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رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر اصفهان:
تغییر نگاه جامعه به کودکان کار ضروری است

افزایش دو برابر مساحت جمال الدین اعتباریان
گلخانه های استان

 گوشت قرمز در میدان مرکزی 
میوه و تره بار اصفهان توزیع می شود

اصفهانی ها آلودگی هوا را 
جدی نگرفتند

اعتبار گذرنامه ها ۱۰ ساله 
می شود

یک شهروند اصفهانی: دادا 
خوددون سری شوخیا وا کردینا

مردم: کاش دوماهه بود ولی پول داشتیم 
بریم سفر 

اآلن شرایط طوری شده که 
یک سکه طال را باال بیندازید تا پایین 

بیاید عالوه بر اینکه هزارتا چرخ 
می خورد، هزار بار قیمتش باال و 

پایین می شود. می گویند شینزو آبه 
در سفر اخیرش به ایران ، همچین 

صحنه ای دیده و با هر چرخ سکه در 
آسمان یک بار دوال و راست شده و 

معذرت خواهی کرده. البته مسئوالن 
ژاپنی دائم در حال عذرخواهی کردن 

هستند و جا دارد از عذرخواهی 
کردن خودشان برق تولید کنند. خدا 

را شکر در بین مسئوالن ما از این 
قرتی بازی ها وجود ندارد.

تو میدون تره بار توزیع میشه که گیاه خوارام بتونن گوشت بخورن؟

به یک کارشناس 
هواشناسی جهت کوتاهی در 

امور نیازمندیم.

به یک مکان باصفا در 
اصفهان  برای دورهمی 

نیازمندیم
 البته بعد از بستن زاینده رود

هواشناسی 
بومی

این هفته، بعد از سی سال
با دیدن این گردوغبار ناگهانی فهمیدیم 
هنوز هوا را خوب نشناختیم.  

نيازقندي ها

 یک معتاد: 
 خدا خیرتون بده، عرضه 
و تقاضا باهم نمی خونند

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
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بازگشت رئیس جمهور ژاپن به کشورش

شما که میگن خوب 
معذرت خواهی 
می کنین. یه 

معذرت خواهی 
بکن عمو ببینه!

/:  

حق اشتغال و کار شایسته فرهنگ 
منشوری

نی
زدا

ز ی
هنا

م

حرکات  موزون

کی گفته به کوچه علی چپ بزنی 

انگشت فقط روی گوگل مپ بزنی 

وقتی به صراط راست مایل هستی

بد نیست اگر سری به اسنپ بزنی

صدشغله شدن مهم تر از عالفی ست

دیدم هنر جدیدتان حرافی ست

نیروی شما اگر انرژی بخش است

یک وعده  غذا برای مردم کافی ست

علیرضا یعقوبی

هیچ چراغی اونقدر قرمز نیست که نشه 
ردش کرد، مگه اینکه دوربین داشته باشه 

و جریمه بشین. واسه ما آدم معمولیا، 
ضرر نکردن بیشترین سوده. پس واسه 
اونا که دنبال یک سود دلنشین هستند 
باید بگم که دوربین سر چهارراه آذر کار 

نمیکنه، می تونین با رد کردن دو چراغ در 
روز و پس انداز پولش، آینده تون رو تأمین 

کنید. البته آدم  همه  تخم مرغاشو تو یه 
سبد نمی ذاره، پس می تونین چهارراه 

هشت بهشت رو هم امتحان کنین.

فالِت
بگيرُم

»المنه وهلل که در میکده باز است «
ترسم که کلیدت بکند  قفل درش را

اضافات 
آقای خطشه ای


