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عوضش امنیت داریم
همسایه ما یکی از آدم های خوشبخت 
ایران زمین بود که توانست روز گذشته، 
در جشنواره جهانی صنایع مدرن ... نه، 
اشتباه شد... در صف بنزین، هم زمان 
با خبر احتمــال گرانی بنزیــن، بعد از 
یک ساعت توی صف ایستادن، باکش 
را لبریز کند. او حتی از لج اینکه باکش 
سریع پر شد، کمی بنزین هزارتومانی 
را ریخت روی زمین، چراکه حافظ هم 
پیش از این متذکر شــده بــود که: »اگر 
شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک«. 
البته متأسفانه همین طور که اشاره شد 
باک بنزین ایشــان نصفه بــود و حدود 
12 لیتر بنزین بیشــتر نتوانست بزند. 
به عبارتی اگر بنزین قیمتــش دو برابر 
می شد -که نشد- ایشان 12 هزار تومان 
کاسب شــده بود. ولی تمام دو ساعت 
زمانی که برای بنزین زدن گذاشته بود 
همه اش به حسرت این گذشت که چرا 
روزهای گذشــته این لگن را برنداشتم 
و یــک دور نزدم کــه حــاال بنزین توی 
حلقومش بخشــکد. یا چرا آن مسافر 
اسنپ بیرون شــهری را کنسل کردم. 
واقعا کــه آدم نمی توانــد دو قدم جلوتر 
از خــودش را پیش بینــی کنــد. ولــی 
جلو ضــرر را هر وقــت بگیریم منفعته! 
همین که توانست پیروزمندانه از صف 
بنزین برگردد یعنی هنوز می شــود به 
آینده نگری و تدبیر ایرانی های باهوش 

و ناسا پرور امیدوار بود.
 محمد پوررشیدی

در حال قاتی کردن بنزین در فوتبال فرماید:

تااینکهببینمهمهرابیسانسور

بایدبروماستادیوم،چشممکور

سرگرمیماحواشیبازیهاست

برگردوبیاعادلفردوسیپور

بنزینکهبیخبرگرانخواهدشد

سرمنشأسرویسدهانخواهدشد

هرکسبرودپربکندباکشرا

خوشبختترینفردجهانخواهدشد!

علیرضا یعقوبی

در پی شایعات گرانی بنزین

عالیه مظاهری

صدور چک های برگشتی در استان 
اصفهان روند کاهشی دارد

موفقیت شرخرهای استان در وصول چک ها

اصفهان زیبا: سنگ اصفهان به مدرسه می رود

شورای شهر اصفهان 
خواستار بازگشت عضو 

خود به جلسات شد

 معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان: 

 پاکبانان و کارگران 
 باید امنیت شغلی 

داشته باشند

شوراي شهر: اعضاااام :))

حسن روحاني: 
با ذکر منبع کپي کنین

مصرف مواد توهم زا توسط روزنامه ها

»حق انتخاب آزادانه و بدون تبعيض مشاغل«
حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعيض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل 

دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند. 
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)راهنمايجامعمالمردمخوري(
تنهاباارسال*؟#

ارسال رايگان به تمامی نقاط كشور

توليدملي.................بدونآلودگي
بهویژهخانوادههايکمجمعيت
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)ثبت نام آغاز شد(

 در حاشیه آیین بزرگداشت مقام معلم
 در اصفهان

هواشناسی 
بومی

سهميه بندي بارش ها 
همراه با نسيم ماليم 
تأييد و تكذيب

تحریریه 
خطشه
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چرتكه

آخرین جوکی 
که شنیدید؟

خیلی تکراریه ... 
وزیر دوباره گفت به 

بازنشستگان فرهنگی 
رسیدگی میشه!

نيازقندي ها


