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#موجودی _کافی_ نیست

پیام پورفالح
 آموزش و پرورش اصفهان:  

دانش آموزان در تعطیالت 
نوروز تکلیف درسی ندارند

ترفند مسئولین برای این اوضاع آشفته اقتصادی چیست؟
 مسئولین: ما در هر برهه حساس، یکی از محتویات ساالد شیرازی را 

گران می کنیم

 مدیرعامل تاکسیرانی:
 سازمان تامین اجتماعی به 

وضعیت بیمه رانندگان تاکسی 
رسیدگی نمی کند

با توجه به ورودمان به آخرین ماه از آخرین 
سال این قرن صالح را در آن دیدم که یک 
تغییر کاربری اساســی در زمینه مباحث 
مان بدهم .تا کی درست ترین تحلیل های 
سیاســی را انجام دهیم و پشیزی برایمان 
ارزش قائل نشــوند؟ خالصه جــون دال ، 
از هفته بعد اگر عمری باقی باشــد و جان 
جانان رخصت بدهد.برای تان صحبت های 
انگیزشی می کنم تا شــما هم با خواندن 
مطالب بتوانید سر کیف باشید و الکی ادای 
حال بدا را در نیاورید .  اینجوری دعای خیر 
مردم هم بدرقه زندگیم می شود .فقط کمی 
باید در لحنم کار کنم کــه الهی صد هزار 

مرتبه شکر کار  سختی نیست.

به یک گوالخ با قابلیت ارائه 
صبح بخیر خدمت مردم عزیز 

ایران نیازمندیم

آغاز ثبت نام 
 کالس های فشرده 

کات کردن
 یک روز قبل از ولنتاین 1400

هواشناسی 
بومی

هوا کال پَسه!

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

سازمان تامین اجتماعی: رسیدگی به امور 
در شرح وظایف ما نیست

یک مهندس عمران:  تشخیص 
خرابی ساختمان پس از زلزله 

توسط "بتن خود حسگر"
مردم:منطقی تر نیست روی "بتن ضد 

زلزله" کار کنید؟

 والدین: خدا خیرتون بده
دست مون شکست از بس تکلیف 

نوشتیم امسال



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

فرهنگ  حقِّ محیط زیست سالم و توسعه پایدار
منشوری
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حرکات  موزون

در حمایت از محیط زیست و خیار فرماید:

اندازه ی آب پشت سد باال نیست

باشد پِر آب بهتراست، اما نیست

آب از سر سد گذشت وکامل خشکید

آن طور،که پشت و روی آن پیدا نیست

هر قدر قطور و قامتش رعناتر

بین فالوورهای خودش آقاتر

همواره همین که گوجه پائین آمد

آقای خیار می رود باالتر

علیرضا یعقوبی

همه اش میگن عید امسال رو بی خیال بشید. 
پیک کرونای جهش یافته میاد. اِل میشه و بِل 
میشه. ولی هیچ کس نیومد بگه کدوم راه ها 

بازه. چطوری پلیس راه ها رو دور بزنیم. کجاها 
چادر بزنیم و کتلت درست کنیم. کجاها اگه 

بریم ممکنه سیل بیاد. لب دریا اگه رفتیم 
طوفانیه یا آرومه؟ مایو ببریم باالخره یا نه؟ 
کسی این سواالت اساسی تر جواب نمیده. 

فقط چیزایی رو توضیح میدن که به درد مردم 
نمی خوره و کسی گوش بدهکار نیست!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
خالیق در تو حیرانند و جای حیرتست الحقبگيرُم

"خیاری" که مقامش ناگهان در آسمان باشد

اضافات 
آقای خطشه ای
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آنجلینا جولی مون و اینا خیلی بودیم،  هگل و مارکس ، آره من بودم و بقایی و 
هم بود...

احمدی نژاد در آستانه انتخابات فعال تر شد


