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فریاد خون
#قتل_ناموسی

 معاون جهاد کشاورزی:پیام پورفالح

قیمت فعلی تخم مرغ 
قابل قبول نیست

 جهرمی: اگر شارژهاتون زود تموم نمی شه،
 بدونید قربانی بودید

احتمال بازگشایی مرز هوایی 
ترکیه و آغاز پروازهای 
مسافری به این کشور 

هواپیمایی ماهان : 
مگه مرز ها بسته بود؟

جهانگیری: 
برای کنترل اجاره مسکن ممکن 

است تصمیماتی بگیریم که با اصول 
اقتصادی سازگار نباشد

اگر چه طــرح ازدواج اجبــاری تکذیب 
شد،  ولی نباید بی تفاوت باشیم. جاعلین 
شناســنامه باید آمادگی الزم را داشــته 
باشند. قباًل جوانان به دلیل ناتوانی در تهیه 
ی مسکن زن نمی گرفتند اما االن با درایت 
مسئولین،  توان خرید گل  و شیرینی برای 
خواستگاری هم ندارند.  جوانان که با هزارتا 
مشکل مثل بیکاری، آینده مبهم و... دست 
و پنجه نرم کرده اند، با این  مشــکل هم 
کنار می آیند. فقط  توصیــه ام به جوانان 
این است که  دنبال راه حال های عجیب و 
غریب نگردند.  چون کف پای صاف و  فتخ 
بیرون زده  و درد و مرض های دیگر  باعث 

معافیت از این طرح نخواهد شد.

)اگر طرح ازدواج اجباری صحت 
داشته باشد(

 به چند قاچاقچی انسان نیازمندیم
)جمعی از جوانان بیکار(

 چند تخم مرغ زیر قیمت 
بازار

)شکستم ولی دلم نیومد نیمرو کنم(

هواشناسی 
بومی

چون دوست سی ساله هستیم، 
اصن هر چی شما بخوای،  برف 
ببارونم واسه ات؟

نيازقندي ها

مردم :دیگه این قیمت ها داره به مسئولین 
هم  فشار میاره!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

آخ جون! ما 10 تومن شارژ می کردیم، 2 تومن دستمون رو می گرفت!

اصول اقتصادی: 
این شوخیا رو  با ما نکن اسحاق!



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

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

تحریریه 
خطشه

جلسه محاکمه اکبر طبری
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حرکات  موزون

در عوارض قرنطینه فرماید:

دنبال مقام و پول و دنیا هستم

سرکیفم و سرزنده و سرپا هستم

گفتند به فکر آخرت هم هستی

گفتم که نمی روم همین جا هستم

تا عاشق کوه و دشت وجنگل هستیم

درحفظ محیط زیست اول هستیم

تولید ذغال را غلط می دانیم

با آنکه همیشه پای منقل هستیم

علیرضا یعقوبی

رفاقتا هم  دیگه بوی جوراب میده... یه رفیق سی 
ساله دارم، دو، سه، چهار سال پیش پنج تومن ازش 
قرض گرفتم. حاال هر دفعه توی این چند سال مُن 
می بینه به روم میاره. آخه آدم اینقد نوکیسه و بی 

جنبه؟  بعدش میره زنگ میزنه که تورم فالن شده 
و بهمان شده و پولش رو می خواد. آدم اینقد بی 

ظرفیت؟ آخه ظرفیت نداری پول قرض نده به کسی.  
دو تا شارژ ده تومنی هم فرستادم که آتیشش بخوابه 

ولی نمی دونم چرا بیشتر ُگر گرفت و گفت نمی 
خوام. دیگه روم نشد پسش بگیرم. آخه من توی 

 رفاقت خیلی خجالتی هستم و رعایت حال
 رفیق رو می کنم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند"بگيرُم

با ارز دولتی گِل من ، پسته ی تو چند؟

اضافات 
آقای خطشه ای
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رشوه کجا 
بود؟پول دستی و 
کادو تولدو پول تو 
جیبی و شاباش 

بود

ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند"

با ارز دولتی گِل من ، پسته ی تو چند؟


