
 تقدیم به همسر عزیزم

 تو را به ان��دازه ی تمام ویراژ 
دادن های��م دوس��ت دارم. گرچه 
ترمزم نگرفت، اما دلم از دوریت 

گرفته است ! 

اصغ�ر کل�ه داغ پ�ور از بن�د زندانی�ان 
دی�ه، نیازمن�د 45 میلی�ون پ�ول نق�د 

آهن آالت و تجهیزات تعدادی پل عابر پیاده دست 
دوم )در حد نو، آک بند، بدون جای پای 

موجود زنده، بدون خش( 
در پر ترافیک ترین نقاط شهر به فروش می رسد. 
سازمان  ساماندهی نا امیدانه ی عابران پیاده

مزایده

  اگر از مزاحم�ت های کمر بند 
ایمنی رنج می برید

  اگرکمر بند ایمنی شما دست و پا 
گیر است و پشت فرمان نمی توانید 

جم بخورید
  اگر کمر بند ایمنی شما توی دست و پا ست و نمی توانید به دل، 

رانندگی کنید
  اگر کلن با کمربند ایمنی حال نمی کنید و اهل پرواز هستید 

فقط و فقط پیش ما بیایید
کمربند ایمنی مطمئن بدون قفل و بست و راحت به صورتی که 

در هنگام تصادف حداقل 50 متر آن طرف تر پرت خواهید شد.

با مطمئن، مطمئن پرواز کنید.

کمر بند ایمنی مطمئن

ترافیک خیابان شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.

انجمن تخصصی خالی بندان شهری

به یک نفر ترجیحن خانم پر چان�ه با تلفن  جهت صحبت کردن در 
پشت فرمان برای مسیر طوالنی نیازمندیم.

نا امید از زندگی

خرید قبر

به یک قبر مناسب و جا دار برای دفن به 
همراه موتورم نیازمندم.
عشق ویراژ باموتور

             موتور فروشی
     به  کجا چنین شتابان...

ف��روش ان��واع موتوره��ای س��بک و 
فوق س��بک مناس��ب ب��رای تک چرخ 

زدن،پریدن، جهیدن، ترکیدن و پکیدن
ف��روش انواع موتورهای پرش��ی برای 

پرش سریع به آن دنیا
با موتورهای ما، در بزرگراه ها ویراژ دهید 

و لحظه شیرین مرگ را تجربه کنید.

به تعدادی کمربند 
ایمنی بند نما نیازمندیم

موسسه فرهنگی کفن و دفن یاران

خرید کمربند ایمنی
انواع کمر بندهای ایمنی نو و دست نخورده و بسته نشده 

اتومبیل تصادفی شما را با مناسب ترین قیمت روزخریداریم.

ب��ا م��ا از طری��ق پخش 
شایعه، دهان به دهان، 
 ،SMS ،یک کالغ40کالغ
لطیفه سازی، و مستقیم  

ارتباط برقرار کنید.
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 مس�ابقات رالی س�رعت غیرمجاز در 
سطح ش�هر برگزار می ش�ود . جوایز 

اهدایی به نفرات برتر :

نفر اول: یک واحد قبر دو نفره برای 
راننده و کمک راننده همراه با سنگ 

قبر طالیی

نفر دوم: کمک هزینه ی سفر به عالم 
برزخ

نف��ر س��وم : یک س��ال اس��تفاده ی 
رایگان از کفن میت مارک دار

 مسابقات رالی سرعت غیرمجاز 
در سطح شهر

دفتر چاپ و توزیع
  آگهی های فوتی بزرگراه 

و حاالخدمتی جدید به هموطنانی که در بزرگراه ها طعمه مرگ می شوند

چاپ و چسباندن آگهی های ترحیم شما،هر هزار برگ رنگی  A15فقط شونصد هزار تومان
فقط 5 دقیقه بعد از تصادف آگهی های فوت شما روی دیوار های شهر است. 

 کنید
امتحان

کبار 
ت ی

ی اس
کاف

 گاز دادن حق شماست ! 

صافکاری و نقاشی حق شناس

یک بار امتحان کنید و ترس تا پای 
مرگ را برای آخرت تجربه کنید.  
آژانس تلفنی یکبار برای همیشه  

موسسه آموزشی کمربندیان

آم�وزش بس�تن س�ه س�وته 
کمربند ایمنی در هنگام رویت 
پلیس در یک متری و نیم متری

ترافیک موجب صرفه جویی 
در عمر می شود.

ستاد بهینه سازی مصرف عمر

استخدام آدم با مرام

ب�ه چند نفر آدم با مرام ب�رای جمع کردن 
جنازه اینجانب از کف بزرگراه نیازمندیم.

روح موتور سوار سابق بر این
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پیامک: 30008313

با فرس�تادن یک پیامک هنگام رانندگی به هر 
ش�ماره ای که دلتان می خواهد، تماشای یک 

صحنه ی تصادف رایگان  را جایزه بگیرید . 

 طرح گوجه ای ایرانچل

دیگر نیازی نیست 
کمربندهای ایمنی را ببندید ! 

انس��تیتوی کله سازان آینده، مجهز به کادری 
مجرب، به صورت سرپایی و در کمترین زمان 
ممکن کله ی ترکیده و گیر کرده ی شما را از 

شیشه ی جلوی اتومبیل خارج می کند.

ن درد
بدو

ن بیهوشی
  بدو

      
 

طبیعی
 در صد 

 صد

       صد در صد تضمینی
   

س رایگان
روی

 س

به چند نفر عابر پی�اده با طمانینه 
اعص�اب  روی  رفت�ن  راه  ب�رای 
رانن�دگان و ایج�اد ترافیک های 

سنگین نیازمندیم.

سازمان حمایت از راه رفتن با طمانینه

استخدام


