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رد صالحیت تعدادی از سحر فتاح
کاندیدهای انتخابات

قالیباف: وضعیت فعلی بورس اصال مورد قبول نیست
 رییس بانک مرکزی : چقد بهت گفتم از بورس بکش بیرون 

پولتو بریز تو بیت کوین

نظام پزشکی :

چالش جدی اکسیژن در 
بیمارستان ها با قطعی برق

اگــر قســر در رفتید و بــرق داریــد جهت 
خودشناسی به سواالت بنده توجه کنید؛

1- آمریکایی ها حتی 121هم  ندارند که برای 
قطعی  برق زنگ بزنند بعد شما هنوز ناشکری 

می کنید؟ 
 2- به وهلل مســلمون نیستید شما! چطور یک 
ماه  برای درک حال فقــرا روزه می گیرید ولی 
نمی خواهید برای درک حال انسان های قبل 

از ادیسون، دو ساعت سختی بکشید؟
3- کسانی هم که خیلی شاکی شدند و باالخره 
می خواهند جمع کنند ازایران بروند هم  بدانند 
که وزیر جوان می خواهد در صورت شرکت در 
انتخابات پیش رو هفت گیگ اینترنت با سرعت 
یک مگابایت  بر ســال نوری مفــت و مجانی 
تقدیم تان کند. کجا عشــق و حال بیشتر این 

پیدا می کنید؟

هر جای دنیا بگیم بخاطر قطعی 
برق فینال آسیایی را باختیم 

بهمان اقامت دائم  میدن
»شطرنج بازان ایرانی«

به یک فعالیت که نیازی به 
برق نداشته باشد نیازمنیم

»کسبه ایران«

هواشناسی 
بومی

هوا کامال یک طرفه است

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مسئولین : اگر بعد از قطعی های مکرر برق هم 
دووم بیارید، خدا شاهده با تیر می زنیمتون

نامزد های نهایی انتخابات 
مشخص شدند

محسن رضایی: به جای اسم من 
بنویسید "همون همیشگی"

شورای نگهبان : 
شاید ما ندانیم چرا رد صالحیت شان 

کردیم ولی خودشان می دانند 

 آیا ماینر ها مقصر قطعی برق هستند؟



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی

همیار شهر خطشه: صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حق حیات سالمت و کیفیت زندگی
منشوری
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حرکات  موزون

آن مرِد ِخَرد، ِخَرد چرا کشف نکرد

یا آب برای سد چرا کشف نکرد

اصال ادیسون که مرد دانائی بود

برقی که نمی رود چرا کشف نکرد

اندیشه ی ما گذشتن از ناکامی ست

کاندید شود هر که وطن را حامی ست

ای کاش به آنها کسی ابالغ کند

قدر سر سوزنی سواد الزامی ست

علیرضا یعقوبی

واقعا همسایه خوب نعمته.ما که شانس نیاوردیم 
از این جهت.  یه مشت بی فرهنگ و فضول ریختن 
توی  مجتمع ما. اومده دم در خونه که چرا شیرآبه 
زباله هات همه جا ریخته. می گم: » جسارتا سگ 

که نداری، چطوری تا اینجا بو کشیدی؟!«
 بی شعور میگه : »سگ تویی که رد زرد و قهوه 
ای شیرابه ات مسیر رو کامال مشخص  و مزین 

کرده! اگه مهمون  دعوت کردی بهش بگو از دم در 
مجتمع، رد پشه ها رو بگیر بیا، صاف میرسی در 

خونه مون.« 
شیطونه میگه چندتا از موش خرماهایی که اخیرا 

توی خونه مون زاد و ولد کردند رو بندازم در 
واحدشون فرار کنم...

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"درد هجری کشیده ام که مپرس"بگيرُم

می خورم هر دوساعتی یک قرص

اضافات 
آقای خطشه ای
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 وقت کردی فکر 
کنی که چطوری از 

عملکردم جلو مردم 
دفاع کنم؟

فکر کردم...
 سرم سوت کشید ، 
نیم کره چپم  کامل 

سوخت

صالحیت رییس بانک مرکزی برای انتخابات تایید شد


