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سالمتی اونا که باالن!

»نلرزون...نلــرزون بابــا« ایــن آخریــن 
تالش هــای یــک مســئول زحمت کش، 
مخلص و عصبانی  بود کــه اگر فکر می کنید 
از جامعه، به ویــژه گودزیالهای دهه نودی 
قطع امید کرده، کور خوانده اید. مســئول 
فوق الذکر سعی کرد تدابیر دیگری بیندیشد، 
بنابراین در نخستین اقدام، بودجه فرهنگی 
مربوط به بخش خودش را افزایش داد. این 
کاری ست که هرساله بعدازاینکه می بیند 
تالش های جنتلمنانه اش در جامعه تاثیر 

کامال برعکس  دارد، انجام می دهد.
در روزهای گذشته قضیه آهنگ »جنتلمن« 
به قدری جدی شد که مســئوالن چند  روز  
مســئله برجام و تحریم را گذاشــتند کنار و 
 دودستی چسبیدند به ســالمتی فابریکا! 
ترامپ اعــالم کرد دربــاره آهنگ جنتلمن 
حاضر بــه مذاکره اســت. مردم هــم در در 
شرایط حساس کنونی هر  جا پا می گذاری 
می بینی همه مشغول اند به »تهراُن ال ای 
کن و ساســی مانکن  پلی  کن«! مــدارس و 
خوابگاه های دانشــجویی و غیــره و ذالک 
به کنار، من شــک دارم در جاهای مهم هم 
مدیران زیر پوســتی و غیرعلنی یک سری 

تحرکات در همین راستا داشته باشند...
 در پایان از زحمات چندین ساله آن مسئول 
زحمت کش فرهنگ ســاز، تقدیر  و  تشــکر 

می کنیم؛
واسه همه زنگ زدنات مرسی

واسه همه پیگیریات مرسی
واسه همه  گیر دادنات مرسی

 محمد پوررشیدی

در پیشنهاد کار به این و آن فرماید:

مسئولی و چون که با وفايی، مردی 

دائم نگران حال مايی، مردی 

کی گفته که شغل خانه داری عیب است 

ازخانه اگر که در نیايی، مردی

گفتم به ساسی که ای کلک آخرشی 

محبوب جوانان شدی آن هم جهشی 

برگشتی اگر به خاک میهن اين بار

بايد بشوی مربی پرورشی

علیرضا یعقوبی

۴۰ درصد جمعیت کشور، زیِر خط فقر

رئیس پلیس فتای اصفهان:پیام پورفالح

 کانال های مجازی همسریابی، تله 

سرقت اطالعات اند
یک همسریاب: اطالعاتی که برام همسر نشه، همون بهتر که سرقت بشه

اصفهان زیبا: صابون تورم بر َتِن تُن

مدیر منطقه 13 شهرداری: 
قائمیه از بن بست بیرون 

می آید

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

خیابانی به نام معلم 
در اصفهان 

نام گذاری شود

و به معضل الینحل تبدیل 
می شود!

واسه همه نام گذاریات 
مرسی

تن ماهی: صابون تورم نبود! از اونا بود که زیاد کف می کرد

حق تابعيت،اقامت و آزادی رفت و آمد
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فرهنگ 
منشوری

اپلیکشنصفیاب
جستجوازما.....هولشدنازشما

)شرکت دالل افزاران متورم(

فروشي ................فروشي 
سرمربي خارجي، مطرح، بي اعصاب

فدراسيون تنها نيست...دالل اول

 در شهر ...

هواشناسی 
بومی

کال هوا پِس است.
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اینا می خوان 
حواسمون رو 

شک دارم همینم که پرت کنن
االن میگی، بخوای 

حواسمون رو پرت کنی!

نيازقندي ها


