
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 38 | 3 مرداد ماه 98 |  خبرگزاری ایمنا

مذاکره به سبک آمریکایی

منصوره دهقانی
سخنگوی دولت: 

شهرداران باید بناهای 
تاریخی را مقاوم کنند

ناپدید شدن یک میلیارد یورو از ارزهای دولتی

محیط بانان پارک ملی گلستان: 

 مشاهده یک قالده پلنگ در 
منطقه حفاظت شده

رئیس آرامستان های کرج:

برای شستشوی قبور در مصرف 
آب صرفه جویی کنید

یک جوان:  اوووه، ما روزی صد 
تاش رو توی خیابون می بینیم!

یک متوفی: مردم آزاری از این بیشتر که 
وقتی خوابی، یه سطل آب خالی کنند روت؟!

مزدک، عادل، فروغی...چه بد کرد...
با توجه به اینکه نسل جدید گزارشگرها 

همه شان ازنظر لهجه و کلمات و ادا اطوار از 
روی عادل فردوسی پور کپی کرده اند؛ حتی 
بعضی هایشان می خواهند بروند بیگودی 

کنند، مهاجرت مزدک میرزایی را باید 
»فرار عادل ها« نام گذاری کرد. مثل بسیاری 

از فیلمسازان نسل جدید که مقلد اصغر 
فرهادی هستند و در صورت مهاجرت باید 

اسمشان را بگذاریم »فرار اصغرها«.
بعدازاین مهاجرت ناگهانی،  موجی از نگرانی 
فوتبال دوستان ایرانی را فراگرفت. عده ای 
در خیابان ها یقه جواد خیابانی و سرهنگ 

علیفر و پیمان یوسفی را گرفته و ضجه 
می زدند که ؛ چرا اون؟ چرا شما نه؟! به نظر 
می رسد مدیران صداوسیما  رسماً »سایش 

روح  و روان مردم تا 1400« را سرلوحه 
کارشان قرار داده اند.

متخصصان تغذیه اقتصادی:
بعد از خوردن ارزهای دولتی، بالفاصله دوغ بنوشید

تزریق آگاهی به جامعه
به صورت َسرپایی

) جمعیت آگاهان ساکن اینستاگرام(

لوسیون تقویِت قدرت خرید
فقط با ماساژ روزانه یک قطره 

روی جیب

هواشناسی 
بومی

هنگام شنا مثل یه دست وپا چلفتی
بپا به مسیر دهن کوسه نیفتی
) کارشناس هواشناسی خطشه - خلیج فارس(

نيازقندي ها

بناهای تاریخی:

یعنی ما هم باید لُنگ بپوشیم و 
روزی یک وعده غذا بخوریم؟!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه



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

تحریریه 
خطشه
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آزمون داوری جشنواره فیلم کودک اصفهان

خاله شادونه رو از 
منظر دیالکتیک 
هگلی بررسی 

کنیم؟

نه دخترم. 
بیشتر روانکاوی 

الکان منظوره

حق زنان است که از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و 
مزایای برابر با مردان برخوردار باشند.

فرهنگ 
منشوری

یه
ن نق

گی
:ن

حرکات  موزون

در حالت توهم از گرمازدگی ُسراید:
در معرض نور اگر که دیدی لختیم 

چون شاپرکیم و با حرارت اُختیم
یک عالم فرزانه ولیکن فرمود 

زِر زِر نکن از شدت گرما پختیم

چشمم نزنی که ثروتم هنگفت است 
یک خصلت بد همیشه با من جفت است

من بنده آن دمم که ساقی گوید 
مهمان منی بخور که امشب مفت است

علیرضا یعقوبی

اگه شما از اون خانواده هاش هستید که هوای پاک 
و خنک صبح در کوه صفه رو از دست می دید واقعا 

براتون متأسفم. اگه از اون خانواده هاش هستید 
که به کوه صفه میرین بدون بساط قلیان که واقعا 

کجا دارین  میرین؟!  خب نرین توی طبیعت! 
طبیعتی که دود و قل قلش،  ایستگاه لوکوموتیوها 
رو تداعی نکنه طبیعت نیست. این دود قلیان هم 
خواص زیادی داره. مثال انواع حشرات از  موزی 
گرفته  تا جنتلمن و قائل به اخالق رو از طبیعت 
دور می کنه. انسان ها را هم همین طور. گروهی 

از انسان های مقاوم هم هستند که آن ها را باید با 
آتش راه انداختن و بوی جوجه سوخته از طبیعت 
دور کرد تا خدایی نکرده سهواً آسیبی به طبیعت 

وارد نکنند.

فالِت
بگيرُم

»ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی «
آیا خبر نداری؟ از نرخ مرغ و ماهی

اضافات 
آقای خطشه ای


