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حضور ۴هزار نفری زنان در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری

سحر فتاح

ایران در رتبه دوم رشد 
سریع گردشگران بین المللی

سخنگوی دولت: من همسر ندارم

ربیعی:

توفیق دولت در کاهش آمار 
بیکاران مزمن

 بیکاران مزمن: بله، چون یکی یکی داریم
 از گرسنگی می میریم!

معاونت راه و شهرسازی اصفهان:

صنعت ساختمان کشور دچار 
عقب ماندگی است

مدیران فوتبالی ! شــما قبال دیرتر وا می 
دادیــد و حکــم هــای فیفا به اســتوک 
کفــش محمدرضــا خلعتبری تــان هم 
نبود. االن رییس کچــل فیفا یک حرفی 
راجع بــه ورود بانوان به اســتادیوم زده، 
 شــما که نبایــد به ایــن ســرعت اجازه
 ورود بدهید. اصال اگر بعد از ورود بانوان به 
اســتادیوم، لیزر انداختن در چشم دروازه 
بان، سنگ زدن به سر بازیکنان، به کار بردن 
حرف های رکیک، انفجار جنسی، اختالس، 
فساد، فروپاشی اخالقی، فقر، تورم و از این 
قبیل چیزها که با فرهنگ ما کال بیگانگی و 
مغایرت دارد، رواج پیدا کند، شما مسئولید 

یا اون عمِو کچل؟

استخدام معمار
مسلط به گذاشتن خشِت کج

)روابط عمومی برج پیزا(

به تعدادی اسم مدیر بدون 
فسادجهت دلخوش کردن بی 

خودی نیازمندیم
)جمعی از مردم(

هواشناسی 
بومی

عسل با لیمو ، تخم شربتی ،نبات با هر نوع 
مایع داغ،جوشانده انواع رویندگان،شماره 
دِو االغ ماده
)مایحتاج پیشنهادِی هفته پیش رو شما(

نيازقندي ها

مردم: 
زنده  بودن ما توی این شرایط، خودش 

بزرگترین جاذبه توریستی حساب میشه!

افاضات 
آقای خطشه ای

سازمان جهانی گردشگری:چرتكه

چند دختر مجرد: چه جالب، ما هم همینطور!!!

صنعت ساختمان کشور:
خودم یا مدیرانم؟!



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

همکاران: فرشته قائمی، سید محمد تقوی، صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

نشست خبری  شرکت آب منطقه ای اصفهان

»حق مسکن ایمن« فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

وقتش شده، بازی مجازی بکنیم

تااین که به گل دست درازی بکنیم

وقتی فیوز استادیوم ها چینی ست

با نور چراغ قوه بازی بکنیم

در وا شد و ناگهان یکی آمد تو

بسیار گرسنه بود و خیلی پررو 

گفتم که غذا چه می خوری ، »بامزه«

بی مزه فقط گفت که »کوکو ،کوکو«

علیرضا یعقوبی

با رها کردن زباله توی طبیعت،  به گربه ها و 
سگ های ولگرد کمک کنید. دعای سگ و 

گربه توی روحتون میره. 
من از پارسال که فهمیدم پالستیک ،خیلی 

طول میکشه که توی طبیعت تجزیه بشه 
،تصمیم گرفتم از کیسه زباله استفاده نکنم و 
آشغاالم رو بریزم سر اون کوچه که خونه اش 

نیمه سازه ، سر اون خیابون که چراغ نداره 
و یا طبیعت که آغوشش همیشه بازه. و کال 
هر جا که آدمای دیگه نبینند. یعنی من رو 
نبینند، چون زباله را که باالخره می بینند. 

در ادامه بحث مهم کارآفرینی، پاکبانان 
بیشتری هم استخدام می شن.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"هرکه شد محـرم دل در حرم یار بمـاند"بگيرُم

مثل خرسی که زمستان شد و در غار بماند

اضافات 
آقای خطشه ای
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این هوااااا آب 
مصرفی توی هر 
ثانیه اش هدر 

میره

مشکل فاضالب هم 
داره ایجاد میکنه

سریاالی 
تلوزیون؟؟


