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برهوت حرف ها

افزایش قیمت کاال سمانه روح اللهي
به ویژه اقالم ضروری 
مردم، پذیرفتنی نیست

 نمایندگان از پاسخ های وزیر 
نفت قانع شدند

وزیر نفت: ناموسا؟ من خودم درست نفهمیدم چی گفتم

اینترنت رایگان برای 
سیم کارت های دانش آموزی

با توجه به پخش مناظره های انتخاباتی باید 
افسوس خورد به حال صدا و سیما . صدا و 
سیمایی که با محتواهای جذاب و هیجان 
انگیز، شــبکه های متعددش را پر کرده و 
مردم توان دل کندن از شبکه های مختلف 
و آمدن به شبکه یک و مشاهده مناظره را 
ندارند.به همین دلیل آمار  ببیندگان مناظره 

اینقدر افت کرده است.
پیشنهاداتی برای جذابیت مناظره هم  دارم :

بازی مافیا بین کاندیدها
اجرای جرات و حقیقت

و اینکه کاندیداها پول های شان را روی هم 
بریزند و به قید قرعه به یک نفر از آنها هزینه 
رهن منزل داده شود تا اینقدر جلو مردم از 

وضعیت مالی شان ننالند.

نیازمند یک پست مهم برای 
وزیر جوان در دولت آینده

 در راستای تامین مطالب طنز
 )نویسندگان خطشه(

به یک جواد خیابانی هم در 
گزارش والیبال نیازمندیم 

 )طرفداران منطق 
و لسفه ایران(

هواشناسی 
بومی

 فعال وضعیت هوا به قید 
قرعه است

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

آذری جهرمی: فقط گفته باشم که رایگان 
بودنش با ماست ،سرعتش رو دیگه گردن 

ما نندازید

محسن رضایی میرقائد :

  یارانه 450 هزار تومانی
 برای مردم

روحانی: ما همینجوری هم اقتصادمون سه 
هیچ آلمان رو می زنه نیازی به این کارا نیست

مردم : حاال مرگ ما شما بپذیر واینقدر 
حرص نخور

روحانی:



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

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

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حق مشاركت در تعیین سرنوشت
منشوری

یه 
ن نق

گی
ن

حرکات  موزون

هرچند که اقتصادمان بیمار است

شادیم از اینکه بختمان بیدار است

باید که به »هفت مقتصد« خوش باشیم

زیرا خودشان ثروت شان بسیار است

امروز اگر ورزش مان شادان است

شاید سببش رد شدن از یک خان است

شادیم که از تیم بزرگی بردیم

از بحرینی که کمتر از لنجان است

علیرضا یعقوبی

جایی که من هستم  پزشک فراوونه. اکثر 
پزشکاِن اینجا ماله کش هستند. دنبال اینن 

که ثابت کنن ما بدیم ، اونا خوبند. پرستارهای  
اینجا دشمن ایرانند. فریب خورده اند. البته هر 

چی باهاشون صحبت می کنم متوجه نمی شن 
که فریب خورده اند.چون یه جور خاصی فریب 
خوردند که خودشون هم متوجه نشدند.حتی 
خیلی هاشون  میگن : » ما اصال اهل سیاست 

نیستیم، امروز چته که  این پرت و پالها رو 
می بافی؟« درسته اونا نمیفهمن ولی من که 

میفهمم اونا چی هستند.یه نیروی خدماتی هم 
بعضی روزها میاد آسایشگاه روانی ما رو جارو می 
زنه، بهش شک دارم.موندم جاسوس آمریکاست 

یا انگلیس و یا کال زیر سر خودشونه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»چند گوئی که چنین رفت و چنان خواهد شد«بگيرُم

آنچه را میل نداریم، همان خواهد شد

اضافات 
آقای خطشه ای
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 اصال این بار قرعه کشی 
می کنم ببینیم؛

 کی ترک ها رو بیشتر دوست داره

کی به زنان بیشتر اهمیت میده
 کی دلش به جوانان 

نزدیک تره و...

تالش ها در مناظره هاي رياست جمهوري


