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هیجان فضای مجازی

سحر فتاح

بعدها  متوجه آسیب های 
مغزی نظامیان در 

عین االسد  شدم

معاون وزیر ارتباطات:حمالت سایبری خارجی ذهنیتی ایجاد 
کرد که ما خودمان کیفیت اینترنت را کم کرده ایم!

کاربران:نه، دور از جون! این وصله ها به شما نمی چسبه!

کشاورزان کرمانی در اعتراض به 
کاهش نرخ خیار ، محصوالتشان را 

به خیابان ریختند

ولنتاین امسال که گذشت اما از مسئولین 
خواهشــمندم برای ســال آینده ولنتاین 
را به کل ممنوع کنند چون بــا این اوضاع 
اقتصادی آنهایی که بایــد یک کادو بخرند 
هم کمرشان خم می شــود،  چه برسد به 
ایــن عزیــزان چند همســری کــه باید 
چندتا،چندتا کادو بخرند.خب کمی هم به 
فکر این قشر مظلوم باشید. اگر هم نتوانستید 
 ممنوعش کنید، حداقل به نکات زیر توجه

 کنید؛
به جای خرس ولنتاین از یوزپلنگ ولنتاین 

استفاده کنید.
برای ارسال کادوها از سامانه پهپادی استفاده 

کنید که دل وزیر جوان هم خوش باشد.

عرضه انواع مهره مار و 
طلسم های جلب قلوب

مناسب برای نامزدهای انتخابات

نیازمند چند رأس خر
با قابلیت رد شدن از پل

 )ائتالف پیاده های 
مخالف سواری!(

هواشناسی 
بومی

دِر صندوقا رو ببندین، 
سوز میاد

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

بهزیستی:تالش برای جمع آوری »خیارهای 
خیابانی« به منظور کاهش آسیب های اجتماعی!

ترامپ:

عذرخواهی آذری جهرمی برای 
انتشار تصویر لباس فضانوردی

صدا و سیما:
لباس نامناسب که عذرخواهی نمی 

خواد، آباژور میخواد!

روحانی:راست میگه، منم صبح جمعه فهمیدم!



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

همکاران این شماره: فرشته قائمی -  صدرا سلطانی
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حرکات  موزون

از وضع زمانه بی جهت می نالی

صدشکر نیامد کرونا ،سرحالی

هر چند گرانتر شده خودرو اما 

فردا به پراید کهنه ات می بالی

آنروز نیایَد که گرفتار شوی

از درد و عذاب وغصه سرشار شوی

ما را تو اگر سرفه کنان می بینی

با ما منشین وگرنه بیمار شوی

علیرضا یعقوبی

واقعا رفتارهای عوام فریبانه نامزدهای انتخاباتی 
خیلی شرم آور شده. ما رو چی فرض کردن؟ چرا 
هی به شعورما توهین می کنن؟یارو دوبار ناهار 

دعوتمون کرده  توی ستادش کوبیده داده با دوغ 
کوچیک، میگه نماینده بشه دوتومن وام  4 درصد 

میده. آخه این شد دموکراسی؟ این شد حقوق 
بشر؟ این شد انصاف؟ این یه  نامزد انتخاباته، یکی 
از هم طایفه ای هامون هم نامزده که دو تا شام و 
دو تا ناهار داده با دلستر.قراره نماینده شد هوای 

فک و فامیل رو هم داشته باشه از اون واما که پس 
 نمیدن برامون بگیره و دستمون رو هم 
 توی ستادش بند کنه. خب معلومه که

 بهش رای میدیم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
“دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود”بگيرُم

البّته آن پیاله پر از دوغ کاله بود

اضافات 
آقای خطشه ای
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علی کیه؟ 
برو اشتباه 
گرفتی آقا

علی! 
تو نمی دونی؟

علی مطهری: متوجه نشدم علت رد صالحیتم چیست


