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معافیت مالی هنرمندان

راضیه درزی

تاکنون ۴۰۰۰ نفر به علت 
آنفوالنزا بستری شده اند

الریجانی:  برنامه ای برای ریاست جمهوری ندارم

مدیرعامل اسنپ:

ما از طریق اندروید به اطالعات 
خصوصی کاربران دسترسی داریم، 

اما نگاه نمی کنیم!
مادر مدیر عامل اسنپ: از بس بچه م نجیب و 

چشم و دل پاکه!

جهانگیری:

دولت با عمِق جان به انتقادات 
مردم گوش می کند

با توجه به افزایش آلودگی هوا ، از مصرف 
بنزین ، گوشــت قرمــز، مــرغ و غیره. و 
بخصوص گوجــه جدا خــودداری کنید. 
البته با تدابیر درست مسئولین و افزایش 
قیمت به موقع این موارد، اگر هم بخواهید 
استفاده کنید،نمی توانید بخرید.که این به 
نفع دهک های پایین، باال، وسط و چپ و 

راستش هست.
ضمنا مواد مخدر به دلیل ثبات قیمتشان، 
بسیار مفیدند .پس با اســتعمال این مواد 
)کــه بحمداهلل بــاز هم با تدابیر درســت 
مدیریتی در کمتر از سه دقیقه میتوان به 
آن دسترســی پیدا کرد( سالمتی خود را 
تضمین کنید.برای رفع افسردگی جامعه 
و هضم و دفع عملکرد مسئولین به شدت 

جواب می دهد.

لیزر هزینه های زائد 
رفع دائمی »شرمندگی از زن و بچه«

با دستگاه های مدرن 

نیازمند پیمانکار 
تخریب و خاکبرداری 

مسلط به تخریب رقبا
)ستاِد انتخاباتِی نامزد خوبه!(

هواشناسی 
بومی

به دلیل آلودگی هوای کشور، مسئولین 
در حال زدن ماسک و نقاب هستند.

نيازقندي ها

آنفوالنزا:
چه کار کردید با این مردم که من هر چی 

تالش می کنم، نمی میرند؟!

افاضات 
آقای خطشه ای

معاون وزیر بهداشت:چرتكه

رؤسای جمهور پیشین:
برنامه نمی خواد که... فقط شناسنامه می خواد با کارت ملی!!!

مردم:
عمِق جان، یعنی دقیقا کجا؟!



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

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

تحریریه 
خطشه

 روحانی : من هم مثل مردم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده

حق حریم شخصی فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

گفتند شما جان بکنید آسوده

مخلوط شد اکسیژنتان با دوده

اما بدهید مالیاتش را چون

شد شامل حالش ارزش افزوده

از روی معاینات اُپتی متریست

دریافته ام که مشکل از چشمم نیست

با آنکه تمام نمره هایم صفر است

دیدم که زده نمره چشمم را بیست

علیرضا یعقوبی

معتقدم وقتی مایع دستشویی ریخته شد روی 
دست، باید وقت رو تلف نکنی و بالفاصله دستت 

رو ببری زیر آب، چون اگه آلودگی  و ویروس 
آنفوالنزا رفتنی باشه، خودش همون لحظه 
اول از رو میره دیگه تقال و اصرار بی خودی 

الزم نداره. موقعی که یه خرده ته گلو میسوزه 
هم اعتقادی به ماسک و این قرتی بازیا ندارم. 
اتفاقا برای اینکه موقع حرف زدن گلوم اذیت 

نشه سرم رو تا حلزوِن گوش میانی طرف مقابل 
جلو میبرم. با افراد سرماخورده هم اتفاقا نه 

تنها دست میدم بلکه بغلشون هم می کنم که 
احساس تنهایی در بیماری نداشته باشن.همین 

کارهامه که منو از بقیه متمایز کرده.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
ما ز یاران چشم یاری داشتیمبگيرُم

هرکجا کار اداری داشتیم

اضافات 
آقای خطشه ای
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هییسس!
به منم 

هیچی نگو!
 ما هم 

نمیدونیم؟

بهش بگیم
 بنزین گرون 

میشه؟

آخه ما که 
 خودمونم

 نمی دونیم که!


