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اتفاقاتتاالراندیشهوسینماایرانتکرارمیشود؟
#خانه_هنرمندان_اصفهان

مجلس به دنبال بازگشت پیامپورفالح
عادل فردوسی پور

رئیسی:

فساد نباید از درون سیستم بانکی آغاز شود

موسوی: 

مصمم به حفظ و تداوم روابط با 
تمام قدرت های اوراسیا هستیم
کشورقدرتمندجیبوتی:یعنیمیخوای

ولمکنی؟روابطتبامنهوسبود؟

شهردار منطقه یازده شیراز خبر داد: 

بوستان سهراب سپهری به زودی 
افتتاح می شود

با توجه به جنجال ها درباره کوه دماوند باید بگویم 

شما مردم اصال به فکر مسئولین کشورتان نیستید.

قله دماوند نداشته باشید بهتر است یا اینکه سفره 

مسئولتان خالی بماند؟ خب شما با همان بخشی از 

دامنه اش بسازید تا مسئولین قله را به یک زخمی 

بزنند.اصال شما آدمی هستید که بتوانید تا آن باالها 

بروید؟  وقتش را داریــد؟ دل خوش اش را دارید؟ 

چرا برای مسئولین مشکل درست می کنید؟ ضمنا 

چون هنوز یکسال از دولت تدبیر و امیدمان مانده 

است ، ممکن است هر چیز یا هر کس دیگری را هم 

تصاحب  کنیم؛ حتی شما دوست عزیز!

به فکر یک سقفم، یه سقف بی 
روزن، یه سقف بی مسئول...

)هنرمندان اصفهان(

اطالعیه
ما به ۸۵%راضی نیستیم . 

رضایت بیشتری می خواهیم
)اخبار بیست و سی(

هواشناسی
بومی

هوای خانه هنرمندان اصفهان ؛ 
پَس ، با بوی فلفل

نيازقندي ها

قالیباف:
دربارهجومونگوفردوسیپورصحبتکردیم،

فردانوبتعموهایفیتیلهایه

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مفسدان:کامالدرسته.بایدازقبلشدورخیزکرد

ساقیهایپارک:درگلستانهچهبوی
علفیمیآید!



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

دلگرمی  رئیس حوزه هنری اصفهان به هنرمندان درباره خانه هنرمندان

فرهنگ  حق آزادی بیان
منشوری

اح
رفت

سح

حرکات  موزون

ازدست زمین و آسمان می سوزم 

گرم است هوا و بی امان می سوزم 

با باد کولر خنک شدم اما حیف

بادیدن قبض برقمان می سوزم

لطفا سِر وقت و طبق دستور بیا 

بیماری اگر، بکوش و پر زور بیا

بادانشمان با کرونا می جنگیم 

پس با کرونا به قصدکنکور بیا

علیرضایعقوبی

االن باید یه جوری فروش کرد که بصرفه. زرنگ 
بودم یه جنس رو به قیمت قبل خریدم، االن نباید 
به قیمت بعد بفروشم؟ مالیات ها رو کشیدن روی 

قیمت جنس ، ولی خودم هم نباید جداگونه از 
مردم مالیات بگیرم؟ اصال تلوزیون گفت هر چی 
مردم بیشتر پول از جیبشون بره، رکود اقتصادی 
کمتر میشه رکود رو کم میکنم، باید اعتراض هم 
بشنوم؟ البته خدا رو شکر مردم فهیمی داریم و 

کسی به اصناف شکایت نمی کنه.آدم اشتیاقش 
برای خدمت به این مردم بیشتر میشه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثارطنزوکارتونهايخودتانرا
برايماارسالکنید

فالِت
چهخوشگفتفردوسیپاکزادبگيرُم

کهلعنتبهویروسمنحوسباد

اضافات 
آقای خطشه ای
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بیاینبیخیال
باشیم،لطافت
پوستامونهم
حفظمیشه


