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هر مراسم عروسی و عزا 50 نفر را کرونایی می کند.

رسیدگی به جرم زنان مهناز یزدانی
برعهده دادگاه است نه 

مردان خانواده

 صالحی امیری:مدرن کردن زورخانه مثل 
مخلوط دیزی و پیتزا است!

 فستیوال گوشت سگ 
در چین برگزار می شود

 کرونا: من کم بودم؟ 
چرا بهم خیانت میکنی؟

مدیرعامل سازمان آتش نشانی :

مزاحمت مارها برای 
شهروندان بجنورد

به تازگی بعد از مراجعه به قصابی و دیدن 
قیمت گوشــت به این نتیجه رسیدم که 
چقدر کار زشتی ســت حیوانات بیگناه را 
می کشیم. تصمیم گرفتم گیاه خوار بشوم 
اما بعد از رفتن به میوه فروشــی و دیدن 
قیمت ها  نظرم درباره گیــاه خواری هم 
عوض شــد. ولی با توجه به اینکه همیشه 
باید نیمه پر لیوان را دید، باید...صبر کنید... 
خب، خیلی تالش کردم نیمــه پر لیوان 
را ببینم ولــی متاســفانه...آهان... باید  از 
مسئولین عزیز تشکر کنم که بین گوشت و 
سبزیجات و حبوبات و سایر مواد خوراکی 
هیچگونه تبعیضی قائل نیســتند و  رونق 

اقتصادی به طور یکسان اعمال می شود.

زندگی کسالت بار شده!
  به یک سورپرایز جدید 
از وزیر جوان نیازمندیم

بنگاه دوست یابی )مرام(
پیدا کردن دوستانی 

که کل لواسان را هم به 
نامتان می زنند

هواشناسی 
بومی

حرکت توده پرفشار " رونق 
اقتصادی" به سمت بازار ارز 
و سکه 

نيازقندي ها

برخی نامردان:  زحمت میشه تو رو خدا! خودمون 
یه چیز تیز پیدا می کنیم رسیدگی می کنیم

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: چرا قیمه ها رو میریزین تو ماستا

مارها : مزاحم چیزه؟ ما مراحمیم



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

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

تحریریه 
خطشه

فینال لیگ برتر فوتسال در اصفهان

حق حفاظت از محیط زیست فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در رضایت از کیفیت زندگی فرماید:

یک لیست پراز خانه ی خالی دیدم 

انواع جنوبی و شمالی دیدم

مستاجر و مالک همه راضی بودند

خوشحالم از اینکه خواب عالی دیدم!

سرمایه ی کشور که به کانادا رفت

لبخند عیال از سبد کاال رفت

تا آخر عمر سرورم خواهد ماند

چون قیمت سکه و طال باال رفت

علیرضا یعقوبی

من به این آمار، مامارای دولت اعتقادی ندارم)!( 

توی دوره قرنطینه آمار همین بود که االنم هست 

ولی االن همه دارن زندگی عادی شون رو میکنن. 

هیچکسی هم ماسک، پاسک نمی زنه. دولت هم بی 

خیال شده دیگه. توی تلوزیون همه ماسک میزنن 

زیرچونه شون. مگه کرونا از  طریق چونه وارد میشه 

آخه؟ خالصه اینکه این چیزا رو باور نکنین. درسته 

خونه مون 50 متره ولی عوضش صفا، مفا داره . پس 

یادتون نره پنج شنبه شب همه بیاین.

}پیام را به گروه فامیلی ارسال می کند{

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"آن یار کزو خانه ی ما جای پری بود"بگيرُم

پَرپَر زد و رفت، از رفقای طبری بود

اضافات 
آقای خطشه ای
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ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند"

با ارز دولتی گِل من ، پسته ی تو چند؟

رونق
 اقتصادی)!(

قیمت ارز
قیمت سکه


