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هر ایرانی در سال 110 کیلوگرم نان می خورد

جهانگیری: مسعود ماهینی

 با  وحدت هر ناممکنی
  ممکن میشود

باد سقف ساختمان مسکن مهر را برد
سازندگان مسکن مهر: 

چرا از بقیه جاهاش که سالمن چیزی نمیگین؟

معاون برنامه ریزی سایپا :

در حال تکمیل و تحویل 
خودرو به مشتریان هستیم

به نظــر بنــده اینهمه تــاش برای 
نگهداشــتن مغزها که خدای نکرده 
فرار نکنند ،کار اشــتباهی است .این 
ها که نهایتاً دانشمندی ،پروفسوری 
چیزی میشوند و به درد ما نمی خورد 
چون مغزها یک واکسن ساده ی کرونا 
را هم نتوانستند بســازند. ولی آقازاده 
ها و شــاخ ها و مالکین ســایت های 
شرطبندی در این ایام به شدت مردم 
را در الیو هایشان با کار های اخاقی و 
بحث های علمی ،سرگرم کردند. باید 
مسئوالن تمام هزینه و وقتشان را برای 

نگهداشتن این سرمایه ها بگذارند.

به یک  دستگاه که همزمان شبکه 
خبر تلوزیون را روشن و کولر را 

خاموش کند، نیازمندیم.
 )جمعی از  پدر ها(

 خریدار عمده جمالت 
امید بخش برای افزایش 

صبر مردم
) دولت امید(

هواشناسی 
بومی

هوای پرفشار بورسی، احتمال ریزش 
سهم های پراکنده

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: این دفعه فرمان، تایر ، و 
دنده  هم آپشن محسوب میشه

مدیر عامل شرکت شل:
قیمت سکه؛ هفت میلیوم و نیم

افزایش بی سابقه عشق 
شوهران نسبت به همسرشان

مردم :  دیگه چه نقشه ای برامون 
کشیدی شیطون؟!



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 اداره شایسته و حسن تدبیر فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

 آه ای کرونا که اینقدر نامردی

 شش ماه بدون واکسن سر کردی

 حاال همه ی خوش خبران میگویند:

پاییز که شد دوباره برمیگردی!

 شاگرد رفوزه ای که هی گل میکاشت

  ایام گذشته را چه خوش می پنداشت

 بی لطف کووید۱۹ ،دانشمند!

تقویم کجا این همه تعطیلی داشت؟!

علیرضا یعقوبی

اون اوال یه پیج شخصی داشتم هر چی 
میذاشتم، فقط آشناها توی رودربایسی 

الیک میکردن یا تهش باجناق میومد 
کامنت میذاشت ؛ )) شکمت هر روز 

بزرگتر از دیروز( االن دیگه خیلی فهمیده 
شدم. یه پیج واسه کوچولوم درست 

کردم 30 هزارتا فالوئر داره. دیروز بچه رو 
آویزون کردم از پنکه و روشنش کردم، 
20 هزار الیک خورد. االنم داریم میرم 
روی لبه پشت بوم راه بره فیلم بگیرم. 

گفتم که شما هم دنبالم کنید. پیجم به 
این اسم مشهوره: ) اون بچه هه که باباش 

خره( فالو یادت نره.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند"بگيرُم

به عکس،خانه خریداست و کم نخواهد ماند

اضافات 
آقای خطشه ای
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من خودم دارم 
ادای بیداری رو 

وقتی واقعا در میارم
شروع شد 
بیدارم کن

آغاز به کار مجلس یازدهم


