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زاینده رود تخریب باید گردد!
سرنشینان موتورسیکلت )به ترتیب از 
سر موتور تا اگزوز( ؛ مرد خانواده، دو بچه 
فشرده شده ، همسر. داخل خورجین ؛ 
زیرانداز ، قلیان و کتلت. مکان استقرار؛ 
کنار زاینــده رود، مابین هجده خانواده 
دیگر. نمای روبرو؛ رودخانه ، قوطی های 
نوشابه شناور روی آب که مردم مهربان 
انداخته انــد تا جــذب طبیعــت بلکم 
جذب خــوِد رودخانه یا »عمه ماهی« ها 
بشود. آن طرف رودخانه، ویالنشین ها 
کــه زیراندازهایشــان بــا زیراندازهای 
هیچ کســی  تالقی ندارد و دود حلقه ای 
قلیان هایشــان توی سبیل بغل دستی 

گیر نمی کند.
صاحــب ویال: »آخــر هفتــه 20 درصد 
افزایــش اجاره بها انصافانه اســت. واال 
حقم است، همین جا  آقامهندس یک 
ویال خریده، ماهی  یک بار هم داخلش 
نمی آید و دارد خاک مــی خورد. البته 
دارندگــی و برازندگی. ولــی ما درخت 
انــدازه گردن فیــل قطع کردیــم، توی 
پوز رودخانه که هرلحظه ممکن اســت 
طغیان کند، خطر را به جان خریدیم و 
با فداکاری ویالســازی کردیم. حقمان 
نیست یک قران، دو هزار بگذاریم روی 

اجاره بها؟«
تیتر خبر: آغاز تخریب ویالهایی که در 

حریم زاینده رود ساخته شده اند.
تفسیر خبر: بستگی دارد کدام طرفش 

قلیان بکشی!
 محمد پوررشیدی

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی

در پاسخ پرسشم بگوید که اوکی 

من باشم و در کنار من هم، ترزا

می باشد و می باشد و می باشد و می

هرچند که یک خودروی درباری نیست

یا اینکه برای آبروداری نیست 

چون آپشن کیسه یِ  هوا هم دارد 

یعنی که پراید بهتر از گاری نیست؟
علیرضا یعقوبی

پیش فروش قبر در اصفهان

 دستگیری افرادی که مجتبی حیدرپناه
 با توزیع مشروبات الکلی تقلبی موجب

 مسمومیت ۴۳ نفر شهروند اصفهانی شده بودند

مدیرکل ارتباطات رادیویی کشور:  بیشترین شکایت مردم استان اصفهان 
در بخش عدم آنتن دهی نسل های دوم، سوم و چهارم تلفن همراه است

تابش: سکوت کنید، چون 
می دانید قانون 50-50 

وجود نداشته است
مدیرعامل حریف: عزیزم اون 50 

دیگه م می تونیم ازتون بگیریم ولی 
خواستیم طبیعی جلوه کنه

پنج نرخ ارز 
در کشور وجود 

دارد
جهانگیری: مهم اینه 
که همه شون به 4200 

بخش پذیرن 

کال پدر همه نسال در اومده

حق دسترسی به فضای مجازی

پيام پورفالح، محمد پوررشيدی، منصوره دهقانی/ همکاران: داود نجفی / صفحه آرا: سيد مهدي رضوي

فرهنگ 
منشوری

دو عدد پورشه در حد نو
)زیاد کارنکرده، دست دخترم بوده 

باهاشون آدم می کشته(
بیمه:  ندارد

یه یک کارگر ساده نیازمندیم
)خیلی ساده باشه که بتونیم

حق وحقوقش رو بخوریم و چیزی نگه(

 رأی نیاوردن علی مطهری برای هیئت رئیسه 
و ریاست مجدد علی الریجانی

هواشناسی 
بومی

یک توده  ابر پرفشار- مثل االغ- واردشده، 
باعث گرانی ارز و #عنبر_نسارا  می شود!
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 اینقد علی، علی 
نکن. برو بشین

نيازقندي ها

علی؟

یک مسموم: 
این نونی که شما می خورین حالله؟!


