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تکریم ارباب رجوع اصلي مهم و وظیفه شرعی است.

هیچ هورمونی برای مهناز یزدانی
دام و طیور اصفهان 

استفاده نمی شود

ثبت پایین ترین میزان ازدواج در اصفهان

922 هزار نفر در اصفهان 
فشارخون دارند

 آغاز حفاری تونل شرقی 
خط دو قطار شهری اصفهان

 آمار بقیه فشارها رو کی می دین؟

یک خبرنگار اصفهانی: آخ جون تا بیست 
سال دیگه مون خبر جور شد

آدم ها حق دارند هرجا  دلشان 
خواست  بزایند. شوهرها حق دارند بین

 چیزی که می گویند و انجام می دهند ازاینجا تا 
کانادا فاصله باشد.  پدرها حق دارند کولر را ظهرها 
خاموش کنند. پرستوها حق دارند هر جا دلشان 

خواست همراه نسیم و شمیم  کوچ کنند. کشاورزان  
حق دارند با آب زاینده رود خاطرات شمال و شالیزار 
و دریای خزر را زنده کنند. جام حذفی ها حق دارند 

هر وقت دلشان خواست شروع شوند.
 کال در اولین افاضاتمان ، فازاتمان 

مثبت است. 
همه حق دارند.

یک جوان مجرد: تاحاال گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره...

فروشی
یک عدد کولرآبی

بدون موتور، مخصوص تازه پدرهای 
خجالتی

آگهی استخدام
کارمند با حقوق باال

)فقط نرد بان همراه داشته باشید 
چون حقوقتون خیلی باالست(

هواشناسی 
بومی

این هفته، در اثر تغییرات جوی، آمار 
جوگیرها رو به افزایش است.  

چرتكه

نيازقندي ها

یک گاو: ماااا؟ آره بابا 
هر روز وزنه می زنیم

افاضات 
آقای خطشه ای



شورای شهر خطشه: پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
منصوره دهقانی

شورایار: داود نجفی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه
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تئاتر »پدر« در تماشاخانه اصفهان 
روی صحنه می رود.

بِچا! من بازنشست شدم. 
حقوقم به ته برج نیمی رِسد، 
آ زورمم  به شوما  نیمی رسه  

بفرستمدون سر کار ولی دستم 
به کلید کولر که می رسه. این 

تابستون کانون خانواده 
گرررمه س

ج- حق آزادی اندیشه و بیان فرهنگ 
منشوری

زی
در

یه 
اض

ر

حرکات  موزون

در مذمت کلیدنما و تماشاگرنما فرماید:

ای صاحب هوش برتر و دسته کلید 

استاد نظر سنجی و تدبیر و امید 

با این هم نوآوری و استعداد 

قطعا ترکانده می شود عصر جدید

طوفنده و مست می رود ورزشگاه 

با هر چه که هست می رود ورزشگاه 

دیدم که هوادار سپاهان امروز 

خمپاره به دست می رود ورزشگاه

علیرضا یعقوبی

1- این که می گن بعضی زباله ها سیصد 
سال طول می کشن تا جذب بشن، الکیه، 
چون من دیشب یه قوطی پیتزا انداختم 

توی اتوبان، امروز رفتم دیدم نیست.
2- سیگار کشیدن، پرت کردن آب دهان 
و یه سری کارهای این طوری که هرکسی 

نمی تونه انجامشون بده، باعث می شه 
شما از بقیه متمایز بشین، خیلی خوبه 

آدم کاری بکنه که دیگران نمی تونن.
3- مترو، اتوبوس و ... مکان های عمومی 
هستن، پس اگه کسی داره با گوشیش 

چت می کنه، همه می تونن بخونن و نظر 
بدن، پس لطفا فونت درشت استفاده 

کنید.

فالِت
بگيرُم

»به کوی میکده هر سالکی که ره دانست«
بگو لوکیشن آن را برای ما بفرست 

اضافات 
آقای خطشه ای


