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در حاشیه رد صالحیت های نامزدهای انتخابات مجلس

مهرداد عباسی

سند ازدواج شبیه 
گذرنامه می شود

عضو شورای شهر اصفهان: باید در مکانهایی که محدودیت 
وجود دارد، پارکینگ مکانیزه احداث شود

مدیر کل میراث فرهنگی:

هنوز هفت_هشتم از گنبد مسجد 
شیخ لطف اهلل مرمت نشده است

مسجد شیخ لطف اهلل:
خالصه که توی این چند صد سال، اگه 
خوبی یا بدی از من دیدید، حالل کنید!

چین:

ویروس کرونا در حال قوی  تر 
شدن است...

واقعا شما مسئولین چینی هیچ بویی از 
تدبیر نبرده اید. برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا، ساختن بیمارستان قرنطینه 
واقعا کار وقت گیر و پرهزینه ای اســت. 
اگر خیلی می خواستید کار اساسی انجام 
دهید،خب چرا مدارس را تعطیل نکردید؟ 
باید به مردم عزیز چیــن هم بگویم که از 
تعداد باالی مرگ و میر نترسید متاسفانه 
عمرشان به دنیا نبوده)هر گل که بیشتر صفا 
میدهد به باغ گلچین روزگار امانش نمی 
دهد( هر کس هم با ویروس کرونا مشکلی 

دارد می تواند جمع کند و از چین برود. 

به هم بافتِن انواع دروغ های 
انتخاباتی

بنگاه دروغ بافی صداقت

اجاره سقف
کاه ِگلی، در ُشُرف ویرانی

مناسب جهت طالق 

هواشناسی 
بومی

)هوا( کال مناسب پرواز 
هواپیما نیست.

نيازقندي ها

کارشناس اون برنامه هه:

چه خوب! هر کی دوست نداره میتونه به 
اتفاق همسرش بره!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

همسایه ها: یه »پارک مساوی پنچری« بنویس؛ هم کم خرج تره، هم اثرش بیشتره!

ویروس کرونا:
همه ش از برکِت تحریم هاست!

رئیس کانون سردفتران:



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

)سوپ خفاش عامل ویروس کرونا(

حق مسکن
فرهنگ 
منشوری

زی
در

یه 
اض
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حرکات  موزون

او داشت به تیم بارسلون گل می زد

سلطان توهم، همه جا گل می زد

بی شک به طالق وجنگ منجر می شد

ماشیِن عروس هر که را گل می زد

شد حامی ما و با رقیبان بد شد

در ذهن رقیباِن خودش مرتد شد

اخالق و مرام صالحی پیدا کرد

وقتی که صالحیت ایشان رد شد

علیرضا یعقوبی

چرا باید توی کارنامه بچه من ده تا تک باشه؟ آخه 
 vpn این انصافه؟  موبایل و اینترنت پر سرعت و

براش نگرفتم؟ به خاطر خطای انسانی چاقو زده بود 
توی شکم دوستش، نرفتیم در خونه شون الم شنگه 

راه بندازیم و قضیه رو جمعش کنیم؟ نرفتیم توی 
پارک اون ساقی مواد فروش رو بزنیم؟ اون که گِل 

تاریخ مصرف گذشته داده بود به بچه از همه جا بی 
خبر من، طفلکی فکر کرده بود آدامسه، ریخته بود 
توی سیگار و دود کرده بود... با اون هفت، هشت تا 

دختر که می خواستند به زور با بچه ام دوست بشن،  
 برخورد نکردم؟ خداااا... اگه تقصیر نظام

 آموزشی نیست پس تقصیر کیه؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"باز آی و دِل تنگ مرا مونس جان باش"بگيرُم

من خانه ندارم گل من، فکر مکان باش

اضافات 
آقای خطشه ای
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 چرا اصال مادرا 
سوپ رو غذای اصلی 

حساب میکنن؟!

هیییسسس! 
من برگ درختم


