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 ریزش دالر

محمدعلی خوشکام
معاون وزیر ورزش: 

کرونا موضوع فرزندآوری را 
با مشکل مواجه خواهد کرد

نخست وزیر ارمنستان از امضای توافقنامه صلح 
برای پایان دادن به جنگ قره باغ گفت

 نرخ رسمی یورو
 کاهش یافت

مسئولین : 
سریع بکشین رو گوجه و پیاز

 متهم اصلی گرانی 
گوشت قرمزکیست؟

پیش از اعالم نتایج تماســی با جو گرفتم ) 
بنده چون با ایشان بسیار تو رگی هستم و جو 

صدایش می کنم(
برنده مناظره را از نظر او پرسیدم که معتقد 

بود مجری مناظره برنده این جدال است.
 همچنین جو بــر این باور بود کــه اگر رای 
بیاورد کاری می کنــد که مردم آمریکا اصال 
نیازی به آن یارانه 45 دالری نداشته باشند. 
پرســیدم چطور ممکن اســت ؟ پاسخ داد 
: »خب معلوم اســت با دســته بیل تدبیر و 
دموکراســی « همان لحظه بــود که نتایج 
انتخابات مشخص شد و جو گفت : »خب پس 
من بروم برای خواب . انشــاهلل صبح جمعه 

بیدار می شوم ببینم چی به چیه«.

کاخ سفید سهم منه، حق منه، 
تحویلش نمیدم
)دونالد ترامپ(

چهار سال زحمت نکشیدم که 
االن صدای نقی معمولی رو 

بذارین رو من
)دونالد ترامپ(

هواشناسی 
بومی

تا اطالع ثانوی برای آگاهی 
از وضعیت هوای داخلی ، به 
هواشناسی بومی کشورآمریکا 
مراجعه کنید!

نيازقندي ها

 کرونا: قیمت پوشک رو دیگه 
ناموسا نندازید گردن من

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

برخی مردم جنگ دوست: ای بابا ما تازه یه تپه خوب پیدا کرده بودیم بریم تماشا

مسئولین:خب معلومه تقصیر 
گوسفنده دیگه



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

 بایدن به جای ترامپ به کاخ سفید رفت

فرهنگ  حق رفاه و تامین اجتماعی
منشوری

ان
خی

اس
ره ن

طه
م

حرکات  موزون

از وضع حسابتان کسی آگه نیست 

چون آنکه دو لُپه می خورد ابله نیست

در جیب شما کوه و دکل پنهان شد

ماتم که چرا جیب شما را ته نیست

در قلب مجللم اتاقش دادم

هم قول هویج و هم چماقش دادم

یک لحظه، همین که سکه پائین آمد 

چون ریسک نمی کنم طالقش دادم

علیرضا یعقوبی

واقعا چقدر ما ایرانی ها اینقد بی جنبه ایم. حاال این 

آمریکایی ها یه  غلطی کردند، رییس جمهورشون 

رو عوض کردند. اینقدر باید بی جنبه بازی دربیاریم 

ما؟ باید سریع قیمت خودرو بکشه پایین؟ دالر رو 

چکارش داری نا لوتی؟ سکه رو دیگه ناموسا بی 

خیال شو... نمیگین ما سرمایه گذاری کردیم توی 

این چیزا؟  کاشکی روغن خریده بودم... حاال هنوز 

کورسوی امیدی هست، بیاین به کمپین حمایت از 

ترامپ بپیوندید شاید دوباره اقتصاد ایران پکید وما به 

سود رسیدیم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیببگيرُم

که حال آمده بایدن ترامپ را چه نصیب ؟!

اضافات 
آقای خطشه ای
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حاال  این 
کاخ سفید 

همسایه هاش
 چطورن؟

اصال نگران نباش .
 ماشاهلل همه

 دکتر مهندسن 
و چشم پاک 


