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 در حاشیه پوشش خبری نامناسب  و مبهم درباره شیوع کرونا در ایران

محمدعلی خوشکام

ترس از کرونا به خاطر 
ناشناخته بودن آن است

پلیس پیشگیری تهران:
دستگیری محتکر ۵۰۰ هزار ماسک در شرق تهران
محتکر:نیتم خیر بود، میخواستم نفرستیدشون چین!

مدیرعامل شرکت بازرگانی 
پتروشیمی به علت فساد اقتصادی، 

متواری شد

با توجه بــه ورود ویــروس کرونا به 
کشورمان اگر عالئم آن را در خودتان 
احساس کردید باید به بیمارستان ها 
مراجعه کنید تا تحت درمان قرار گیرید 
البته چون درمان کرونا را نداریم فایده 
ای ندارد پس حداقل  ماسک بزنید که 
بقیه کرونا نگیرند  اما چون ماسک هم 
نیست بهتر است به همان روش سنتی 
روی بیاورید و از عرق نعنا و چای نبات 
استفاده کنید ولی به دلیل گرانی نعنا 
و نبات امکان خریــد آن ها هم وجود 
ندارد. پس اگر کرونا گرفتید الکی به فکر 
درمان نباشید بیشتر به خانه ی ابدی 

خود فکر کنید.

به تعدادی نیروی حیوانی
جهت احتکار ماسک 

نیازمندیم

عرضه انواع کرم 
سفیدکننده 

ویژه حاضرین در لیست 
FATF سیاه

هواشناسی 
بومی

حرکت همزمان سامانه 
پرفشار کرونا به ایران و 
اصولگرایان به مجلس.

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

متهم: خودتون گفتید هر کس دوست نداره، 
جمع کنه بِره!

قائم مقام وزیر بهداشت:

معاون وزیر بهداشت:

کرونا ترسناک نیست
کرونا:

آره خب، من نصِف شما هم ترس 
ندارم!

مردم: 
نخیر... به خاطر شناختن شماست!



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

همکاران این شماره: فرشته قائمی - صدرا سلطانی
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حرکات  موزون

در زیر فشار کرونای بالگرفته فرماید:

وقتی که فضای خانه روشن می شد
خوش عطر  و پراحساس و ُملَون می شد

از همت و خالقیت بانو بود
ای کاش که خانه ام پر از زن می شد

***
تا اینکه نباشد اینچنین تقدیرم

بوسم نکنی که بعد از آن می میرم
ای دوست اگرکه دست با من بدهی

از دست تو عیدی کرونا می گیرم
علیرضا یعقوبی

درسته یه خرده ماسک احتکار کردم ولی 
هدف، خدمت بود. اگر توی بازار بود آقای 

ظریف  میفرستادشون چین و پشت بندش 
چشاُش گرد می کرد یه؛ )) چین گوآ 

جایو(( می گفت، خوب بود؟ ضمنا بعضیا 
فرهنگ استفاده ازش رو نداشتن ،همون 

بهترگیرشون نیاد. یکی، دو ساعت که استفاده 
میکنن، میندازند توی زباله ها. هدفم این بود 
که ماسک ها به دست کسایی برسه که واسه 
اش ارزش قائلند . براش پول خرج می کنن 

. فقط واسه لذت  نمی خوانش. اونم واسه 
یکی،دو ساعت.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"باال بلند عشوه گر نقش باز من"بگيرُم

شد عاشقم بخاطر جنس جهاز من

اضافات 
آقای خطشه ای
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چی؟ بپیچونمش؟!واسه مهدی کیانی...یه چی قرمزهم آورده  میگه از تهرون اومده 

حواشی بازی لغو شده سپاهان و پرسپولیس


