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 ویروس انگلیسی پشت دروازه های ایران

روحانی: مجوز استفاده از  نگین نقیه
واکسن داخلی زمانی صادر 

می شود که به اطمینان برسیم  

 شهرداری های یونان به دانش آموزان
 تبلت رایگان می دهند

شهرداری های ایران : چه غلطا!

کشورهای جهان برای مقابله 
با آلودگی هوا چه کردند؟

بنده خیلی عالقه دارم آن ابلهی که گفته 
مردم ایران غمگین ترین مردمان جهان 
اند را ببینم که چند فحش رکیک زننده 
و مقداری آبدار نثارش کنم . ما ایرانی ها 
با تمام اعیاد  و  تمام ادیان جهان جشــن 
می گیریم حاال فــارغ از اینکه چه قوم و 
مذهبی هســتیم و هدف از برگزاری آن 
جشن چیست . ما وظیفه خود می دانیم 
آن ســنت را به بهترین شکل ممکن بجا 
بیاوریم . من هم کم کم رفع زحمت کنم 
و بروم یک پیام تبریک کریســمس جور 
کنم و پس از کپی ،پیست با ذکر نام و نام 

خانوادگی سند تو آل کنم.

 احیانا کریسمس
 برای ما نبود؟

)مسیحیان جهان(

استخدام ایده پرداز برای 
خالی کردن جیب مردم
) دولت یکی از کشورها (

هواشناسی 
بومی

 همه سایت های شرط بندی
 هم  که بد نیستن
) کارشناس هواشناسی هم داره کم کم 
جذب ترکیه میشه...(

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

آغاز ثبت نام ناشران برای 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران

مردم:
 غرفه های ساندویچ رو چطور میخواین 

مجازی برگزار کنید؟

مسئولین: 
اونا که حتی مدارس رو هم تعطیل 

نکردن

مردم : اگه شما قراره به اطمینان برسید اونوقت 
ما  دیگه  ذره ای بهش اطمینان نداریم!
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شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی

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

تحریریه 
خطشه

 حق مشارکت های اقتصادی 
فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

 گفتند یکی واکسن فایزر می زد

از واکسن خوب حال حاضر می زد

ویروس جهش کرد و به ایشان فرمود

کمپانی فایزر الکی زِر می زد!

 درسایه ی دولت،  مترقی باشیم

 مانند خودش رو به ترقی باشیم

 چون خودروی بنزینی مان خوب نبود

سازنده ی خودروهای برقی باشیم

علیرضا یعقوبی

یه مجوز واسه رفتن به شمال هم خواستیم 
بهمون ندادند. االن هم قلبم گرفته.دست 

از پا درازتر برگشتم خونه . ولی راستش 
رو بخواین خیلی خوش گذشت. شلوغ...

کیپ تا کیپ آدم... عین جاده چالوس بود. 
فقط اونجا با ماشین توی ترافیک بودیم، 
اینجا پیاده.جاده چالوس پر از زباله بود 

اینجا متاسفانه پاک بود که خب، توجهی به 
مناظر اطراف نداشتم. 

فردا هم قراره بریم توی صف. این بار ولی 
مجهز، با خانواده میریم. قلیون و زیرنداز هم 

می بریم. چه کیفی بکنیم.جای همه تون 
خالی.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
» کار نیکو کردن از پر کردن است «بگيرُم

جیب را قد سه آخور کردن است

اضافات 
آقای خطشه ای
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میخوای باز کنم؟راه گرهی، چیزی نشد، دارم میام ، توی امتحان کردم باز  آره... با دندون هم 

محسن هاشمی : جهانگیری هم نتوانست گره کور مترو تهران را باز کند


