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افزایش دو برابری مصرف قلیان در زنان نگران کننده است.

مهناز یزدانی
سخنگوی آتش نشانی اصفهان:

 نجات جوان ۲۵ ساله 
از چاه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

مجلس با حذف فله ای یارانه بگیران مخالف است

کواکبیان:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

از سن ازدواج ۱۲ میلیون ایرانی 
گذشته است

 ۱۲ میلیون ایرانی: نخیرم، ما تازه وارد 
فاِز »عشق پیری گر بجنبد...« شدیم!

تحت هر شرایطی لیست می دهیم...
همسر کواکبیان:

ای بابا... لیست خرید امروز منو کجا 
بردی؟!

می خواستم نطقی درباره ورزشگاه آزادی 
که هر هفته دارد تلفات می دهد بگویم که 
هزارتا پیام از مقامات به دســتمان رسید 

مبنی بر اینکه ؛
آن بچه که تخس بود و قربانی کوشا نبودن 
والدیــن در تربیت بــود... آن یکی هم به 
تذکرات توجه نکرد ضمنا قصد داشت آدم 
ربایی هم بکنــد... آن پیرمرد هم به دلیل 
کهولت ســن و انجام رقص بریک یک روز 
قبل از حادثه ، آن طور شد... آن مرد هم که 
از روی جدول ایســتاده بود که جزء حوزه 
استحفاظی شهرداری می شود، تازه نقرس 
هم داشت...شــما هم که جزء خبرنگاران 
دست نشانده غرب محسوب می شوید، می 

دهیم پدرتان را در بیاورند!

دولت: خب بسته بندی شون می کنیم!

 قابل توجه روسای ادارات 
و سازمان ها

کشیدن دندان )طمع( با تعرفه دولتی
)با تخفیف 90% به دلیل تغییر شغل!(

آیا از دست همسر خود ذله 
شده اید...؟!

تور پاییزه ورزشگاه آزادی
)ویژه خانم ها(

هواشناسی 
بومی

پایان هوای دو نفره و آغاز 
هوای استوری های غمناک 
و شاعرانه پاییزی. شروع 
آلرژی های سیاسی.

نيازقندي ها

بقیه جوانان: پس ما چی؟!

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

مراسم افتتاحیه نخستین مرکز جامعه درمان و بازتوانی اعتیاد

حق رفاه و تامین اجتماعی فرهنگ 
منشوری

یه
ن نق

گی
ن

حرکات  موزون

در هجو شکم ُگندگاِن دروغگو فرماید:

یا جنگل و دشت با صفا را بخورد

یا مال ضعیف و یا ربا را بخورد

دیدم که تمام این موارد را خورد 

گفتم که بیاید خود ما را بخورد!

هرچند که کاسبی کساد است اینجا 

حقاکه پزشک شاد شاد است اینجا 

جراحی بینی چه رواجی دارد 

ازبس که دروغگو زیاد است اینجا

علیرضا یعقوبی

برای جبران سوراخ، سمبه های زندگی که با این 
افزایش قیمت ها هر روز گشادتر میشه، اجناس 
مغازه ام رو چند برابر کردم. مالک قیمت گذاری 
باید میزان تعجب مردم باشه. مثال مشتری میاد 

یه جنس برمیداره و می پرسه: چند؟ می گم: 
خودت چی فکر می کنی عزیزم؟ میگه : دیروز 
که 20 هزارتومن بود... ابرو میندازم باال و می 
گم برو باالتر! میگه: 10 هزار؟ میگم: برو باال. 

چشمش درشت میشه و می گه: 20 هزار؟؟؟ یه 
ذره ابرو رو می دم باال ببینم اگه سکته ،مکته ای 
نکرد دیگه روی 25 هزارتومن می فروشم میره.

خدابده برکت!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»تو را که حسن خداداد هست و حجله بخت«بگيرُم

شوی عیال جکی چان، برو خیالت تخت

اضافات 
آقای خطشه ای
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 مگه دیوار برلین 
توی چین نیست؟ 

 پس چرا حس 
می کنم اینجاست؟

 شمام گرفتار 
شدی؟


