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کارتن خوابها

محمد حمزه ای

گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
یک رنگ می شود

پرتاب ناموفق ماهواره ظفر
وزیر ارتباطات: عوضش دکمه فیلترمون مثل ساعت کار میکنه!

پدر علم مددکاری ایران:

کاهش ازدواج، مجوزی برای 
چندهمسری نیست

دیدن پست های وزیر جوان در فضای مجازی 
برای کودکان و بزرگساالن و بیماران قلبی به 
هیچ عنوان توصیه نمی شود. آن از سورپرایز 
بزرگ ، این هم از رونمایی لباس شگفت انگیز 
فضانوردان ایرانی. البته برخی می پرســند 
چرا از خود فضانوردان رونمایی نکردند؟  باید 
بگویم عزیزانمان در هوافضا به جای اینکه 
وقتشان را بیهوده صرف انتخاب و آموزش 
فضانورد و ساختن فضاپیما و این جور قرتی 
بازی ها کنند، صرف طراحــی و تولید این 
لباس ها کردند که بسیار هم کار هوشمندانه 
ای بوده است. از وزیر جوان خواهشمندم همه 
ی خبر ها را خودشان اعالم نکنند. چندتایش 

را هم بگذارید برای بقیه وزرا.

عرضه  انواِع  )) رو((
ویژه نمایندگاِن ناکارآمِد مجلس
برای نامزدی مجدد در انتخابات

به منابعی که نخواهند 
نامشان فاش شود

جهت باال رفتِن کالِس 
خبرگزاری مان نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

 هوای فعلی؛ )) ببین چقد 
بدبختم، بهم رای بده 
مایه دار بشم(( 

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

چندهمسران: مجوِز خاصی نمی خواد...
همین که خانومت نفهمه، کافیه!

میراث فرهنگی:

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

اگر پول ندارید، ازدواج 
نکنید...

مجردها: عه،چرا به فکر خودمون 
نرسیده بود؟!

شیخ لطف اهلل:
اتفاقا االن نون توی دورنگیه!



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

پس از توئیت های وزیرجوان درباره پست پهبادی و لباس فضا نوردی و ماهواره ظفر
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حرکات  موزون

دیدم که وکالت از کماالت شماست

بی کار شدن جزو محاالت شماست 

مجلس خوِد لیگ برتر ایران است

چون موسم نقل و انتقاالت شماست

از وضع زمانه بی جهت می نالی

صدشکر نیامد کرونا ، سرحالی

هر چند گرانتر شده خودرو اما 

فردا به پراید کهنه ات می بالی

علیرضا یعقوبی

دروغ چرا؟ این مجسمه پرویز تناولی رو من 
برداشته بودم. اول اینکه آدم چیزی که نیاز نداره 

رو می ذاره سِر خیابون وگرنه نگهش میداشت 
یه جای امن. دوم اینکه حاال اینقد شلوغش 

کردند، من فقط یه تیکه اش رو َکندم.  نه می 
خواستم یادگاری روش بنویسم . نه باهاش 
سلفی بگیرم. فقط خواستم بفروشمش به 

دالل. نمی دونم مردم چرا اینقد  زود عصبی 
میشن و نمی خوان یه هموطن گره ای از کارش 

باز بشه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»دوش می آمد و رخساره برافروخته بود«بگيرُم

وان حمام فراری شده بود از ترسش

اضافات 
آقای خطشه ای
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دیگه چجوری 
سوپرایزشون کنم که 

برگاشون بریزه؟!


