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غبار؛ مهمان مناطق مرکزی اصفهان

بعد از حادثه پالسکو ریحانه کریمیان
کتابخانه امیرقلی امینی 

تخریب می شود

عضو شورای شهر:
تلویزیون؛ عضو اصلی خانواده ها در اصفهان

 شرکت سامسونگ: تولید کامیون های 
مجهز به نمایشگر برای دید بهتر 
اتومبیل های پشت سر در جاده

رئیس جمهور :

ادعای ناکارآمدی دولت 
نارواست

سایپا:این قدر از این 
خودشیرینی ها بدم میاد...!

مردم:
ناموسا ادعای کارآمدی دولت، رواست؟!

بعضی ها اعتراض دارند که چرا 
آموزش وپرورش چندین سال زبان 
انگلیسی درس می دهد ولی هیچ 

دیپلمه ای یک »آی اَم ویندوز« ساده را 
بلد نیست بگوید. اوال لعنت بر انگلیس. 
ثانیا ما همچنان معتقدیم تا نباشد چوب 
تر هیچ کس آدم نمی شود. چون تنبیه 
بدنی هم در کمال ناباوری و سنگدلی 

توسط مسئوالن حذف شد و هیچ کس 
بعدازآن آدم نشد. این روش آموزش، 
بهترین راه برای تنبیه و بازی با روح و 
روان مردم و متنفر کردن آن ها از روباه 
پیر است. تا جای ممکن  براي حوزه های 

آموزشی مثل مدارس و دانشگاه و 
درمجموع کل زندگی شما به روش های 
مشابه برنامه ریزی کرده ایم. شهروندان 

نگران نباشند.

تلویزیون: یارانه ام کو؟

واگذاری تعدادی »تنگه«
گشاد

ضد تحریم
با قابلیت عبور نفتکش

عرضه طلسم برای بستِن زباِن 
اساتید داور

جهت دفاع از پایان نامه

هواشناسی 
بومی

فکر نون باشید که شینزو آبه!

نيازقندي ها

کتابخانه امیرقلی امینی:

حاال چرا حرص تون را سر من 
خالی می کنید؟

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه



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

همیار خطشه:  فرشته قائمي
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه
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برنامه های )شهر فعال، شهروند شاد(  در محله های شهر اصفهان

آموزش ابتدایي رایگان ؛ حق شهروندي است فرهنگ 
منشوری

نی
زدا

ز ی
هنا

م

حرکات  موزون

در افشای مسائل خصوصی خویش 
فرماید:

بااینکه تنومند و دالور بودم
محتاج دعای خیر مادر بودم
فهمیده و عاقل و مجرد بودم

قبل از اینکه اسیر همسر بودم

قطعا که به قصد شوخی و طنازی
در خانه، کسی نکرده تیراندازی
این راز مگو را همگان می دانند

غیر از من و خواجه حافظ شیرازی
علیرضا یعقوبی

کی گفته اتوبوس یه وسیله عمومیه؟! اتوبوس 
حِق خصوصی ماست. عشق ماست. ارث پدر 

ماست. پس وقتی به عنوان یک شهروند نمونه به 
توصیه های صرفه جویی در مصرف آب، آن هم 

در تابستان گوش می کنید و هفته به هفته حمام 
نمی روید، خودتون رو مثل پنادور توی یک 

اتوبوِس شلوغ تزریق کنید. ممکن است متوجه 
شوید کل اتوبوس دچار عوارض شیمیایی 
شما شده اند ولی مهم نیست. اگر هم کسی 

اعتراضی داشت، می تونید با »ها« کردِن سیر 
تا پیازِ غذاهای هفته قبل توی صورتش، جواب 

دندان شکنی بهش بدین...
درباره کارت زدن هم که به هرحال هیچ آدم 

عاقلی، موقع استفاده از عشقش و
 ارث  پدرش، پول نمیده...

فالِت
بگيرُم

»خم ابروی تو در صنعت تیرانـدازی«
عاقبت قاتل استاد خوش ابرویت کرد

 نام بازی:»توپ رو بزن به پارو، آب بریزه رو یارو!«

اضافات 
آقای خطشه ای


