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بحران کرونا،بحران اقتصاد

رییس اتاق بازرگانی تهران:مهناز یزدانی

دالر ۴۲۰۰ تومنی منشأ فساد 
بزرگی در اقتصاد است   

نماینده مجلس: »فروش دارایی ها« به حل مشکالت 
دولت کمک می کند

مردم : ما هم همین کار رو داریم می کنیم ولی  بازم مشلمون حل نمیشه

مرکز تحقیقات یوزپلنگ 
آسیایی تاسیس می شود

با توجه به اینکه از ابتدای سال 99 تاکنون 
هیچ اختالسی انجام نشده است ،بنده نگران 
شدم و فکر کردم که مشکلی برای برخی 
مســئولین پیش آمده و به ما نمی گویند 
اما در جلسه ای که با جمعی از مسئولین 
اختالس دوست ،داشتم متوجه شدم که 
اوال از مقدار پولــی که می توانند اختالس 
کنند راضی نیستند و کال می توانند چند 
هزار میلیارد اختالس کنند و می خواستند 
که زمینه برای مبالغ باالتر فراهم شود . ثانیاً 
کشور اختالسگر پذیر کانادا پر شده است و 
به دنبال کشوری بهتر هستند اما این امید 
را دادند که به محض اینکــه این موانع از 
جلویشان برداشته شود وقت را تلف نکرده و 

اختالس را شروع می کنند.

فروش نامحدود نفت خام
با پیک رایگان

)خوِد نفت هم رایگانه(

به دلیل عدم تغییر شغل
بدبخت شدیم رفت!

)یک کشور نفت فروش(

هواشناسی 
بومی

 هوا کرونایی همراه با توده 
پر فشار قسط و اجاره خانه

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

یوزپلنگ آسیایی: 
راضی به زحمت نبودم همون که 

منقرضم کردید بس بود

آذری جهرمی : 
فیبر نوری کشور قطع شد
وی افزود: این هم از سوپرایز 

امسال تون

مسئولین ارگان های خاص: چرا به 
ما نگاه می کنی؟!



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

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

تحریریه 
خطشه

حق دسترسی به اطالعات فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

شهری ست که دارد ارزش افزوده 

باید که سفر کنم به آن محدوده

شیراز ،به جز هوای پاکش دارد

هم سعدی و هم حافظ و هم فالوده!

ای کاش که چشم شورشان کور شود 

هرگونه بال از وطنم دور شود

ای سیل  فقط تو این وسط کم بودی

تا کسرِی خوشبختی مان جور شود

علیرضا یعقوبی

االن که نه کاسبی درست و حسابی دارم 
نه پول و پله درست و درمون. فکر کردم 
چندرغاز ذخیره ریالی خودم رو بندازم 

توی بورس، چون این باجناق هچل هپو 
و برادرخانوم کج و کوله ام هم تازگی ها 
وارد بورس شدن. کال، همه فامیل وارد 

بورس شدند.پیشنهاد دادند توی سایت 
بورس یه گروه خانوادگی براشون بزنن. 
خالصه اینکه آدم هر چی میکشه از این 
فامیله. هرچی ورشکستگی و بد بختی 

هست از همین آشناهاست.کلیه سالم ، 
کم کار، فروشی، کسی خواست

 بگین باهام تماس بگیره )!(

فالِت
»هاتفی از گوشه ی میخانه دوش«بگيرُم

گفت که پیکی دو تومان رفته روش

اضافات 
آقای خطشه ای
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شغل شما کم 
ریسکه؟

نخیییر آقا! 
ریسک بی کاری
  چک برگشتی، 
ورشکستگی ...

 بازم بگم؟

بازگشایی مشاغل با ریسک کم


