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اصفهانیهادرمصرفآباسرافنمیکنند

سدهای وزارت نیرومجتبیحیدرپناه
 حق  آبه تاالب ها را 

به رسمیت نمی شناسند

ظرفیت رشته پزشکی افزایش یافت

عذرخواهی یک شهردار از مردم 
اصفهان پس از ۳۰ سال

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

 زاینده رود با عصای جادویی
 احیا نمی شود

وعذرخواهینکردن30هزار
مسئولدیگرپساز300سال

مدیرکلاتحادیهجادوگران:
چراتویحوزهایکهتخصصندارید

نظرمیدید؟

اوایلفکرمیکردیممادربحرانبهدنیا
آمدهایمولیمسئوالنِآگاه،روشنمان
کردندکه؛نهاینطورینیست،شما
خودتانبحرانهستید!بعد،دربرهه
حساسکنونیتاهمیناآلنبهنِکِبت
)ر.ج:فرهنگلغاتاصفهانی(زندگی
راادامهدادهایموبحراندرمانهادینه
شد؛یعنیطوریشدهکههوارااز
منبگیر،بحرانرانه.بهخاطرهمین
احساسآرامشعمیقیدروضعیت
افتضاِحاقتصادی،سیاسیوفرهنگی
کنونیداریم.آدموقتیبداندهمهچیز
سرجایخودشهستوچیزیقرار
نیستتغییرکندازحسعمیقامنیت

وآرامشسرشارمیشود.

چندسالبعد:
آقایراننده،واسهمیگرن،میشهاستامینوفنبخورم؟

به تعدادی سانتریفیوژ
جهت غنی سازی حساب 

بانکی، نیازمندیم.

به تعدادی زندگی خصوصی از 
سلبریتی ها برای افزایش نشاط 

در جامعه نیازمندیم
)سازمان مردم نهاد فرهنگی(

هواشناسی 
بومی

هوای مالیم و آراِم اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی )یعنی کسی عین 
خیالش هم نیست(

نيازقندي ها

وزارتنیرو:

میتونیدبهجایوزارتنیرو،
^_ وزارِت»زور«ِصدامکنین̂

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه



هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
شورای شهر خطشه: 

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

تحریریه 
خطشه
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جاري شدن دوباره زاينده رود در اصفهان

آره
دارهمیریزه

بی طرفی صداوسيما در مراحل مختلف انتخابات فرهنگ 
منشوری

ام
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ی
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حرکات  موزون

درآهوفغانازصاحبخانهفرماید:
ازبس که اجاره خانه را باال برد
رهن مرا یکجا خورد اندوخته   ُ

از محضر هرکه چاره جویی کردم
گفتند نمانده چاره ای، باید مرد

باید که دیار و شهر را ترک کنم
عادت به محل خلوت و پرک کنم
از خانه اثاث بنده را بیرون ریخت
تا صاحبخانه را کمی درک کنم

علیرضایعقوبی

سینما فقط برای تماشای یه فیلم نیست. 
سعی کنید حتماً دیر برسید. این طوری میشه 

با انداختن نور چراغ قوه موبایل توی چشم 
مردم، از زجرُکش شدنشون لذت ببرید. بعد از 
ورود روی صندلی طوری لم بدیدکه آرنج تون 
لوزالمعده نفر کناری رو سوراخ کنه. راستی، 

یادتون باشه که موقع نگاه کردن فیلم، 
 دوستان وآشنایان رو از یاد نبرید، به 

تک تکشون  زنگ بزنید. فراموش نکنید شما 
اآلن داخل سینما هستید وفالوئرهاتون 

بی خبرند... با روشن گذاشتِن صفحه موبایل، 
نفراِت پشِت َسر رو عذاب بدید. حتی می تونید 
پوست تخمه هاتون را هم روی سروکله ردیِف 

 جلو تُف کنید تا لذت سینمای چندبعدی 
را به اونا بدید.

فالِت
بگيرُم

»صبحاستساقیاقدحیپرشرابکن«
امابهنــرِخقبِلتــورمحسابکــن

اضافات 
آقای خطشه ای

واقعاآبه؟


