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پدیده پیچ دزدی ریل راه آهن و تهدید جان مسافران قطار

مهناز یزدانی

طرح جامع ایمنی بازار 
اصفهان، تهیه شده است

 دبیر شورای انقالب فرهنگی:تعیین تکلیف کنکور 
تا شش ماه دیگر

رئیس حفاظت محیط زیست:

به اندازه کافی درگیر گرد و 
غبار با منشا داخلی هستیم

 گرد و غبار:درگیری کجا بود عمو؟! 
شما که حسابی با ما رفیق شدین!

اشرف غنی:

مشهد باید قریه ای از هرات شود

می گویند بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را 
داده  بود فیلتر ...چیزه... بازداشــت شد. خیِل 
عظیمی از مردم، حال آمدن جگرشان  را به ما 
ابراز اعالم کردند. خدمت شما عرض کنم که 
ایشــان به بنده پیام داد ؛ ))ما فیلترشکنمون 
ضد فیلتره و زود از اونجا می آییم بیرون، مردم 
خوشحال نباشند(( کمی فکر کردم و فهمیدم 
حق با )ما(یی هست که همانا )آنها(ست. یک 
دفعه یادم آمد پیامــش از طریق تلگرام بوده. 
پرسیدم : ))شــما و تلگرام؟((  گفت: )) عرض 
کردم که ...کال فیلترشــکن ما قویه((  بعدش 
هم) نمیدانم چطوری( دســتور بازداشتم را) 
بخاطراستفاده از اپلیکیشن بنیان براندازِ تلگرام 
و نرم افزاِر استکبارخوشحال کِن فیلترشکن( 

صادر کرد!

افکار عمومی:چرا هر سال  میگین شش ماه؟! حداقل واسه تنوع هم که شده، بگین مثال هشت ماه و سه روز !

استخدام فروشنده
با روابط عمومی باال...

باالتر...
آها...بازم باالتر

)جهت فریب و دزدیدن قاپ مشتری(

سرخ کردن صورت با سیلی
همراه با مامور اماکن... 

هواشناسی 
بومی

هوا گرم و میش . احتماِل کِم 
دیدار توده های پرفشار در 
سازمان ملل   

نيازقندي ها

طرح جامع ایمنی بازار:
اگه کتابخونه تون خیلی خاک داره، با خودم 

ماسک بیارم!

افاضات 
آقای خطشه ای

مدیرعامل سازمان آتش نشانی:چرتكه

 قریه ای از هرات: حاال مگه چه تاجی
 روی سر من گذاشتی؟!



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

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

تحریریه 
خطشه

حضور شهردار در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت

»حق دسترسی به اطالعات« فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در مذمت راه دادن پراید در جاده و راه 

ندادن زنان به ورزشگاه فرماید:

از صفحه مملکت بالکش بکنید

از کود بشر درون باکش بکنید 

پر روست پراید و قصد ماندن دارد

مدیون منید اگر پالکش بکنید

در بازِی مرگ و زندگی، شهراورد

پر کرده تمام صندلی ها را مرد

رفتم غم و درِد دل فراموش کنم

اما چه کنم سراغم آمد سر درد

علیرضا یعقوبی

 تو این دوره زمونه،  نون توی خوانندگیه . 
ولی دست توش زیاد شده)البته با این تعداد 
خواننده عالوه بر دست؛ پا،کمر ، اثنی عشر ، 
پانکراس، بواسیر و فتخ هم توش زیاده(قبال 

مالک خوانندگی داشتن صدای خوب بود اما 
االن تنها مالک ، داشتن دهن هست. برای 

آهنگتون  هم الزم نیست پول آهنگساز بدید. 
این همه آهنگ خارجی، موسیقی یکی از اونا 
رو قلفتی ازش الهام بگیرید. اگه نفس گیری 

خوبی دارید آهنگ رپ بخونید نگران شعرش 
هم نباشید، درسته شما نمی دونید چی 

 می  خونید، ولی مخاطب هم... واال 
نمی دونه کی، چی می خونه!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»سحرم دولت بیدار به بالین آمد «بگيرُم

قیمت سکه بالفاصله پائین آمد

اضافات 
آقای خطشه ای

 یه پیام تشکر
  از عملکرد 
دولت اومده
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 حتما اشتباهی
 فرستاده

 البد آقای 
نوبخته

 مگه میشه؟!!


