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در پی لغو بعضی پروازهای خارجی

عالیه مظاهری

فشاِر تحریم، عامل 
آلودگی هواست

رئیس پلیس راهور:

باور داریم توسعه محدوده زوج و فرد ضروری است

دوستداران میراث فرهنگی:

چرا برف روی قسمت مرمت شده 
مسجد شیخ لطف اهلل ننشست؟!

مسئوالن مربوطه:
حاال یه قاچ گنبِد بی برف که دیگه 

اینقدر سر و صدا نداره!

مدیرعامل سایپا:

تولید پراید ۱۳۲ ، ده روز زودتر 
از موعد مقرر ، متوقف شد.

اســترالیا به دلیل خطای انسانی که موجب 
آتش ســوزی جنگل ها و احتمال انقراض 

کواالها شد، باید الاقل دو کار بکند:
1( یکی از هنرمندان پر حاشــیه به عنوان 
سفیر حمایت از کواال انتخاب شود و ایشان در 
اینستاگرام عکس هایی از یک کواال با فیگور 
های مختلف و  زیر آن هم جمالت سنگین از 
شکسپیر، نیچه، مارک تواین، مارک تواون و 
به ویژه پروفسور سمیعی بگذارد و توسط دیگر 

هنرمندان استرالیا الیک شود. 
2( عکس کواال روی پیراهن تیم ملی استرالیا 
چاپ شود و بازیکنان بعد از زدن گل به سمت 

دوربین  بیایند و کواالهایشان را نشان دهند
در برهه حساس کنونی همین مقدار افاضات 

را از ما بپذیرید.

تخلیه بغض از گلو
رفع گرفتگی دل

)لوله بازکنی نشاط(

استخدام
 یک نصاب ماهر

 جهت انتصاب آقازاده ها در 
پست های کلیدی 

هواشناسی 
بومی

هوای سیستان و  بلوچستان مرطوب و 
باصفاست. هر  کدومشون دنبال جای 
خشکی و ایناست، جمع کنه بره

نيازقندي ها

آلودگی هوا:

باالغیرتا منو دیگه سیاسی نکن!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مجردها: لطفا محدوده فرد را بیشتر کنید...

ساکنین باغ رضوان:
کاش ده سال زودتر متوقف می شد...

رئیس سازمان محیط زیست:



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

همکاران این شماره: فرشته قائمی، صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

برنامه )نه به خودرو تک سرنشین( در اصفهان 

حق مالکیت برخورداری از مسکن
فرهنگ 
منشوری

اح
 فت

حر
س

حرکات  موزون

یارانه که سمت فقرا می بارد 

بی منت و بی چون وچرا می بارد

ازبس که بال و ناقالئی مسئول 

از جانب تان فقط بال می بارد

بی وقفه، بدون کنترل می خوابد 

هنگام سفر بطورکل می خوابد 

بدنیست نماینده مجلس باشد

آن کس که همیشه پشت رل می خوابد

علیرضا یعقوبی

یه عده هم هستن که میاند توی ناژوان یا کوه 
صفه، زباله ها رو داوطلبانه جمع می کنن. نمی 

فهمم این چه حرکت ضد مردمی  و لوسی 
هست آخه؟ نمیگن  گوش تا گوش خانواده 

نشسته توی پارک و داره زباله رو در دل طبیعت 
رها می کنه، معذب میشه؟ تقاضا می کنیم از 
نیروی های مسلح که حساب این عده قلیل  و 
هنجار شکن رو برسند  و این حرکت که ضد 
فرهنگ عموم مردم هست رو متوقف کنن.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست«بگيرُم

ماچاه کنده ایم ولیکن مناره نیست

اضافات 
آقای خطشه ای
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 فقط داره میره؛
توی راه مسافر بزنه
تک سرنشین نره

از کنار بره
خارج نره

با هواپیما نره

هرکی 
تک سرنشین و 

ایناس، جمع کنه 
بره


