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مرکز آمار: درآمد مردم از هزینه هایشان بیشتر شد!

پیام پورفالح

خودمان را برای طوالنی 
شدن پروژه قطار اصفهان 

به تهران نمی بخشیم

وزیر نفت:اگر دروغ گفتن مالیات داشت، بیشتر از 
درآمد نفتی، مالیات می گرفتیم...

کارمندان بانک ها:

مدیر کل ثبت احوال اصفهان:

 سقوط رشد جمعیت استان 
به زیر یک درصد

یوزپلنگ ایرانی:
میاین با هم منقرض بشیم؟!

 مجوز دولت به کارمندان بانک ها 
برای تاخیر یک ساعته تا ۱۵ مهرماه

اســامی و عنوان ها دارد به سمتی می رود که 
با صداقت هرچه تمام تر ، برعکس خودش را 
نشان می دهند! مثال ســتاد مدیربت بحران 
یعنی غافلگیری، مدرسه غیرانتفاعی یعنی پول 
نداری نیا!، خودرو ملِی مطمئن یعنی چهار چرِخ 
مونتاژِی غیرقابل اطمینان. یا مثال وقتی می 
گویند ماه مهر و مهربانی، منظور  بی اعصاب ترین 
ایام دانش آموزان است. یا مثال وقتی صحبت از 
تکریم ارباب  رجوع می شود، صحنه های از ارباب 
 و  غالمی   در ذهن متبادر می شود که تا کمر  خم  
شده ایم    جلو  کارمند مغرور و بی حوصله و در 

 بهترین حالت، کفشش را واکس می زنیم. 
به خاطر همین هاست که دانش آموز از ماه مهر، 
مردم از ادارات دولتی، دولت از مردم  و  کال  همه 

از هم عاصی هستیم.

یک کارشناس اداره دارایی:خب اینطوری که بیشتِر درآمدهای مالیاتی، از هیئت دولت تامین می شد!

آزادسازی ۸ از گرو 9 
 روابط عمومی قرض الحسنِه 

)گرِو 10 (

درآوردِن چشِم خواهرشوهر
به صورت سرپایی

)بوتاکِس آغا محمدخان قاجار(

هواشناسی 
بومی

هواشناسی بومی: در هفته 
پیش رو احتمال ورود توده 
های آلرژیک عطسه توی 
روح و حلق شما وجود دارد.

نيازقندي ها

پروژه نصفه-نیمه:ببخش، ولی تمومم کن!

افاضات 
آقای خطشه ای

وزیر راه:چرتكه

بعدشم سیستم قطعه، گفته باشیم!



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی

همیاران این شماره خطشه: فرشته قائمی، مهدی ابراهیمی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

تکریم ارباب رجوع در یکی از ادارات اصفهان )عکس ارسالی مخاطبان(

حق کرامت و برابری انسانی فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در مدرسه رفتِن خویش فرماید:

باز اول مهر آمد و تحت  نظرم

قربان نگاه مهرباِن پدرم

با طرز نگاهش پدرم می گوید 

بی مزه نشو بِِرس به درست پسرم

در مدرسه شیر و کیک و چائی بدهید

با آنکه گران است، خدائی بدهید

تا حالِی شان شود تورم کشک است

آموزش فّن کشک سائی بدهید

علیرضا یعقوبی

)آموزش از کف ندادن نشیمنگاه در اتوبوس( بعد از 
نشستن روی صندلی, تا مقصد به هیچ عنوان سرتون 

رو باال نیاورید.
می تونید زیرچشمی به رودخانه خشک یا زمین های 

بی و آب علف خیره شده و لذت ببرید.
در صورت مواجهه با عذاب وجدان, به دنبال افراد 
کم سن تر از خودتون، روی صندلی ها بگردید و با 

انداختن تقصیر گردن اونا, آرام بگیرید.
با خالی شدن صندلی های اتوبوس و استقرار 

سالمندان، گردنتون را باال بیارید تا از دیسک گردن 
نمیرید.هنگام پیاده شدن ، کمی زانو هاتون رو ماساژ 

بدید تا دیگران تصور کنند که مرض دارید و خودشون 
 رو به خاطر قضاوت غلط در موردتون، 

سرزنش کنند.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»آنکس که بدست جام دارد«بگيرُم

دفترچه قسط وام دارد

اضافات 
آقای خطشه ای

پس کی نوبت من 
میشه که تکریم 

بشم؟
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