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ویروس پراید کشنده تر از کرونا
رتبه یک "پراید" در تصادفات

منصوره دهقانی

ویروس کرونا داخل 
کشور نداریم

آیا باید از ویروس کرونا ترسید؟

 ویروس کرونا: شما دیگه چرا؟ من خودم
 شبا کابوس پراید می بینم

آذری جهرمی

مشکالت قرن ۲۱، راه حل قرن 
بیست و یکمی دارد

یکی از نگرانی هایی کــه جامعه ما را 
در شرایط فعلی تهدید میکند. اطالع 
رسانی مسئوالن درباره تحت کنترل 
بودن اوضاع است. اینکه ویروس کرونا 
نداریم و مردم آرامش داشته باشندو....  
همچین که مسئوالن آرامش می دهند 
استرس تمام وجود ایرانی ها را فرا می 
گیرد.مردم اینقدر کــه از این حرف 
های مسئولین تن و بدنشان میلرزد از 
خود کرونا  نمی ترسند.خواهشمندیم 
مسئولین در راستای اینکه هیچ کاری 
نمی کنند، هیــچ چیزی هم نگویند. 
مردم خودشان یک خاکی به سرشان 

می ریزند. با تشکر.

عرضه انواع دزدگیر
تشخیص سریع آفتابه دزدها

)با قابلیت نادیده گرفتن آقازاده ها(

نیازمنِد چند بسته 
»ماسک« 

 جهِت پوشاندِن چهره واقعی 
نامزدهای انتخاباتی

هواشناسی 
بومی

هوا دلپذیر شد

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مثال سرعت الک پشتی اینترنت و 
فیلتر شبکه های اجتماعی

مسئولین : 

از باند خارج شدن یک 
هواپیمای دیگر

خبر20:30  :ووووَو  به مقصد رسیدن 
موفقیت آمیز و غرور آفرین چندین 

هواپیمای مسافربری

مردم: 
همچین که شما این رو میگید تن آدم میلرزه!
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همکاران این شماره: فرشته قائمی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

تدابیر چینی ها برای کاهش تلفات ویروس کرونا

حق آزادی بیان و اندیشه
فرهنگ 
منشوری

دی
 اس
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حرکات  موزون

یارب به لبت بود و  ربا را خوردی

ما غصه ولی تو پسته ها را خوردی

همزیستی مسالمت آمیزی ست

ما گول تو را، تو پول ما را خوردی

جنسی که تمام قطعه هایش اصلیست

چین چون بزند ،فقط نِمایش اصلیست

از چین که به جز بََدل ندیدم چیزی

اما به گمانم کرونایش اصلیست

علیرضا یعقوبی

حاال که ویروس کرونا می تونه جون ما و 
نزدیکان مون رو به فنا بده. باید اون روحیه گرم 
و غلیظ ایرونی خودمون رو به جهانیان نشون 
بدیم و با اتحاد و صمیمیت بیشتر در کنار هم  

باشیم. نه تنها باید به همه دست بدیم بلکه بغِل 
سفت هم در شرایط حساس فعلی الزمه . با 

حفظ شئونات ماچ هم نیازه.چهارتایی هم باشه، 
چه بهتره. یه خرده مکشش رو هم  بیشتر کنیم.
از کسایی که این چیزا که گفتم رو رعایت می 

کنن تشکر می کنم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»باالبلنِد عشوه گِر نقش باِز من«بگيرُم

شد عاشقم بخاطِر جنس جهاِز من

اضافات 
آقای خطشه ای
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تا حاال خطرناک 
تر از کرونا  
چیزی ندیدم

چون هنوز پراید 
ندیدی


