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معاون وزیر صنعت :پراید  40میلیون تومانی نداریم

گوشت۷۰هزارتومانی هم نداریم
پوشک ۸۰هزار تومانی نداریم ،دالر ۱۴هزاری نداریم
سکه۴میلیونیهمهمینطور

سیل متقاضیان ،پنجاه هزار خودرو سایپا را با خود برد

شب طالیی سایپا

>

>

>

بیاین فکر بد نکنیم .ان شاءاهلل همه برای مصرف
شخصی میخوان
پویش باز سینه سوخته :یه "نه به خرید خودرو"
خاصی توی این هجوم احساس میکنم
اونوق�ت این پنجاه هزار نفر توجیه ش�دن که
دارن چی میخرن؟!

رئیس بانک مرکزی:
هیچ اراده ای برای کاهش نقدینگی نمی بینم

نماینده تهران در مجلس:
برخی مسئوالن به پاس خدماتشان
رانت را حق خود میدانند

اراده رو از جیب های ما یاد بگیرید که
از هر صندوقی هم پاک تره!

اگر اختالس رو هم قانونی کنن
این همه حاشیه به وجود نمیآید

وعده وزارت علوم
به حذف کنکور از سالهای آینده

اگر دالر شد هشتصد تومن  ،پراید
5میلیون و هر کیلو گوشت سه هزار تومن،
پس کنکور هم سال دیگه حذف میشه

ضدقیچی

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

`پیشفروش 50هزار دستگاه
پراید و نیسان

aabotab
aabotab
		
دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،فاطمه ناصری ،زرین دورودی ،مهدی افغان

روزگاری پرای��د استیش��ن تصویری ثاب��ت در تمام
رویاهای��م بود .روزی که هف��ت صبح همراه با نامزدم
یکیبود
ب��رای آزمای��ش خون رفتی��م تا عصری ک��ه درگیر
یکینبود
خوردهخریدهای عروس��ی بودیم .جای یک دستگاه
پرایدبود
پراید سافاری در لحظات ناب آن روز بدجوری خالی
بود .در آن ایام عاش��قانه ،ماش��ین آقاجان جوابگوی
فائزه صدر
نیا ِز همجواری نبود .آقاجان به خاطر عروسش کوتاه
میآمد و سوئیچ را در خانه جا می گذاشت .که طبیعتا
اولین شخصی که برای خروج از منزل لباس پوشیده و
آماده رفتن ایستاده به تماشا ،مادرم بود .که ایشان هم
به طور طبیعی از جای ثابتشان (صندلی کنار راننده)
دل نمیکند.
 ...وظیف��ه پراید  132ماهها پی��ش از خرید تعریف
ش��ده بود .نشستیم دوتایی نقش��ه کشیدیم .خانواده
دو نف��ری ما در انتظار ورود عضو جدیدی بود .با تولد
نوزاد خرجمان باال می رفت .مختصر پس اندازی داش��تیم که باید میش��د یک 132
دوگانه سوز لیزینگی که بعدازظهر مرا از شرکت به دفتر آژانس برساند تا لنگ خرید
پوشک بچه نمانم.
 ...پراید  141تحولی در همس��رم ایجاد کرد .یک سالی میشد گواهینامه گرفته بود.
البته بهانه ها پیشتر شروع شده بودند .میگفت...:خانه پدری دور است ...کرایه آژانس
جیبش را خالی کرده ...بچه ها را خودش به مدرسه میبرد ...خرید خانه هم با او...
نهایت��ا ماجرا را با همکاری هم تم��ام کردیم .وام ناچیزی گرفت��م .طالهایش را داد.
پرایدش را خرید.
 ...بعداز هر دعوای پدرو پس��ری ،برد ناله و نفرین مادرش هر دو نفرمان را پوش��ش
می داد .دو شب از خانه قهر کرد .شب اول اشکهای خواهرم را تماشا کرده ،شب دوم
نشسته پای نصایح باجناقم .یک روز صبح دیدمش که با خط کش صفحه  A4را خط

می اندازد .برنامه می نوش��ت .بابت درس خواندن برای کنکوری که وعده کرده بودم
جایزه قبولی اش ،پراید هاچ بک  111اس��ت .خواس��ته ای که به خاطرش تا مرز عاق
والدین پیش رفته بود.
 50( ...هزار ایرانی صاحب پراید ش��دند .تا این وس��یله همچنان خودرو داستان ساز
ما باش��د .داستانهایی نه همیش��ه اینطور گل منگلی ،گاهی روایتهای پراید به تلخی
مصیبت است).

