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قائممقامشبکهسه:بهشکستنبتهاییمثلشاملوادامهمیدهیم

پیامپورفالح

 مگر می شود شهری مثل 
 اصفهان برای مترو

 ۱۸ سال معطل بماند؟!

رشد قیمت ۵۱۵ درصدی پیاز در یک سال

ایرنا:آلبوم مرحوم حامد هاکان 
بعد از مرگش مجوز گرفت!

میراث فرهنگی اصفهان:
پیگیری سرقت زنجیر بست نشینی 

مسجد حکیم توسط پلیس

وزارتفرهنگ:
گفتهبودمدیروزوددارهولی

سوختوسوزنداره!

سارق:خوبهگذاشتهبودیندمدر!
حاالکهمنبردمشعزیزشد؟!

یکیازمدیرانبانکمرکزیکهاخاللگربازارارز
بود،متواریشد.محمودرضاخاوریبابندهتماس
گرفتوگفت:بهشبگوبیادپیشخودم،کازینو

رفتنپایهمیخوادتویشهرغریب.
فرهنگستانزبانفارسیبهمرایانامهزدهکهزین
پسبهجایبانکمرکزیبگویمآژانسمهاجرتی.
روابطعمومیبانکمرکــزیهمخبرازامضای
تفاهمنامههمکاریبانکمرکزیومراکزصدور

ویزاواقامتداد.
یکسفارتتعطیلکنهمبهماطالعدادکهچند
پیشنهادازمختلسانداریمبرایتعطیلکردن
سفارتکشورهایاسکاندیناوی.میگنآبو
هواشبرایپناهندگیمناسبتره،کاناداهمداره

اختالسگردونیشپرمیشه.

مصاحبهبایکپیازموفق:
ازلهشدندرسفرهدرویشتارسیدنبهرستورانالکچری

حذف چهار صفر از 
کارنامه و رتبه کنکور
 موسسه آموزشی ُگَتگ 

)گهواره تا گور(

عرضه کتاب »آبیاری سریالی«
راهنمای عملی آب بستن در سریال

)انتشارات صداوسیما(

هواشناسی 
بومی

هوا مثل همیشه پاِک پاک، ورود 
موج جدید اختالس گران دلسوز

نيازقندي ها

مردم:دیدیکهشد!

افاضات 
آقای خطشه ای

شهرداراصفهان: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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حذف تلخ ذوب آهن از لیگ قهرمانان آسیا

هنوزموندهبودژستهایآسیاییممتأسفانهخیلیاز

حق دسترسی به اطالعات آزاد فرهنگ 
منشوری

نی
هقا

هد
ور
نص

م

حرکات  موزون

در»آرزوبردههشصتیهاعیب
نیست!«فرماید:

دیدم که پر از فراز و پستی هستم
ای چرخ فلک، همان که هستی هستم

دولت شده شاکی ام اخیراً؛ زیرا
فهمیده که من هم دهه شصتی هستم

از شاعر هفته نامه تجلیل کنید
حتی شده، با دادن یک بیل کنید
آینده »خطشه« را به من بسپارید
بعداً همه را سه سوته تعدیل کنید

علیرضایعقوبی

اعتمادبه نفس خوبه؛ اما از یه حدی به بعد، دیگه 
عالی میشه!

مثالً مسئول فرهنگی مرکز »انسان سازی توی 
ایکی ثانیه« )ماستاث( میگه وضعیت فرهنگی 
جامعه با کارهای ایشون اصالً از این رو به آن رو 
شده. اگر مشکالت فرهنگی جامعه رو برایش 

ردیف کنی اول یه نگاه به آمار ما می کنه و یه نگاه 
به دماغ پینوکیوی خودش و می گه برو بابا دماغ 
گنده بی لیاقِت بی فرهنگ! یا مثالً رئیس شبکه 

»اینا و اونا« معتقده که ۱۵۸ درصد از مردم، 
برنامه هاشون را می بینن! وقتی پرسیدیم که آخه 
چطور ممکنه؟ میگه: می گی نه؟ برو بشمار! جالبه 
که رفتیم شمردیم، دقیقا شد ۱۵۸ درصد! کالً هر 

کی هرجا می گه نه؟ بره بشماره!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثارطنزوکارتونهايخودتانرا
برايماارسالکنید

فالِت
بگيرُم

»آنیارکهازاوخانهماجایپریبود«
مانندپرستــوسببدربهدریبود

اضافات 
آقای خطشه ای


