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 روز ملی دختران مبارك!

 سمانه روح اللهی

سیالب اخیر حدود ۵۵ 
هزار میلیارد خسارت زد

افزایش بارش ها در سال آبی کنونی عماًل تأثیر 
چندانی بر سفره های آب زیرزمینی نداشته است

 ثبت مهارت طبخ کباب گلپایگان 
در فهرست میراث ناملموس کشور

سازمان سنجش: 
اختصاص سهمیه ویژه به داوطلبان 

مناطق سیل زده

حاال این میراث ناملموس؛  
سیخی چند؟!

سایر داوطلبان:
اگه سهمیه دیگه ای هم باقی مونده، 

بگید. ما طاقتش روداریم!

کدخدای روستایی در کشور گامبیا از 
مردم پرسید: »اگر رودخانه را بازکنیم 
قول می دهید برنج کاری نکنید و مثل 

آدم مصرف کنید؟« جواب دادند: 
»البته. صرفه جویی و مصرف بهینه 

آب از اهمیت واالیی برخوردار است و 
در خون ماست«، رودخانه باز شد ولی 
برنج کاری کردند. رودخانه را بستند. 
کدخدا گفت: »مگر قرار نشد بی رویه 
مصرف نکنید؟! اآلن »اهمیت واال« 
تون رو بکنم توی حلقتون؟« مردم 

روستا از کرده خود شرمگین شدند. 
این شد که رودخانه را دوباره باز کردند 

و مردم فرصت را غنیمت دانسته 
و ریختند توی بیابان ها و هرجا که 
می شد و نمی شد برنج کاری کردند.

برنج کاران:  بر سفره های ناِن روِی زمینِی ما که اثر داشت!

استخدام خانم باالی 45 سال
جهت بازنشر مطالب )لج درآر( در 

فضای مجازی.
ترجیحاً مبتالبه بی خوابِی حاد...!

فروش یک دستگاه خودکار 
ویژه تاکسی ها

باقابلیت تکرار عبارت:
»کاِر خودشونه«

هواشناسی 
بومی

هوای اصفهان با قطع شدن 
جریان آب زاینده رود  و 
پیش بینی می شود
)سرش را به در می کوبد و بیرون می رود(

نيازقندي ها

سیالب اخیر:
کی؟ من؟! 

یا سوء مدیریت؟!

رئیس سازمان زمین شناسی:

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
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شورای شهر خطشه: 

پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه
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تکریم و معارفه ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

یه مقاله هست 
اکازیون 
در حد نو...

این چه حرفیه! 
آخرین بار دست یه 

خانم دکتر بوده، فقط 
باهاش امتیاز علمی ش 

رو برده باال.

حق محيط زیست سالم فرهنگ 
منشوری

نی
سا

ه نی
مان

س

حرکات  موزون

از سر حرص از تبعیض ها فرماید:
با آنکه جمالشان برد پیتی نیست

دیدم که نظیرشان دراین گیتی نیست
گفتند که بچه در وطن زاییدن

در شأن و کالس یک سلبریتی نیست

مهمانی خانه خدا شیرین است
یک راه رهایی از هوس ها این است

باید همه جا به یاد خالق باشیم
چون خرج سفر به خانه اش سنگین است

علیرضا یعقوبی

رعایت نوبت خوبه. خیلی هم خوبه. به 
شرطی که اول صف باشید. اگه اول صف 

نبودید، قضیه فرق می کنه. اگر صف 
طوالنی بود با چپیدن، َچریدن، خزیدن 

و پریدن از دیگران جلو بزنید. چون 
انصافا هیچ کس به اندازه شما عجله 
ندارد و بقیه یک ذره صبر و حوصله 

داشته باشند بد نیست. به اعتراض های 
مردم هم اصاًل توجه نکنید. به هرحال 

آن ها به اندازه شما زرنگ نیستند، پس 
طبیعیه که حسادت کنند.

فالِت
بگيرُم

»اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی ست«
نخر پراید برایش که جنس آن حلبی ست

اضافات 
آقای خطشه ای

مقاله علمی 
چی توی 

دست و بالته؟

این بود مقاله ت؟ 
تحقیق از کافی نت 

گرفتی؟!


