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قطع مشکوک درختان و آتش سوزی، بالی جان جنگل های ارسباران

ممنوع الخروجی مدیرعامل محمد علی خوشکام
سایپا به دلیل شکایت 
مشتریان از وی است

 معاون شهرداری تهران: 

دزدیده شدن آسفالت های شهرداری توسط یک نفر

یک مسئول:

وزیر ارتباطات:اعتقادی به فیلتر 
کردن شبکه های اجتماعی ندارم

شبکه های اجتماعی:
آخه مشکل اینجاست که به رفع فیلتر 

هم اعتقادی ندارید!

 آنها که قبال مسئول بوده اند و اموال 
را برده اند، باید برگردانند

وی افزود:با مسئولین فعلی کاری نداریم، 
چون دنبال دردسر نمی گردیم!

معما: اگر در محله شــما، کسی با پاره آجر 
دنبال یک گربه با دم نصفه و پای َشــل می 

دوید، چکار می کنید؟
)نکته ای درباره پاســخ شما: واقعا برایتان 
متاسفم که هوِش تدبیر و امیدتان در حد دم 

گربه است! (
پاســخ صحیح: باید گربه را گرفت. در این 
صورت شــما دیگر هیچ وقت نمی بینید 
در محله تان کســی دنبال آن گربه بیفتد. 

}تشویق حضار{
پاسخ تکمیلی: حاال اگر ماجرای آن بنده خدا 
که سهوا و ناخواسته با پاره آجر دنبال گربه 
بود، خیلی رسانه ای شد، او را هم می گیریم.

) بخشی از افاضات آقای خطشه ای پیرامون 
نحوه مدیریت فساد در یک کشور غربی(

آسفالت: روم سیاه!

واگذاری یک دستگاه 
کارت خوان در حد نو
)دست یه خانم دکتر بوده!(

به تعدادی آفتاب پرست
با توانایی تغییر رنِگ فوری 

نیازمندیم
)روابط عمومی حزب باد(

هواشناسی 
بومی

توده باران زا و سرویس 
زای )شهریه( از رگ گردن 
نزدیک تر است...

نيازقندي ها

مردم:
ولی بهتره بذارید خارج بشه، بعد 

ممنوع الورودش 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

وزیر بهداشت: پزشکان برای استفاده از کارتخوان احتیاج به آموزش دارند.

 این اسمش
 کارت اعتباری هست.

 همه دارند.
)ازسمت زاویه افق بدن و 

از باال به پایین بکشید(

حق آزادی بیان فرهنگ 
منشوری

هی
 الل

وح
ه ر

مان
س

حرکات  موزون

در  »همیشه یکجای کار باید بلنگد« فرماید:

درطنز کمی فراتر از بهلولم 

از علم و ادب هرچه بپرسی فولم

درمورد وضع مالی ام پرسیدی؟ 

مانند تمام شاعران بی پولم

چندین روحیم البته در یک بدنیم

ورزیده و جزء نخبگان وطنیم

در بازی ها اِّرنجمان اینگونه است؛ 

ما یک گلریم و ده نفر گل نزنیم

علیرضا یعقوبی

امسال بچه ام رو می فرستم دانشگاه آزاد چون 
شرایط مملکت اونقد خراب شده که نتونستم 

یک مدرک خوب دانشگاهی براش بخرم، تا نیاز  
به دانشگاه رفتن نباشه. به نظرم دانشگاه رفتن 
چون چیزی یاد کسی نمی ده ، بهتره عمر رو 

براش تلف نکرد.
 بعد از لیسانسش می خوام اگه بشه بفرستمش 
غرب وحشی که به حکم )ادب از که آموختی، از 
بی ادبان(، بچه، رفتارهای زشت رو ببینه و خود 

به خود آدم بشه. بعدش هم به همه بگم » درسته 
بچه ام در خارجه ولی به خارج عالقه نداره« چون 

شرایط زندگی در غرب که می دونید، افتضاح 
هست و رنج و بدبختی...)20:30 که می بینید؟( 

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
» نفس بر آمد و کام از تو بر نمی آید «بگيرُم

دلیل این همه ناکامی از زغـالت بود

اضافات 
آقای خطشه ای

نکته مهم:
) دکمه سبز و زرد و قرمز 

ربطی به عالئم چراغ 
رانندگی ندارد(

از اینا داخلش 
بگذارید، خودش 

رسید می دهد
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 مبلغ ویزیت را وارد کرده 
و دکمه سبز را بزنید.


