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آالیندگی پتروشیمی در گلپایگان، عامل سرطان در برخی روستاها

دارندگان مدارک دیپلم مجتبی حیدرپناه
و زیر دیپلم، زودتر کار 

پیدا می کنند

معاونت بانوان رئیس جمهور: شایستگی زنان برای 
تصدی پست وزارت، باالست

دانشکده خبر تهران را به علت عدم 
پرداخت اجاره، پلمپ کردند

گمانه زنی ها برای نامزدی وزیر 
ارتباطات در انتخابات ۱۴۰۰

# صاحب _خانه_خوب

وزیر ارتباطات:
به نظرتون شعاِر »فیلتر تا َدِم مرگ« 

مناسبه؟!

روند اعتراض دولت به عملکرد خودش 
و اوضاع مملکت و مخالفت شدید با 

خودش هرروز بیشتر و بیشتر می شود. 
در تازه ترین اظهارنظرها، یکی از وزرا 

گفتند: »تف تو این زندگی، این چه وضعیه 
که وزارتخونه من داره؟« آمدیم دلداری 

دادیم که؛ »حاال شما خیلی هم سیاه 
نمایی نکن. اوضاع به اون بدی که فکر 

می کنید نیست. تا چشم ما مردم  درآد که 
توان دیدنش رو نداریم.« وزیر افزودند: 
»نخیرشم!«   بعد بغض کردند و دویدند 
رفتند توی وزارتخانه شان و به کارهای 
بدشان فکر کردند. ما هم ماندیم که در 
تربیت مسئوالن کجای راه را اشتباه 
رفتیم؟ کدام پیچ را اشتباه پیچیدیم؟

افکار عمومی: خانم را ورزشگاه راه نمی دادند، سراغ وزارتخونه را می گرفت!

برگزاری دوره های ترمیک 
آموزش زبان آدمیزاد

با استفاده از متد اُرَدنگی

آیا چرخ زندگی تان 
نمی چرخد؟

عرضه انواع روغن چرخ
سازمان تدبیر عمومی

هواشناسی 
بومی

هوا؛ دو نفره همراه 
با گردوغبار مزاحم

نيازقندي ها

یک دانشگاه:
لیسانِس صادرشده، به هیچ عنوان 

پس گرفته نمی شود!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
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کنسرت سیروان خسروی در اصفهان

- شوما گوشت و برنج 
نیمیخرین که زندگی دون اینقد 

ُخبس؟
- االی باال پر بِِزنی!

- با این آالگارسون معلومه 
زندگید ُخبس

/: -

دوست دارم زندگی روو
دووست داااررم زندگی روو

دوووست داارم.....

حق محیط زیست سالم فرهنگ 
منشوری

دی
 اس

لی
ع

حرکات  موزون

برجام که آبروی دشمن را برد

در مورد حفظ آن تکان باید خورد 

در کل جهان کسی که تأییدش کرد 

تنها آمانو بود که ایشان هم مرد

ای کاش خدا ، همیشه مرغابی بود

باران زیاد و کشت غرق آبی بود 

در سفره ما که نفت خالی دارد

یک چشمه آب و یار چشم آبی بود

علیرضا یعقوبی

من نمی فهمم مگه فیلم سینماییه که 
»آشغال های دوست داشتنی« باشه؟ آشغال رو 
باید فوراً از خود دور کرد. یعنی از شیشه ماشین 

با زاویه افق بدن به سمت بیرون،  به دورترین 
نقطه پرتاب کرد. بعضی ها هم هستند که خیلی 
مأخوذبه حیا هستند و به جای اینکه آشغال ها رو 
داخل خیابون بریزند که چهره شهر کمی نازیبا 

بشه، خم می شوند توی جوب یا پشت شمشادها 
و آشغال مِد نظرشون رو اونجا می اندازند که باید 

بهشون خدا قوت گفت. این ها کسانی هستند که 
به مسائل شهری بیشتر بها می دهند. البته ما از 
اون آشغال ریزاش نیستیم ولی جا داره یه خدا 

قوت به این عزیزان بگیم.

فالِت
بگيرُم

»ای پادشه خوبان داد از غم تنهـایی« 
گفتم که نمی زایی، پرسید تو مامایی؟!

اضافات 
آقای خطشه ای


