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مرمت مسجد شیخ لطف اهلل خبر ساز شد

مهناز یزدانی

اقدام دولت در اصالح قیمت، 
برای کمک به اقشار تحت 

فشار جامعه است

وزیر ارشاد: سرانه مطالعه ایرانیان از سال ۹۴ تغییر 
نکرده و همان ۱۳ دقیقه است

رئیس جمهور:

افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است
یک پزشک معتمد دولت:

 مصرف بنزین باعث تصلب شرائن 
و قطع نخاع می شود.

رئیس بانک مرکزی:

نرخ فعلی ارز از پشتوانه عوامل 
بنیانی برخوردار نیست

 قطعا دلیل نتیجه نگرفتن تیم ملی در 
مقابل عراق، دست زدن به ترکیب برنده 
ســت یعنی در فیلم اخراجی ها وقتی 
تیم ما با شــوت های درخشان حاجی 
گیرینف و واکنش های بــه موقع امیر 
دودوِ عملی موفق به شکست دادن عراق 
شد ،باید ترکیب را نگه میداشتیم . آقای 
ویلموتس چرا دست میزنی برادر؟ البته 
از ناداوری ها نباید غافل شد مثاًل وقتی 
که مسعود شجاعی پایش را تا لوزه سوم 
بازیکن حریف آورد قطعا دلیلش نشان 
دادن  آمادگی بدنی اش در میانسالی بود 
ولی خب طبق معمــول دنیا ما را درک 

نمی کند ...

استخدام سرویس کار ماهر
 جهت سرویس کردن

 دهاِن منتقدان

استخدام تیتر نویس 
مسلط به نوشتن تیترهای 

بی خاصیت
)سردبیر روزنامه خاصیت(

هواشناسی 
بومی

ادامه کار خطشه پس از تعطیلی های 
مربوط به برف و ترافیک.

نيازقندي ها

اقشار تحت فشار: از زیر خط فقر تا زیر 
سنگ قبر چقدر دیگه مونده؟!

افاضات 
آقای خطشه ای

سازمان برنامه و بودجه:چرتكه

ایرانیان: میشه کنترل قیمت  اجناس را هم بسپارید به خودمون؟!

نرخ ارز در برنامه علیخانی: برای صعود به 
قله ها، پشتوانه نداشتم اما پشتکار دارم!



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

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

تحریریه 
خطشه

آذری جهرمی: وصل اینترنت همراه، منتظر دستور وزیر کشور است

حق رفاه و تامین اجتماعی فرهنگ 
منشوری

ناه
درپ

حی
ی 

جتب
م

حرکات  موزون

اینقدر نگو ترا کجا خواهم برد 

یا کی جهت سیر و صفا خواهم برد 

وقتی پسرم دکتر خوبی بشوی 

آن وقت ترا به سینما خواهم برد

از برد شما کامبوج اگر شد نابود

این برد برای عمه تان دارد سود

ای کاش به جز کشور ما با مالدیو

در نقشه آسیا فقط کامبوج بود!

علیرضا یعقوبی

سه تا شین  توی زندگی هست که خیلی مهمه 
و به کار میاد؛ )شام(، )شاباش( و )تدبیر و امید(. 

آخری شین نداشت ولی خب خیلی مهمه. 
درس امروز ما شاباشه.خانوما قبل عروسی 

میگن چقدر میذاری. ولی ما مردا میگیم چقدر 
برمیداری؟  از االن رو بچه هاتون کار کنید. تو 
خونه تمرین کنید. یه مشت صدی و دویستی 

بریزین تو هوا، چشماشو ببندین و بگین شیرجه 
بزن. نگران دوربین نباشین. دوربین توی 

عروسیا بیشتر شام رو میگیره.نگران دومادم 
نباشین. خودشم  واسه شاباش اومده. خالصه 

که از طلبکارا یه فرصت دیگه بگیرین. 

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد"بگيرُم

مرحمت کرد و به ما سهمیه بنزین داد

اضافات 
آقای خطشه ای
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اینترنت 
چیه؟

ببین اینترنت 
خودمم قطعه

ببین، یه چیزیه
 که همیشه 

فیلتره


