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شهرهای قرمز 

وزیرآموزشوپرورش:سمانه روح اللهی

نقطهآغازیناصلیتحول
آموزشوپرورشاست

حاجیمیرزایی:

هردانشآموزحداقلیکمهارترابیاموزد

تعداددکلهایفعالنفتی
آمریکابه۱۸۱دستگاهرسید

مسئولین ایران:  
یعنی هیچکدومش تا حاال

 گم نشده؟

قراردادچین،نرخدالر
را۲۰تا۳۰درصدکاهش

میدهد

چرا بخاطر قرداد با چین، اینقدر اعتراض می کنید؟ 

همکاری های ما و چین همیشه موفق بوده و نتایج 

درخشانی داشته است.از جمله خروج ماسک های 

اضافه از کشور که سربار جامعه بود.  همین کار باعث 

شد فرهنگ قناعت به جامعه برگردد و برخی دست 

به کار شوند و ماسک های دور ریخته شده را دوباره 

بشویند و بفروشــند که بنده  از این کار دلسوزانه 

قدردانی می کنم. همکاری درخشان قبلی ما و چین 

، واردات این همه کاالی با کیفیت به کشور است . 

هر بار ما از وسایل چینی استفاده میکنیم،  دعایی 

برای  روح پدر تولید کننده آن  می خوانیم.

 تکلیف کنکور رو مشخص
 کنید دیگه 

)حسینی بای(

بی حیا،  اونجا نه!
)پشه های عزیز ضمن عرض 

خوش آمدگویی. لطفا 
مراعات کنید(

هواشناسی 
بومی

قطعا قیمت دالر به پنج هزار 
تومن می رسد.
) رپرتاژ جهانگیری در 
هواشناسی بومی(

نيازقندي ها

مردم: عه! دقیقا نقطه ضعف اصلی ما هم آموزش 
و پرورش است!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

 دانش آموزان: با این چیزایی که ما تو مدرسه میخونیم اگر یه مهارت 
هم بلد باشیم یادمون میره

مردم:چقدر عالی . یعنی میشه فقط  هفده، 
هیجده هزار تومن؟!



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

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

تحریریه 
خطشه

اعتراضات در استانبول ترکیه

حق داشتن محیط زیست سالم فرهنگ 
منشوری

زی
در

یه 
اض

ر

حرکات  موزون

از رشد سهاِم خود رضایتمندی؟

داری به هوا می پری و می خندی؟

با پای خودت به بورس رفتی اما

با دسِت خودت گورِ خودت را کندی

ای کاش که درگیِر مخارج بشوید

وابسته به ارز و پوِل رایج بشوید

تا ساِل هزارو چارصد راهی نیست

تا مثل پراید از رده خارج بشوید

علیرضا یعقوبی

اگه میخوای بیای توی بورس باید یکی باشه که 
سیگنال بهت بده... یه سیگنال گرفتم از باجناغم، 

کامال محرمانه. فقط نمی دونم چرا از وقتی 
خردیمش، هر روز 5 درصد منفی میخوره. االن 

هم چیزی نمونده کل پولم سوخت بشه. فرداست 
که رئیس شرکتی که سهامش رو خریدم، بیاد در 
خونه، یقه ام رو بگیره و پول دستی بخواد ازم. ولی 

باجناغ میگه زرنگ باش و نگهش دار و هیجانی 
نفروش. در همین لحظه دیگه سهامم قیمتش 
صفر شد زنگ زدم به باجناغ میگه: ))عوضش 

هیجانی نفروختی، بهت افتخار میکنم!((

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف" بگيرُم

ژن مرغوب طلب می کند و پول مضاف

اضافات 
آقای خطشه ای
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می خوام برم 
ایرااااان

نهههه، کسایی که 
 دنبال اونجور

  رفاه ها هستند رو
 نمی ذاریم برن! 


