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با افزایش میزان دام زنده،قیمت گوشت قرمز ۱۲هزارتومان کاهش یافت

نگین نقیه

شهرستان های تیران و کرون 
 آران و بیدگل و دهاقان

 بیکار ندارند

اصغر فرهادی:مدارس ما شبیه زندان است

مدیر کل موزه ها:

بازدید معلوالن از موزه های 
اصفهان، رایگان می شود

یک معلول:
حتما پله داره، وگرنه رایگان نمی کردید!

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

 خبر رفع فیلتر تلگرام، 
جعلی است

 مصرف دخانیات و مواد مخــدر بین نوجوانان را 
جدی بگیریم. ما جدی گرفتیم و رفتیم تحقیق 
کردیم، دیدیم روحیه مصرف کنندگان در مدارس 
بســیار شــاد بود و بدون هیچ دلیلی سر کالس 
غش غش می خندیدند امــا دیگر دانش آموزان 
افسرده بودند. قبال در آن مدرسه معلمی بوده که 
کشیدن مواد دودزا را سر کالس ممنوع کرده و 
دانش آموزان مظلوم به روش تو دماغی و تزریقی 
روی آورده بودندکه بحمــداهلل این معلم خاطی 
اخراج شــد. دانش آموزان از عــدم فروش مواد 
در بوفه مدرســه به شــدت ناراضی بودند. ما از 
توزیع کنندگان مواد مخدر خواهشمندیم نهایت 
همکاری با مدارس کشور داشته باشند که احیانا 
دانش آموزان دچار افت تحصیلی نشوند و بتوانیم 

افراد موفق و با نشاط تحویل جامعه دهیم.

 استخدام
 خیاط ماهر

مسلط به دوختن پاپوش

فروش فوری
هشت کارخانه و دوازده کاخ

سازمان اختالسگران جوان 
)ساج(

هواشناسی 
بومی

از اعالِم ناجور بودن هوای کشور 
پشیمانم)برشی از اعترافات کارشناس 
هواشناسی بومی در آینده(

نيازقندي ها

اهالی شهرستان:
آخه قبال بیکارها را فرستادیم مرکز استان!

افاضات 
آقای خطشه ای

معاون عمرانی استاندار:چرتكه

یک زندانی:تکذیب می کنیم. اینجا خیلی بهتره!

حاال اگه خبر فیلتر اینستاگرام بود 
که کامال واقعیت داشت!



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

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

تحریریه 
خطشه

پیروزی 14 گله ایران مقابل کامبوج

» حق اقتصاد شفاف و رقابتی « فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در نوع تعامل با کامبوج و خارجه فرماید:

انگار که از کامبوج اسیر آوردند 

بزغاله به جنگ بچه شیر آوردند 

یک تیم قوی که گل نخورد از ایران

ایندفعه ولی ضعیف، گیر آوردند

با خارجه اختالفمان حل می شد

بی دردسر و بدون کل کل می شد

وقتی جلسات بین ما با آنها

از آن جلسات پای منقل می شد

علیرضا یعقوبی

ایستادن بیش از اندازه پشت چراغ قرمز و 
زرد، فقط باعث اتالف زمان، خراب شدن 

پوست، زخم بستر،اسراف در مصرف بنزین 
و مهم تر از همه گرم شدن کره زمین، میشه 
. من واسه جلوگیری از این زیان ها،  نه تنها 
چراغ زرد رو هم به چراغ سبز اضافه کردم 
بلکه به درجاتی رسیدم که بین چراغ قرمز 
و زرد، نور صورتی رنگی تشخیص می دم 
که اون لحظه هم می تونم پامو روی پدال 

گاز بذارم و از مهلکه فرار کنم. بیاین با زرنگ 
بازی و درک دقیق لحظه ها ،سهم کوچکی 

از حفظ طبیعت و کاهش آلودگی هوا داشته 
باشین.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
“همای اوج سعادت به دام ما افتد”بگيرُم

اگرلباس شما روی بام ما افتد

اضافات 
آقای خطشه ای
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 چه شون شده 
 بود؟ چهاااارده

 تا گل؟!

 تماشاچی 
خانم اونجا بود، 

میفهمی؟!

ویلموتس
هاشمیان


