین
پنهان ســاخت و مریدان را فرمود بکوشــید یا
جامه رجوی و مصی بپوشید!
گویند ســر از جیب مراقبــت برون آورد جیب
مراقبــت ســخت برایــش گشــاد شــده بــود و
خرقــه  ۷ایکــس الرج بــر تنــش زار همی زد.
مریدان براندازش پرســیدند تو را این کاهش
وزن از چــه روی در افتادفــت رژیــم گرفتــم!
گفتنــد چــه رژیمــی؟ گفــت :رژیــم جمهوری
اسالمی!

طراح :سید مهدی موسوی

ëëدو -تمدید خودکار قراردادها بین  20تا  25درصد
درســت اســت که چــارهای برای کســانی که بایــد به خانه
جدیــدی نقــل مکان کنند یا مالکشــان بلد بــوده و گفته
خودم میخواهم ساکن شوم و باید خالی کنید قید نشده،
اما بهدلیل باال گرفتن نزاع و احتمال بروز صدمات روانی،
در بســته حمایتــی مســتأجران« ،یک بطری یــک لیتری
ل گاوزبان» قرار گرفت ه است.
عرق دو آتیشه گ 

ëëسه -وام ودیعه مسکن
طبق آمار خبرگزاریها تا االن که آخرین روز خرداد
باشــد ،فقط  46سرپرســت خانواده توانســتهاند این
وام را دریافت کنند.
بــرای ســایر کســانی کــه نتوانســتهاند وام را دریافت
کننــد یــا بعــداً بــرای بازپرداختــش دوباره بایــد وام
بگیرند نیز در این بســته حمایتی بروشــور آموزشــی
« 10راه کاهــش اســترس و عصبانیــت» بــه تعــداد
محــدود تهیــه شــده .از جملــه راههــای پیشــنهادی
در ایــن بروشــور بــه خــوردن انبــه ،عســل ،نفــس
عمیــق ،آب یــخ و شــمردن معکــوس اعداد اشــاره
شده است.
همچنیــن یــک ســامانه بــرای ثبتنــام و دریافــت
این بســته که شــامل «جعبه  6تایــی دمنوش بابونه
و عــرق دوآتیشــه گل گاوزبــان و بروشــور آموزشــی
راههای آرامبخش» است ،طراحی شده که بهزودی
در دســترس کاربران قرار میگیرد .نام کاربری ورود
به این سامانه نیز کد ملی سرپرست خانوار است.
سرپرســتان خانوار میتوانند هزینه تهیه این بسته را
از یارانــه اضافــی و باقی مانده هر مــاه خانواده تهیه
کنند.
در ادامــه ایــن طــرح حمایتــی ذکــر شــده همــه
مســتأجران بیمه هســتند امــا برای احتیــاط ،خود را
بیمه عمر هم بکنند.

برخالف تصور همه مردم و من ،اختالف طبقاتی ،ربطی به ساختمان
و طبقــات آن نــدارد و مســألهای اجتماعــی  -اقتصــادی  -فرهنگــی -
سیاســی  -هنــری  -تاریخــی  -علمــی اســت! یعنی یــک جورهایی به
همهچیز ربط دارد غیر از ساختمان و طبقات آن .مثالً همین کاریکاتور
زیــر را کــه از هفتهنامــه توفیــق 31 ،خرداد  1341انتخاب شــده اســت،
ببینید .درســت اســت که تــوی آن دو تا ســاختمان (یا یک ســاختمان
و یک چیزی شــبیه ســاختمان) وجــود دارد ،اما در واقــع دارد اختالف
طبقاتی را نشــان میدهد و نظرش این است که در هر دوصورت ،کاله
یک یا چند نفر از سرشان اُفتاده یا از سرشان برداشت ه شده یا کالهشان
س معرکه اســت .عیناً همان وضعیت ،االن برای مســتأجرها  -فقط
َپ ِ
برای مســتأجرها -تکرار تاریخ شده است و هی هم دارد تکرار تاریختر
میشــود .و این تکرار ،نتیجه یک تکرار اســت که قبالً تکرار شــده و حاال
برخی صاحبخانههای نامرد ،دارند آن را تکرار میکنند و این داستان،
همچنان تکرار میشود.

