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روز خبرنگار 

عالیه مظاهری

 صد گیگ اینترنت؛ 
جایزه ازدواج

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان: لزوم استفاده از 
»مینی بوس« در خیابان های کم عرض

شهردار اصفهان:
باغ رضوان در حال اشباع است

سازمان سنجش: شروع فرایند 
انتخاب رشته کنکور سراسری

باغ رضوان:
لطفا ُمرده های دهاتی و بی کالس سمت 

من نیان. مرسی، اَه...!

 آمادگی وزارت علوم برای تربیت 
نسل جدید بیکاران

شروط پنج گانه ما برای ورود زنان به استادیوم:
- پسرانی که تویِ کارِ  میزامپیلی و خودآرایی 
غلیظ هستند هم به بخش زنان منتقل شوند.

- مسابقات پشت سر هم برگزار شود که اگر 
خانم ها دیر آماده شدند بتوانند حداقل  بازی 

بعدی را ببینند.
- دختران دهه هشتاد به این طرف، پسرها را 

مورد ضرب و شتم و آزار قرار ندهند!
- خوِد خانم ها روزها فکرشــان این است و 
همه شب سخنشان که برای استادیوم چی 
بپوشند. ســایران از این نگرانی ها نداشته 

باشد.
- کفش پاشــنه بلند حکم ســالح سرد 
 داشته باشد. چون جایش خیلی می سوزد.

 )از تجارب شخصی(

پلیس:  و ادامه ممنوعیت استفاده از »بوس« در کوچه های کم عرض

خرج و دخل هایی که 
نمی خوانند را به ما 

بسپارید...
آموزشگاه آواز هم نوا

استخدام منشی خانم
 دارای مدرک دکتری 

خوشِگلوژی

هواشناسی 
بومی

 هوا تحریمی- تخم مرغی 
احتمال تحریم شدن هواشناِس خطشه

نيازقندي ها

زوج ها:
قبِل ازدواج می دادین بلکه یه 

مورد بهتر پیدا می کردیم!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
آذری جهرمی:



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

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

تحریریه 
خطشه

شماره 40 | 17 مرداد ماه 98 |  خبرگزاری ایمنا

عشق و وفا در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان

حق دسترسی به فضای مجازی فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در بررسی چیزهای مختلف فرماید:

از کشتی و ناو خوشگلش می گیریم 

از ارتشیان بزدلش می گیریم

کشتی نُربا! که تایتانیک را این بار

با محتویات داخلش می گیریم

شلوار تنم زخمی و جنسش جین است

شلوار شما برند و از ما چین است 

البته برای هم مناسب هستیم 

چون هردوی ما کالسمان پایین است

علیرضا یعقوبی

بچه های شما، نه تنها تاج سرخودتان هستند بلکه 
تاج سر تمام محله و فک و فامیل هم هستند. 

به هرحال بچه اند دیگر، ممکن است ظهر تابستان 
بخواهند از ته دل جیغ بکشند، چون توی بهترین 

سه ماه سال اند... بچه های شما پیکاسوهایی 
نشکفته هستند. می توانید از اینکه دیوار خانه 

اقوام را خط خطی کرده اند، ذوق کنید و در همان 
حال، آن قدر توی چشم صاحب خانه نگاه کنید 

که باالخره ذوق ایشان را هم ببینید. اولش از 
دیدن استعداد بچه شما، چهره شان کمی متحیر 
است، کمی که نگاه کنید کم کم سعی می کنند 
چهره شان را عادی نشان دهند و بعد هم لبخند 

می زنند. همه شان همین طورند. به هرحال مردم 
هنردوستی داریم.

فالِت
بگيرُم

»جز این َقَدر نتوان گفت در جمال تو عیب«
که در پنــاه دماغت شـود تریلــی غیب

اضافات 
آقای خطشه ای


