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جهانگیری: پیام پورفالح

سال ۹۹ سخت ترین 
سال اقتصاد کشور بود

مهران رجبی: پس از ابتال به کرونا، حس می کنم ۱۰ سال 
پیرتر شده ام

وی افزود:  بیشتر به خاطر اینکه دو، سه تا سریال بدون حضور من ساخته شد

بیش از ۴ هزار زن راننده 
تاکسی هستند

گفتیم با ورود به ســال 13400)13400 را 
گفتم تا از هشتاد میلیون گوله نمک که با به 
کار بردن این یک رقم اضافی در تبریکات شان 
شادی افزای مجالس ایرانی شدند، عقب نیفتم( 
تمام معضالت اقتصادی حل می شود و ما هم 
می توانیم الکچری الیف را تجربه کنیم. اما بعد 
از دیدن قیمت اجنــاس به الکچری الیف که 
هیچ، به پوشک ایزی الیف هم نیاز پیدا کردیم 
که البته بعد از دیدن قیمت همان پوشــک ، 
متوجه  شــدیم که بی جا می کنیم به آن نیاز 
پیدا کنیم . خالصه رییس جمهور توی  پیامک 
به من گفت گشایش ایجاد می شود آن هم از 

نوع اقتصادی اش.  ایشاال 13401

به همین  ساعت عزیز قسم
 اگر تک تک شما تبریک عید 

نگویید
  کسی ناراحت نمی شود

به مقداری پسته
 الی این تخمه ژاپنی ها

 نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

فعال دستمون توی کالب هاوس 
بنده ... هواشناسی نداریم فعال

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

رانندگان زن: این مردساالری جامعه 
هم کار خودشونه

چین ۱۰ فرد و ۴ نهاد 
اروپایی را تحریم کرد
مسئولین ایران: ناموسا جیبوتی  رو هم 

تحریم کن دلمون خنک شه

وی افزود: در تالشیم سال ۱۴۰۰  رکورد 
پارسال را هم بزنیم

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!



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  حق دسترسی به فضای مجازی
منشوری

نی
هی

دما
عو

س
م

حرکات  موزون

در مدح دولت کریمه فرماید:

ای تاجر میوه، کم  کلم صادر کن

یا خیر سرت ،خیار کم صادر کن

صادر بکن از آنچه که خیلی داریم

پس هر چه که شد بال و غم صادر کن

آن لحظه که می زدم به نفعت انگشت

گفتم که نمی کنی به مظلومان پشت 

هرگونه فشار را تحمل کردیم 

نوروز ،پیامکت فقط ما را کشت

علیرضا یعقوبی

اینکه گفتند مسافرین 72 ساعته از شهر های نارنجی 

بیان بیرون، بخاطر رونق گردشگری بود. تازه دارم می 

فهمم سیاست یعنی چی! ما از اول عید داریم مسافرت 

می کنیم.  تند تند شهرها رو نارنجی می کنیم و 72 

ساعته اونجا رو ترک می کنیم و میریم شهر بعدی. 

البته مردم شهر میزبان معتقدند ما با این زباله هایی که 

اونجا می ریزیم، بیشتر شهرها رو قهوه ای می کنیم تا 

نارنجی. ولی ما به عنوان شهروندان نمونه، فقط به رنگ 

بندی وزرات بهداشت توجه داریم. شهروند  باهوش باید 

حواسش باشه کدوم شهر وضعیتش نارنجی شده که زود 

فلنگ رو ببنده و بره شهر بعدی.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
در مفحل خود راه مده همچو منی رابگيرُم

من پر خورم آباد کنم انجمنی را !

اضافات 
آقای خطشه ای
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 شیطونا! توی
 سیاه بازی ارباب 
خودم هستین. 

ما ادای شما رو در 
میاریم

شهرداری تهران: حاجی فیروز نژاد پرستی ست


