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معضل بیکاری زنان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق حاشیه نشین شهر

عالیه مظاهری

نخود بریزی خمینی شهر 
ثبت ملی شد

معاون میراث فرهنگی قزوین:درب سرقت شده 
گرمابه، قدیمی بود اما ارزش تاریخی نداشت

مدیرعامل بازیافت کرمانشاه:

 با تفکیک زباله ها، زباله گردی
 حذف خواهد شد

زباله گردها: 
عجب! ما قبال فکر می کردیم با ریشه کنی فقر ، 

زباله گردی حذف میشه!

رئیس جمهور:

 از اردیبهشت وضعیت کشور 
بهتر و بهتر شده  است

هرچه این کشور ما می خواهد پیشرفت کند 
این خانواده های تک همسری نمی گذارند. 
عامل اصلی مشکالت ما که ریشه در طالق 
دارد، در واقع ریشه در همین تک همسری 
دارد. االن وضعیت اقتصادی طوری ســت 
که جوان ها اگر ازدواج کنند باید به عقلشان 
شــک کرد. بخاطر همین ما روی متاهل ها 
برنامه ریزی کرده ایم. این قشر مظلوم ، دیگر 
آلوده شده اند، دیگر غرق شده اند.یکی با سه، 
چهارتا فرقی نمی کند. تا کی روی جوان های 
عزب اوقلی فشار بیاوریم تا شاید یک ازدواج 
صورت بگیرد و وضعیت مملکت بهتر شود؟ 
با سرمایه گذاری روی متاهل ها فوقش یکی 
دوتا از زن هایشان هم طالق بگیرند ، هنوز 
جا دارد. کال ما دربــاره ملت معتقدیم هنوز 

جا دارد...

دوره آموزشی زدن ساز مخالف
ویژه روشنفکرنماها و اپوزسیون
آموزشگاه موسیقی دل آشوب

استخدام ریخته گر 
ماهر

مسلط به ریختن آبرو

هواشناسی 
بومی

 با نزدیک شدن
 به 1400هوا بهتر هم میشه

) نوبخت- کارشناس هواشناسی 
اختصاصی دولت(

نيازقندي ها

سرگذشت یک نخودچی موفق:
از خورده نشدن در کاسه 

آجیل تا ثبت ملی

افاضات 
آقای خطشه ای

میراث فرهنگی:چرتكه

یک وکیل: مبلغ اختالس شده، زیاد بود اما قابِل موکلم را نداشت!

اقشار مستضعف:و درست از همون موقع 
بود که ما به مضرات گوشت و مرغ پی بردیم



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

همیاران: فرشته قائمی ، صدرا سلطانی، مسعود صفری
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

گردهم آیی شهرداران استان اصفهان

حق آزادی بیان فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

سوراخ به اندازه ی پا دارد کفش 

بیراهه نمی رود حیا دارد کفش 

در کفش دوندگان که پا می کردم 

دیدم ِچَقَدر بروبیا دارد کفش

از خارجه ابتدا اجیرش بکنید 

معتاد و مطیع و سربه زیرش بکنید

تا اینکه مربی نرود از ایران 

خوبست که یارانه بگیرش بکنید

علیرضا یعقوبی

یه عده به نمایشگاه کتاب میرن فقط بخاطر 
غرفه کتابای زبان؛ اینا دلشون میخواد یه روز 

مهاجرت کنن و  خوشبخت بشن . یه عده توی 
غرفه کنکور دور می زنن، اینا هم هنوز امید دارن 

که با مدرک گرفتن خوشبخت میشن. یه عده 
توی غرفه کتاب های عمومی پالس هستن که 

معموال اونقد خوشبخت نیستن که بتونن کتاب 
بخرند. فقط وقت غرفه دارها رو با  تعریف کردن 
ماجرای دیدن فال ن نویسنده میگیرند. یه عده 
کال کتاب و متاب و اینجور قرتی بازی ها توی 

کتشون نمیره. اینا اکثرا دالالی خوشبخت 
هستن. به امیدی خوشبختی همه آریایی ها که 

ذاتا با فهم و کماالت هستن.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست"بگيرُم

مرض قند گرفت آخر و از دنیا رفت

اضافات 
آقای خطشه ای
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تعارف کن
 آب معدنی

 بخورن

اِز شیر
 پر کردیم


