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در حاشيه پيگيري دستگيري عوامل كليپ دختران اصفهاني

اميرمنصور رحيميان
آبفای اصفهان:

مشکل کمبود آب تا 
پایان تابستان برطرف 

می شود

فرانسه درصدد مهار کرونای دلتا
 ستاد ملی مقابله با كرونا: ولی هنوز نتونستند مثل ما اینقد با سليقه

 شهرهاشون رو رنگ بندی كنن.

 کمیته مدیریت کرونا:

 تردیدی در باز شدن 
مدارس نیست

حاال هرچقدر هم که بگویند در این مورد 
حرف نزن، شر می شــود ولی  بنده این 
کلیپ پخش شده را ریشه یابی  می کنم:

۱.  همه جای دنیا، مسئولین کشورها با 
هم دعوا می کنند  اما در کشور ما، همه 
با هم دوست و برادرند.خب مردم عالوه 
بر هوای خوب، آب ،برق ،گاز ،امنیت و ... 
نیاز به هیجان و تخلیه انرژی و دعوا هم 
دارند. شما نمی کنید، مجبورند خودشان 

بکنند.
 ۲. االن فصل تابستان است و سالح سرد 
جواب می دهد با همین روال که پیش 
می رود خواهشــمندیم مقداری سالح  
گرم ) طرح زمســتانه( برای کودکان و 

نوجوانان این سرزمین فراهم کنید.

به یک اصفهانی که در حال 
حاضر "لبی آب نباشه"

 نیازمندیم

خواستار حذف ضرب المثل 
"ادب مرد به ز دولت اوست" 

هستیم
  »  وزارت بهداشت«

هواشناسی 
بومی

فعال هواشناسی رو بستیم ، با بِچا 
اومدیم لبی آب

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

دانش آموزان: همين كه شما اینقدر با اطمينان ميگين 
، خيالمون راحت شد كه امسال هم تعطيله!

 توپ طالي امسال
 به چه کسي مي رسد؟

 علي دایي: هركي هست یقينا 
یه دونه ر داره

وی افزود: به حول قوه الهی آب كال تمام می شود



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

همکاران این شماره: صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سيد مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

حق کيفيت زندگی و رفاه اجتماعی فرهنگ 
منشوری

اح
رفت

سح

حرکات  موزون

 از عرضه  گل شکفته بازارش بود

در چشم جوانان وطن خارش بود

گفتم چه گلی بر سر مردم میزد

دیدم زدن گل به خودی کارش بود

وقتی یورو بیست،بیست را سنجیدم

دشواری پخش زنده را فهمیدم 

با آنکه گلی نداشت بازی اما 

صد مرتبه تکرار گلش را دیدم

عليرضا یعقوبی

این کالب هاوس حرمتا رو از بین برده . رفتم 
توی room پسرم که عنوانش بود : " ما دهه 

هشتادی هستیم ولی خستیم)!( " چهار ساعت 
وایسادم نوبتم بشه.همچین که  شروع کردم به 
انتقال تجاربم به نسل نوجوان، پسرم حرفم رو 
قطع کرده و میگه: لطفا جمع بندی کنید آقای 

محترم! 
از این  روم خارج شدم ، دیدم  الهی قمشه 

ای با دکتر سمیعی room درست کردند با 
عنوان" حوصله مون پُکید" . مگه االن دکتر 

سمعی نباید توی اتاق عمل باشه؟ یا اینکه توی 
اینستاگرام جمالت قصار بگه؟ ما داریم به کجا 

میریم با این کالب هاوس؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و كارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال كنيد

فالِت
"خرم آن روز كزین مرحله بربندم بار" بگيرُم

تا نگيرد كسی از خوردن رانتم آمار

اضافات 
آقای خطشه ای
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یعنی فقط اگه این 
ركورد رو نزنم...

چندتا فحش ناجور 
 كنارگذاشتم برای 

همه تون...

سعید نمکی: تا سه شنبه به رکورد جدیدی در تزریق واکسن می رسیم


