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ریزگردهانمایآثارتاریخیاصفهانراتهدیدمیکند.

افزایش قیمت محصوالت نگیننقیه
لبنی؛ تا ۲۴ درصد 

 تغییر ساعت اداری از اول تیرماه 
در اصفهان

قیمت سیب زمینی دوباره 
افزایش یافت

بهره برداری از ٨ پروژه آبرسانی 
بااعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان

ازکیتاحاالسیبزمینی
اومدهجزءلبنیات؟

البتهشایدواسهماآبنداشتهباشهولی
واسهخیلیانونداره

وقتیداخلاتوبوسواحد،کارتها
راچکمیکنندتاببینندهمهزدهاند
یاخیر.یکعدهغرمیزنندکهچرا
همینکاررابابعضیازمسئوالن
نمیکنند؟آخراینهمشدایده؟!
اموالبهنامهمسروفرزندانشان
کهاکثرادرغربتودرغربوحشی
زندگیمیکنندرااضافهکنیدبه
وامهایمیلیاردیکههیچسندی
ازشاننیست،بهاضافهحسابهای
بانکهایسوئیسوکاناداو...

انصافاحسابرسیازاینعزیزان
بسیارپیچیدهوهزینهبراست.
دراینشرایط،هزینهجدیدیبه
مملکتتحمیلنکنیمبهتراست.

طورینشهصبحبیدارشیمببینیمتعطیلشدنادارهها

به یک کمک راننده جهت 
تحلیل امور سیاسی و تأیید 

عبارت »کار خودشونه« 
نیازمندیم

یک توله خرس فروشی 
مخصوص خالی کردن 
عقده ها و گرفتن انتقام

هواشناسی 
بومی

 با افزایش دما، هوا از دونفره 
 به یک نفره و هیچ نفره تبدیل 
خواهد شد.

نيازقندي ها

یعنیگاوهابهجایعلف،
موزهممیخوردن24

درصدنمیشد

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
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دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در هتل عباسی اصفهان

بریماونجایه
دوغوگوشفیِل
دیپلماسیبزنیم

بهبدن

جون

حق کرامت و برابری انسانی فرهنگ 
منشوری

نی
هی
ما
ود
سع

م

حرکات  موزون

دیدم که وطن فروش دنیادیده

آن کس که به ریش سایرین خندیده

شیری که به بچه می دهد شیرین است

گاوش به گمانم کانادا زائیده

این مسئله را گفته به من مامانم

باید که محافظت کنم، از جانم

نوشابه که جز مرض ندارد چیزی

»من بی می ناب زیستن نتوانم«

علیرضایعقوبی

گناه ما آدمایی که نه پول داریم دوربین 
بخریم و نه خوش عکسیم چیه؟! ماها 
می تونیم با حکاکی اسممون رو آثار 
تاریخی خودمون رو به اعماق تاریخ 

ببریم. اینطوری هرکدوم از دوست و آشنا 
که میان اون بنای تاریخی رو بببینن، 

اسم ما رو که می بینن باورشون می شه که 
ما اونجا بودیم. اینجوری عالوه بر این که 

ثواب سفر واسه مون حساب می شه، 
عکسی هم نگرفتیم که کسی فکر کنه 

فتوشاپه و تا هفت نسلمون می تونن 
بهمون افتخار کنن.

فالِت
بگيرُم

»قدرمجموعهگلمرغسحرداندوبس«
گلنکش،مرغسحرنشئهبکنبادوسهبس

اضافات 
آقای خطشه ای

منمایییینقدر
سریالترکی

زباناصلیآوردم.


