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سایه بازی مسئوالن روی دیوار مردم

مواضع ایران درباره برجام محمدعلی خوشکام
و رفع تحریم با جابجایی 

دولت تغییر نمی کند

جلسه فوق العاده کمیسیون انرژی مجلس برای 
بررسی علل قطعی برق

متاسفانه خود این جلسه هم به خاطر قطعی برق بی نتیجه ماند

رحمانی فضلی: 

 خاموشی ها با برنامه و اطالع 
قبلی باشد

نه تنها  ما االن کامال به درســتی جمله  
)جمع کنید و از ایران بروید( رسیدیم. بلکه 
در تالش برای تحققش هم هستیم.  ولی 
خب، قطعی برق مانعی جلوی پایمان است 
. مثال ما می خواهیم جمع کنیم وسایل را 
ولی متاسفانه چشمان مان نمی بیند. حاال 
گیرم که آن را هم از حفظ جمع کردیم، 
اینترنت هم طبیعتا ســرعت و کیفیت 
درخشان سابق را برای گرفتن بلیط ندارد. 
این مورد هم با قاچاقی خارج شــدن از 
کشور قابل حل اســت اما این که آب هم 
قطع می شود و کســی نمی توانند بعد از 
رفتن  پشت سرمان آب بریزد بزرگ ترین 

مشکل ماست. امید است که مرتفع شود.

اجحاف تا کی؟
چرا من رو برای تنوع هم که شده 

قطع نمی کنید ؟
) گاز شهری(

خودمون هم توش گیر کردیم
 به یک نفر که بتواند سواالت 
کنکور را حل کند نیازمندیم

)طراحان کنکور(

هواشناسی 
بومی

برق بود که دستگاهای 
هواشناسی مون کار کنن؟؟ چه 
توقعاتی دارین به خدا

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

ادارات برق بعد از قطع کردن برای بار سوم : 
دالر هم باید چهار تومن باشد ولی نیست

 جهانگیری: 

 دولت نمی تواند نسبت به مشکالت 
دامداران بی تفاوت باشد

دامداران : حاال شما یه تالشی بکن شاید 
تونستی بی تفاوت باشی

 رییسی: 
شرایط اقتصادی ایران هم همینطور 

وزارت خارجه:



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پيام پورفالح، محمد پوررشيدی، منصوره دهقانی

هميار شهر خطشه: صدرا سلطاني
آذین بند)صفحه آرا( : سيد مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

 حق حيات،سالمت و کيفيت زندگی
 #قطعی برق

فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در قّد و قواره ام نمی باشد ماه

چون ماه، به بنده گفته ماشاءاهلل 

خرپولم و ماه اگر  بیاید پائین 

با مخلصتان سه سوته می آید راه

این جاده که زنده رود می خوانیمش

ای کاش اقال پر بشود تا نیمش

من قول به اصفهانیان خواهم داد

هر بار که پر شود بخشکانیمش!

علیرضا یعقوبی

 به شدت معتقدم بچه ی سال نهمی باید خودش 
انتخاب رشته کنه. اون چیزی که خودش دوست 

داره. فقط در مواقعی که نتونست چیزی رو 
درست دوست داشته باشه ، ما بهش کمک کنیم. 

مثال اگه اومد و گفت من فالن رشته رو انتخاب 
کردم باید کامال مخالفت کنیم. چون عشق اول 

معموال فقط یه خاطره است و از روی هوا و هوسه. 
البد ریگی به کفشش بوده که این انتخاب رو 

داشته. انتخاب های بعدی رو هم طوری رد کنید 
تا به انتخاب خوبی که به صالحشه و مد نظرتونه 

برسه. اون وقت آزادشون بذارید که خودشون اون 
رشته رو انتخاب کنن.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
“دولت آن  است که بی خون دل آید به کنار”بگيرُم

الاقل ای گل من این دم آخر نفشار

اضافات 
آقای خطشه ای
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ای خداااا چرا مردم 
این خوبیای ما هم رو 

نمیبینن؟

نخست وزیر عراق: ایران در صادرات برق کوتاهی نکرده


