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قبح سیگار برای جوانان شکسته شده

۴۶ درصد از داوطلبان مهرداد عباسی
 کنکور ۹۸ از انتخاب 

رشته نهایی انصراف دادند

 معاون شهرداری تهران: 

دزدیده شدن آسفالت های شهرداری توسط یک نفر

رئیس سازمان غذا و دارو:

 طرح تعطیل پنج شنبه های 
مراکز دولتی به مجلس رفت...

یک ارباب رجوع:
 کارمندها که شنبه تا چهارشنبه کار 

نمی کنن پنج شنبه هم روش!

 یک شرکت لوازم خانگی؛ 
دارو وارد کرده

مردم: مگه شرکت های داروسازی 
لوازم خانگی وارد نمی کنند؟!

عده ای از مردم مظلوم و فاسد)!( غرب که 
از بدو تولد )بر اساس تنظیمات کارخانه( 
در فساد دست وپا می زنند، گاهی بین 
دست وپا زدنشان، ســرکی کشیده و 
 فساد مسئوالِن غربزده شان را به عینه 
 می بینند. چون هم زمــان دچار مرض 
ِسر شدگی سیاسی هم هستند، همچنین 
قاعدتاً هیچ غلطی هم نمی توانند بکنند، 
فقط می توانند از تماشــای دعواها و 
بگومگوها لذت ببرنــد. اگرچه  ما کاًل با 
غرب از بیخ مشــکل داریم ولی؛ خدایا! 
 ایــن لذت هــای کوچــک را از آن ها

 نگیر!

آسفالت: روم سیاه!

نابودکننده فوری چرِک 
کف دست

مایع پولشویِی »ژن«

نیازمند مجری
آشنا به حرکاِت موزوِن قابل پخش

حنجره سالم جهت جیغ زدن
)جشنواره فیلم کودک(

هواشناسی 
بومی

برخورد دو جبهه هوای پرفشار 
سیاسی - داخلی
 احتمال شیوع بیماری های فصلی در 
بین مردم )سوزش و تکرر ادرار(

نيازقندي ها

دهه شصتی ها: 
هیچ چی که نشده باشیم، حداقل درِس 

عبرِت خوبی شدیم!

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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جشنواره فیلم کودک در اصفهان

بچه هایی که کارای 

شخصی شون رو 

خودشون انجام 

میدن بیاااان باالاااا

حفظ حریم شخصی فرهنگ 
منشوری

زی
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یه 
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حرکات  موزون

در پنبه زنی این وآن فرماید:

ای کاش فقط از سر سیری باشد

یا معرکه گیری سر پیری باشد

در گور، بنان کل تنش می لرزد

خواننده که مهران مدیری باشد!

یارب خفه کن صاحب دستوران را

آقای نماینده موبوران را

یا اینکه به راه راست مایل فرما

کاًل همه رئیس جمهوران را
علیرضا یعقوبی

من به بخش  خصوصی خیلی عالقه مندم. 
خیلیییی! درسته که در موارد اخیر به هر کس که 
ابراز عالقه کرده ام، توی دو سه دیدار اول کارمون 
به بن بست خورده ولی این مورد خصوصی سازی 

رو واقعاً  از ته و عمق بهش عالقه مندم...
 به نظرم کسی شایسته تر و خدمتگزارتر از من 
برای ریاست سازمان خصوصی سازی نیست. 

البته طبیعیه که آدم وقتی خیلی کارش 
رو دوست داشته باشه به هرکسی نمی تونه 

اطمینان کنه و کار رو بسپره دستش. تو این 
شرایط آدم ترجیح میده خودش مسئولیت و 
 زحمت بخش های خصوصی زیرمجموعه اش

 رو به عهده بگیره. درسته! همین نیت های پاکِمه 
که من رو متمایز کرده...

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
بگيرُم

»زهی خجسته زمانی که یار بازآید«
»گریِس وان« جهت حمل بار بازآید

اضافات 
آقای خطشه ای

من ماشین 
لباسشویی مون رو 
خودم می شورم! 

بیام باال؟


