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نوبخت:مهناز یزدانی
 آماده انتقال تجربیات 
به دولت سیزدهم هستیم

آماده سازی فضاهای عمومی ایرلند برای تعطیالت 
تابستانی در کرونا

مردم ایران: ما هم در حال آماده سازی شمع  و آفتابه برای قطعی برق و آب هستیم

یارمحمدیان:

اعتیاد زنان در استان اصفهان 
نصف میانگین کشوری است

برخی از نامزدهای شورای شهر از ترفندهایی 
برای جذب مردم اســتفاده کردند که به عقل 
شاخ های ترکیبی زِن اینستاگرام هم نرسیده 
بود. پیشنهاد من به مســئولین این است که 
دوران شیرین نامزدی را چندماه بیشتر کنند 
تا مردم عزیز ازمهربانی ها و روشــنفکربازی 
 هــای نامزدهــا بیشــتر بهــره  ببرنــد. 
یک تبریک هم به آقای محسن رضایی عرض 
می کنم که اگر آراء باطله نبــود برای اولین 
بار، نفر دوم می شــدند. در واقع آقای رضایی 
مقدمه ای دیگر برای پیروزی کســب کردند. 
فقط مطلع باشــید که مقدمه نهایتا یکی دو 
صفحه است. ایشــان با یازده جلد مقدمه به 

نظرم کامال آماده پیروزی هستند.

خواهان یک پست دولتی 
مناسب برای آراء باطله 

هستیم
)جمعی از مردم(

واال من هم با پیتزا ، شربت 
بیدمشک نمی خورم! شما 

جو گیر نشید
)کریس رونالدو(

هواشناسی 
بومی

هوا گرمه؟! تازه فصل بهار تموم 
شده وارد تابستون شدیم خوشگال!

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

ساقیان اصفهان: در تالشیم برابری جنسیتی 
را بیشتر اعمال کنیم

خسروی: اصفهان پتانسیل 
الزم را برای سرمایه گذاری 

خطرپذیر دارد
وی افزود: البته بیشتر پتانسیلش 

در بخش "خطرپذیر" است

وی افزود: البته بهتر است از این 
تجربیات درس عبرت بگیرند

 ماینرها پنجاه درصد برق تهران را مصرف می کنند.



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 مسکن
منشوری

تی
دش

سر
دا 

شی

حرکات  موزون

آنان که به میزشان ارادتمندند

با وعده و خلف وعده خویشاوندند

دیدند که  ما برای شان شیرینیم

از بیخ تمام کوه ها را کندند

ای کاش شمیم تک صدائی باشد

از حاشیه ها مرا رهائی باشد

در کنج جزیره ای فقط من باشم

کاندید جزیره هم رضائی باشد

علیرضا یعقوبی

قدیما مرد باید بوی دام و طیور میداد. از یه 
جایی به بعد خوِد دام و طیور از ما فراری 

بودند از بس بو داشتیم. اول بوی ما میومد 
خونه، نیم ساعت بعدش خودمون. حاال مردم 

سوسول شدند. توی اتوبوس خودشون رو 
می کشند کنار. توی تاکسی اگه کنارشون 

بشینم، نیم تنه رو کال از پنجره میدن بیرون. 
یه ذره فکر نمی کنن چقد ما بد بوها در دفع 
آفات و حشرات موزی شهری موثریم. فقط 
جوانب منفی قضیه رو می بینن. نمی دونم 
چرا توی تابستون هر کی رو می بینم اینقد 

بی اعصابه...

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"غم جهان مخور و پند من مبر از یاد"بگيرُم

به لطف دولت نو،خانه داری ای داماد

اضافات 
آقای خطشه ای
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  آراء باطله که 
من باالخره دوم شدم آدم نیست

^_^

پدیده ای به نام آراء باطله در انتخابات اخیر


