
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 49 | 2 آبان ماه 98 |  خبرگزاری ایمنا

شاخص فالکت دو رقمی

منصوره دهقانی

 معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد، اصالح می شود

معاون وزیر کشور:با اقدامات انجام گرفته، نرخ مهاجرت از 
سمیرم کمتر شده و حتی مهاجرت معکوس داریم

رئیس قوه قضائیه:

مراجع قضایی در جهت سیاست 
حبس زدایی حرکت کنند

حسین فریدون: چون خیلی فداکارم، اول 
روی من امتحان کنید!

نایب رئیس اتاق بازرگانی:

پولمان تمام شد، حاال باید مغزمان 
را به کار بیندازیم

بعضی هــا در مصرف دخانیــات توانایی 
ده کام حبس  دارند. بعضــی ها یک کام 
کوچک هم بهشــان نمی سازد. بعضی ها 
ُســس دود می کنند.یعنی به اندازه یک 
سس مایونز تک نفره هم ظرفیت ندارند. 
تصور عمــوم مردم در این مورد اشــتباه 
است. شما اگر برادر رئیس جمهور باشید، 
قرار نیست به اندازه یک قالپاق دزد داخل 
زندان بمانید. بعضی هــا در ُمقال زندان و 
حبس نمی گنجند کال. مردم توجه داشته 
باشــند که همین جزئیات خاص هست 
که کشور مان را اینقدر قشنگ و دوست 

داشتنی کرده.

 استخدام 
ُبرشکار ماهر

جهت سانسور فیلم

عرضه باالبرهای 
هیدرولیک

 با قابلیت نصب
 روی پله های ترقی

هواشناسی 
بومی

هوا؛ بگیر و ول کن، هست.

 مردم زیاد خوشحال نباشند.

نيازقندي ها

آقازاده ها:
آخ جون، معافیت بیشتر...!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه
معاون وزیر اقتصاد:

 اهالی سمیرم:کدوم اقدامات؟! ما فقط دیدیم اوضاع مرکز استان
 از اینجا هم داغون تره، گفتیم بهتره برگردیم!

یک مکانیک: نمی شه. خیلی وقته استارت 
نخورده، قطعا باطریش خوابیده!



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

همکاران: فرشته قائمی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت؛

حق صلح و امنیت فرهنگ 
منشوری

نی
زدا

ز ی
هنا

م

حرکات  موزون

در هوای دونفره پاییزی فرماید:

باید که رها شوم ازین یکدستی

حاال که تو هم به بیوه ها پیوستی

گفتی که تمام شوهرانت ُمردند

بانو نکند تو هم ستایش هستی

می لرزم از اینکه می برم نامت را 

هی قسط به قسط می دهم وامت را

سیگار، بیا به جنگ ناکامی هام

تو جان مرا بگیر و من کامت را

علیرضا یعقوبی

شستن دست و صورت با صابون، رعایت 
فاصله با اطرافیان و این جور قرتی بازیا،  

مربوط به قبل از سرماخوردنه. بعدش دیگه 
سر سگ بجوشه اصال. من شخصا موقعیت 

های مختلفی رو واسه ویروس دادن به 
اطرافیانم امتحان کردم، جذابترین موقعی 
که میشه ویروس رو منتقل کرد، وقتیه که 

فرد روبرو  به شکل لج درآری داره توصیه می 
کنه که چی بخوری تا خوب بشی. بخصوص 

اگه توی توصیه هاش ) آب لیمو و عسل یادت 
نره،  چای هم زیاد بخور( باشه، دقیقا همون 
موقع یه عطسه بکن توی حلقش.اصال روان 

آدم حال میاد. روانی هم خودتونید.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"روضه خلدبرین خلوت درویشان است "بگيرُم

شام این روضه چلو قیمه و بادنجان است

اضافات 
آقای خطشه ای
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پدر من بابای 
خوبی نبود

اشکالی نداره 
که. عوضش شما 

خیلی دختر خوبی 
بودی

آخی


