
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 56 | 28 آذر ماه 98 |  خبرگزاری ایمنا

آلودگی هوا!

محمد حمزه ای

 با دولت، 
زیادی مهربان بودیم

رئیس قوه قضائیه:

تشکیل کارگروه دستگاه قضا برای زاینده رود

وزیر ارتباطات:

درددل های خود را برایم 
پیامک کنید

بعضی مردم:
بد وبیراه هامون رو چکار کنیم؟

معاون دانشگاه علوم پزشکی:

نمی توانیم آمار دانش آموزان 
 اصفهانی مبتال به شپش 

را  اعالم کنیم

بنده هم مثل تمام مردم ایران از سورپرایز وزیر 
جوان به وجد آمدم واقعاً در این شرایط که همه 
چیز برای مردم فراهم است، سورپرایز کردن 
ما کار بسیار دشواری است مردم هم در صفحه 
وزیر جوان، قبل از سورپرایز، خواسته هایشان 
را نوشته بودند که اکثریت می خواستند سامانه 
پست به پهپاد تجهیز شود. البته شاید برایتان 
سوال باشد که چطور می توانیم از سامانه فوق 
هوشمند استفاده کنیم که باید بگویم آخر این 
عزیزان چند کار در  یک سورپرایز انجام دهند؟ 
انشاهلل سورپرایز بعدی البته واژه سورپرایز از 
زبان غربی آمده و واژه تعجب برانگیز درست 
است که آن هم از  زبان عربی آمده. خب اصال از 

واژه ملی برگ ریزان استفاده کنید.

استخدام
 به یک مو بور و چشم آبی ، 

آشنا با کار با توپ نیازمندیم
)مسئول قرارداد سرمربیان فوتبال (

یک عدد حزب،در حد نو 
به فروش می رسد

)فروش ویژه جهت انتخابات(

هواشناسی 
بومی

هوا رو ولش کن، اسامی 
نامزدهای انتخابات رو 
بچسب!

نيازقندي ها

مردم:
آره واقعا، خیلی لوس شده!

افاضات 
آقای خطشه ای

نماینده مجلس:چرتكه

و محکوم شدن زاینده رود بخاطر خشکی در سال های گذشته

شپش:
واال منم راضی نیستم ریا بشه



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

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

تحریریه 
خطشه

در جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

یارانه ات ای مربِی بیرونی

پرداخت شد از مجاری قانونی 

ماچی بده و بِِرس به آبی پوشان 

قربان مرامت استراماچونی

آپدیت شدن نهفته در ذات شما 

دنیا شده از همین جهت مات شما

مرسوله بلند می کند تا مقصد

پهپاد وزیر ارتباطات شما

          همسایه باالیی عزیز. ما هر شب چه تخمه ها که 
پای دعواها و سر وصدای شما نمیشکنیم و هر شب 
به چه زوایای پنهونی از مشکالت زناشویی شما که 
پی نمیبریم.فقط یه درخواست از خانم خونه دارم، 
لطفا به جای تکرار هزارباره ) کثافت پست( که هیچ 

فایده ای توی فهم ماجراتون نداره،به مسائل شخصی 
تری بپردازین که ما بفهمیم باالخره این شوهر شما 

کجا و چطوری ،چه غلطی کرده.این قدر هم توی 
خونه راه نرید و دعوا کنید. آدم روی صندلی وایساده 
داره از کانال کولر گوش میکنه، یه دفعه میرید سمت 
آشپزخونه و باید ِهلک و ِهلک صندلی رو ببریم پای 

 هود آشپزخونه. یه خرده رعایت
 کنید دیگه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
بگيرُم

»یارب این نوگل خندان که سپردی به َمَنش«
می کند گریه از آن لحظه که دادیم زنش

اضافات 
آقای خطشه ای
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بده بیا!

یکی کلمه 
)سوپرایزآذری 

جهرمی( رو بنویسه 
رو در این قندون، 
مصرف پولکی بیاد 

پایین


