
کشــور ما از همه نظر درجه یک هست 
فقــط مقــداری در بحث کــود حیوانی 
ضعیف بودیم که بنده جلسه اضطراری 
با گاوهــای عزیز برگــزار کــردم.گاو ها 
می گفتند  قبــا صاحبشــان هندوانه 
را خودش می خورده و پوســتش را به 
ما میداده اما به دلیــل رونق اقتصادی 
االن خودش هم نمی تواند پوستش را 
بخورد. بنده هم به گاوهای عزیز گفتم 
همان کاه را بچسبید و بخورید و خدا را 
هم شکر کنید چون ممکن است به دلیل 
مضرات فراوانی که درباره گوشت گفته 

اند، ما  کاه  را جایگزین آن کنیم. 

حذف بزرگان ادبیات از کتب فارسی

مسعود ماهینی

تغییر هوا از حالت )کولر مولر 
نداریم( به ) میخوای بخاری رو 
بیشتر کنم عزیزم( در تاکسی ها 

شهرداری اصفهان:

احداث بزرگترین مجتمع 
آموزشی ناشنوایان

عضو مجلس خبرگان:
در قوه قضائیه، سازمان محاکمه 

قضایی ایجاد شود...

باالخره یه جایی پیدا شد که آموزِش 
مسئولین رو به عهده بگیره!

 مردم:یعنی یه »برو شش ماه دیگه بیاِی« 
جدید به فرایند دادرسی اضافه میشه؟

رئیس پژوهشگاه هوافضا:
باید تا ۴ سال آینده، انسان به فضا 

بفرستیم
یک ساقی: چرا چهار شال آینده؟!

 بیا االن بفرشتمتون...
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فائزه هاشمی: زندگی معمولی داریم...
یک معمولی:اگه زندگی معمولی اینه که شما دارین، پس ما واقعا 

غیرمعمول هستیم!

استخدامنقشهبردارونقشهکش
مسلطبهکشیدننقشههای

شیطانی
محل کار: خاورمیانه

باماتاِخرِخرهزیرقرضبروید!
برگزاریانواعجشنهایمجلل

واشرافی
کانون سختگیری در ازدواج



حق  تشکیل و برخورداری خانواده فرهنگ 
منشوری

یه
ن نق

گی
ن

در مزمت ناثواب فرماید:

صد شکر درآمد پزشکان خوبست 

شخصی که پزشک می شود محبوبست 

می گفت طبیب حاذقی با مردم

هرکس که نگیرد مرضی معیوبست

گفتند که چند همسری هم بد نیست 

گیالنی و کرد و آذری هم بد نیست 

دیدیم که عشق قابل تقسیم است

یعنی بشود سراسری هم بد نیست

علیرضا یعقوبی

این خطشه هم جز مکافات و دردسر و آبروریزی چیزی 

نداره. شورش رو درآوردین... حاال به فرض روزی یه ُپک 

نعنا دوسیب هم بکشم. باید بیاید و عکسش رو بزنین. خب 

این همه هم کماالت دارم. مثا هرجا بکشم، زباله اش را 

خودم جمع میکنم میریزم توی جوب. عکس اون  رو هم 

میزنین؟ نه؟ خب پس خطشه فقط به درد این میخوره 

که باهاش شیشه پاک کنی یا بمالی به سبزیا... جداً؟ 

مجازیه؟ خب پس به اون دردم نمیخورید.  ترافیک رو 

میبینم، تورم رو میبینم، رونق اقتصادی رو میبینم؛ خب 

اینا تلمبار میشه، میکشم...

ُقل ُقل تلخ من از گریه غم انگیزتر است

"دلبربرفت و دلشدگان را خبر نکرد "
دور و برش نبود کسی را که خر نکرد

والیبال سپاهان و کاله مازندران

با این آمار طالق، 
همایش چندهمسری 

میگیرن!!!
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فرشته قائمی، مسعود صفری،صدرا سلطانی


