
به تازگــی الی کیک هــا قــرص، موادمخدر، 

موادمنفجره، انواع ســاح ســرد و گرم، افراد 

جانی)اشاره به شخص خاصی ندارد( و... دیده 

شده است. راهکار عاقانه برای حل این مشکل 

این است که الی کیک را باز نکنید. اصا چه کار 

به الَیش دارید؟ مثا بنده  کیک را بدون اینکه 

کاری به الیش داشته باشــم، خوردم و روحیه 

ورزشکاری در بنده افزایش یافت و رفتم روی 

لبه پشت بام و شروع کردم به حرکات نمایشی 

با توپ. البته همکاران مان در بخش مبارزه با 

موادمخدر و حذف انگل های اجتماعی ، بنده 

را جمع کردند اما در کل ورزش را جدی بگیرید.

استقبال از خانه های 25 متری

مهناز یزدانی

هواشناسی؟ هوا کجا بود عامو؟ 
یه سری عناصر سمی شیمیایی 
مونده دیگه

معاون آموزش و پرورش:

استان اصفهان ۶۰۰ هزار 
بی سواد دارد

وزیر اطالعات:
 توزیع مواد مخدر 

از طریق پهپادهای ساقی

مردم: راستش رو بگو... چندتاشون 
مدیر شدند؟!

حافظ: ساقیا بده تریاک، شیشه 
و گل و کنیاک!

نوبخت:
نیمای ما با نیمای بخش خصوصی 

فرق دارد
مادر نیمای ما: ماشاهلل بچه م چشم پاک، 

تحصیلکرده، نجیب، کاری...
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وزیر اقتصاد: افشاکنندگان فساد، جایزه می گیرند
یک جایزه بگیر حرفه ای: جایزه ش چند سال اقامت 

رایگان در هتل اِوین...

واگذاری یک دستگاه »قلب«
کلنگی، غیر قابل سکونت

با سند شش دانگ

نیازمند 
مدیر سابقه دار

مسلط به خوردن بیت المال



حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار فرهنگ 
منشوری

ان
می

ری
ه ک

حان
ری

در شکوه از عدم همکاری آب و باد فرماید:

خشکیده ولی مختصری رود در اوست 

شهره است به گز البته چون سود دراوست

شهری که به قدر یک جهان شیرین است

اندازه ی یک نصف جهان دود در اوست

حتی خوِدباد، از خجالت پژمرد 

آنقدر که گفته می شود ایشان مرد

چون دیده که بچه ها بهم می گفتند

باد آمد و تعطیلی ما را هم برد

علیرضا یعقوبی

به ما گیر دادند که چرا اگزوزت اینقد دود میده. 
چکار به جاهای خصوصی ماشین مردم دارین 

آخه؟ یه خرده چشم پاک باشین. اصا دود 
میده که میده. تا اتوبوس های شلوغ و تاکسی 

های گرون و  کارخانه های فوالد و آهن و 
سوالخ الیه اوزون و وضعیت تیم فوتبال

 ذوب آهن در جدول، عدم نظارت بر بازار 
، افت شدید رونالدو ، کشف نشدن حلقه 

گم شده داروین و .... هست، همین آشه و 
همین کاسه؛ تک سرنشین، بدون

 تعمیر موتور

"روز وصل دوستداران یاد باد "
پستشان همواره پر پهپاد باد

ادامه آلودگی ها تا آخر دی ماه

 اونجا رو...
نه بابا، اون که اکسیژنه

کربن دی اکسید 
خودمونه

SO2
C2N ?

مندلیفه روح
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فرشته قائمی ، صدرا سلطانی


