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دانشجو

سمانه روح اللهی

نرخ تورم نقطه به نقطه 
در حال کاهش است

عضو کمیسیون حمل و نقل:

 تهران شهری برای همه نیست

مشاور شهردار تهران:

یک »اتاق فکر« برای شهرداری 
تهران بحران سازی می کند

کارشناسان: به نظر ما که یک »اتاِق بی فکری« 
داره بحران سازی میکنه!

آذری جهرمی:

پنجشنبه برای مردم سوپرایز 
خواهیم داشت

با توجه به انتقادات شــدید شما مردم 
عزیز به افت کیفیت نشریه خطشه باید 
بگویم که اوالً ما نقد شــدن را دوست 
داریم اما برنامه ای بــرای عمل به آنها 
نداریم. ثانیاً سردبیر نشریه خودش هم  
از افت کیفیت بی اطــاع بوده و صبح 
جمعه متوجه شده است. خب کمی ما را 
درک کنید. مقصر اصلی هم قطعاً بارش 
های بی موقع برف اســت که به تازگی 
باعث تخریب امــوال عمومی، آلودگی 
هوا و شیوع آنفوالنزا نیز شده است البته 
سردبیر هم بی تقصیر نیست چون اگر 
صبح جمعه از خواب بیدار نمی شد، االن 

همه چیز خوب بود.

عرضه انواع سوهان روح
اتوماتیک و دستی

مناسب جهت آزار همسایه ها

باز کردن بخت
بدون نیاز به َپسُورد

هواشناسی 
بومی

هوای دو نفره تا چند صد هزار 
نفره، جهت رفتن به مراکز 
مجاز ثبت نام کاندیداتوری 
مجلس

نيازقندي ها

مردم:
 ولی ما نقطه به نقطه مون هنوز مثل

 قبل متورمه ها!

افاضات 
آقای خطشه ای

رئیس سازمان برنامه و بودجه:چرتكه

شهرداری:بگذارید این یه شهر واسه آقازاده ها باقی بمونه!

کاربران: بسه تو رو خدا... دیگه تحمل 
سوپرایزایت رو نداریم! 



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

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

تحریریه 
خطشه

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس 

حق اداره شایسته و حسن تدبیر فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در هجو تاج،  ویلموتس فقید ، کیسه ، 
لنگ و همه! فرماید:

پستت را دست تاج دادی رفتی
شاید که به تاج، باج دادی رفتی

تا رشد کند علوم فوتبالی مان
کا همه را به گاج دادی رفتی

در فدراسیون چه می کنی جز اهمال؟
آتش زده ای به خرمن بیت المال

ای تاج، شبیه تیم تاج سابق
فامیل تو باید بشوداستقال

علیرضا یعقوبی

اگه عجله تون توی رانندگی زیاد بود دیگه 
الزم نیست با احترام به قوانین ، وقتتون رو 
تلف کنید و باعث اسراف در مصرف بنزین 

بشید.از اون طرف باعث آلودگی هوا و افزایش 
گرمایش کره زمین  بشید. من کا روی 

گرمایش کره زمین و سوالخِی الیه  اُزون 
خیلی حساسم. همه می دونن.

خاصه بیایید با الیی کشیدن میان خودرو ها 
سهم کوچکی در حفظ محیط زیست و ایجاد 
هیجان در جامعه و تخلیه روانی مردم با نثار 

فحش  داشته باشیم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر"بگيرُم

جهاز دختر خود را ز شهر بانه مگیر

اضافات 
آقای خطشه ای
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عفت خانوم رو که 
نوشتی ، قربون 

دسِتت دو تا بِچاشم 
 بنویس، نکِبتیا،
 دو تاشونم بیکار

 و بی عارن

اسم خارشوِورمم 
با شوِورش آقا 
مجید بنویس


