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بهای آلودگی

باد آلودگی اصفهان مجتبی حیدرپناه
را برد

رئیس هیئت اسکی:

تویوپ سواری، یک تفریح بسیار آسیب زا است

کالدرون: 

فقط احترام می خواهم
باشگاه:

این احترام که میگی چند 
هزاردالر آب می خوره؟!

معاون مرکز فضای مجازی:

جداسازی اینترنت عمومی از 
اینترنت کودکان

همانطور که می دانید از نظر ضرر و زیان، هر 
60 نخ سیگار معادل یک وعده قلیان و هر 60 
وعده قلیان معادل یک نفس عمیق در هوای 
ایران است و مسئولین عزیز با رسیدگی نکردن 
به مســئله آلودگی هوا لطف بزرگی در حق 
جامعه معتادان می کنند چون هر کسی هوس 
دود و َدم کند به جای اینکه پول مواد مخدر 
و دخانیات بدهد می تواند با یک نفس عمیق 
مشکل خود را حل کند. لذا از شما مسئولین 
عزیز خواهشمندیم هر چه سریعتر جلوی این 
تعطیلی مدارس را بگیرید چون این بچه ها 
در آینده نزدیک، بعد از اخذ مدرک ارشــد و 
پیوستن به اسنپ، وقتی زیر بار فشار اقتصادی 
می خواهند سیگاری بشــوند ، ریه هایشان 

آمادگی ندارد.

نیازمند پرستار
 یا بهیار مجرب

 جهت تزریق امید در اعما 
و احشای جامعه

واگذاری تعداد محدودی 
رانت

مناسب جهت سوپرایز 
نورِچشمی ها

هواشناسی 
بومی

هوا االن هوای خدمته...
خدمت میدی تو، خدمت 
بازدم میکنی

نيازقندي ها

مسئولین ذیربط و بی ربط:

باد از طرف ما بود!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم:دیگه از پرایدسواری که آسیب زاتر نیست!

یک منبع ناآگاه:
 گام بعدی، جداسازی اینترنت بانوان

 از آقایان!
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همیاران: فرشته قائمی- صدرا سلطانی 
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

بازدید ناهید تاج الدین از سازمان تاکس رانی اصفهان

شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات 
و خدمات عمومی و دولتی برابرند.
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حرکات  موزون

برخیز و بخوان هم همه بر پا شده است

یا مدرسه ها دوباره زیبا شده است 

درهفته که هشت روز را تعطیلیم

هر هفته بخوان مدرسه ها وا شده است

با این خدمات جامع و وافرتان

هستیم همیشه هر کجا چاکرتان

هجرت به شمال کن که دود آنجا نیست 

ُسرب است اگر عامل آلزایمرتان

علیرضا یعقوبی

آخرش هم نفهمیدم کجای این آلودگی 
هوا بده؟ ما که هنوز داریم با خودرو تک 

سرنشینمون پشت ترافیک بوق می زنیم. معلم 
ها هم که خوشحالند از تعطیلی مدارس و میرن 

دنبال شغل دوم و سومشون. بچه ها که اگه 
براشون مقدور بود مدارس کشور رو طوری نابود 
می کردند که تیکه بزرگش بلندگو قیفیش بود. 
مسئولین مربوط به آلودگی هوا هم که خدا رو 

شکر همیشه خوشحالن و آلودگی روی لطافت 
پوستشون  تاثیر منفی  ای نمیذاره.خب دیگه 

مشکل چیه؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
بگيرُم

»روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست«
فکر شوهر نکن اینجا پسری نیست که نیست

اضافات 
آقای خطشه ای
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اینا اسنادیه که 
راننده تاکسی ها 

جمع کردند، نشون 
میده که همه چی 
زیر سر خودشونه!


