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دفع حمله کرونا

دست زدن به نازل های مجتبی حیدرپناه
CNG تا اطالع ثانوی 

ممنوع است

اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز:
افزایش قیمت گوشت گوسفند، موقت است

یک گوسفند: گفتیم اول یه مدت با هم آشنا بشیم، بعد دائمیش می کنیم!

درخواست رئیس کانون 
وکال برای به تعویق افتادن 

رسیدگی های قضایی

حاال که بحمداهلل از شــنبه همه چیز 
به حالت عادی برگشــته، باید بگویم 
که ما قبل از این هم با کرونا مشکلی 
نداشتیم چون یکی از سلبریتی های 
عزیز شربت ضد کرونا را معرفی کردند 
و روغن بنفشه را هم داشتیم. غربی ها 
باید از کرونا بترسند که اینطور چیزها 
را ندارنــد. واقعا این ســلبریتی های 
غربی اصال به فکر مردمشان نیستند. 
فقط باید به این نکته توجه کنید که 
روش مصرف شربت ضد کرونا با روش 
مصرف روغن بنفشــه کامال متفاوت 
است و حواستان باشد خدای نکرده هر 

دو را به یک شکل استفاده نکنید.

به یک نفر که بتواند به مردم 
بفهماند 

»نباید از خانه خارج شوند« 
نیازمندیم

چند میلیون »ماسک« گم شده 
است

از یابنده تقاضا می شود آنها را 
تحویل داده

و مژدگانی دریافت نماید
v.behdasht

هواشناسی 
بومی

)هوا( را از من بگیر. 
دستهایت را ولی مرتب بشوی.
v.behdasht

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

یک کارمند: یعنی به جای شش ماه، بگیم یک 
سال دیگه بیاین؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

اتهام ورود کرونا توسط شرکت 
هواپیمایی ماهان را تکذیب می کنیم

کرونا:
هواپیما گرون بود، با اتوبوس اومدم!

یک نازل:
دست بهم بزنی، جیغ میزنما !



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

همکاران این شماره: فرشته قائمی - صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی
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حق اداره شایسته و حسن تدبیر
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حرکات  موزون

ای کاش که در کنار من باشی شاد 

آبادم کن که خانه ات باد آباد 

جز سینه ی پرمهر ندارم چیزی

دفترچه ی قسطم به تو ارزانی باد

شش ماهِ نخسِت ساِل تحصیلی بود

از منظر بنده ساِل تعطیلی بود

از بس که خوشی به سمتمان می بارید

گفتم نکند که جنگ تحمیلی بود

علیرضا یعقوبی

به چند دلیل کرونا روی ما اثر نداره؛ 
خارجیا دستشوییاشون شیلنگ نداره مال 

ما آفتابه هم داره. نژاد ما برتره و کال جون 
سفتیم. مجهز به طب خانگی هستیم، چای 

نبات هم داریم. نه تنها گوشت جانواران 
عجیب غریب، بلکه دنبالن گوسفند هم نمی 
توانیم بخریم و بخوریم. اصال با اومدن کرونا 
و کم تحرک شدن مردم،  تلفات جاده ای ما 

توی ایام نوروز کمتر میشه. یعنی سِرجمع به 
نفع ماست. پس گول تبلیغات خارجی ها را 

نخورین. همین صفا و صیمیت 
و ماچ های سه تایی و چهارتاییه 

که از ما میمونه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"چو باد عزم سِر کوِی یار خواهم کرد"بگيرُم

برادرش که بیاید فرار خواهم کرد

اضافات 
آقای خطشه ای
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واقعا گفت 
قرتی بازیا نیست( ؟چارتخمه نیاز به این )با روغن بنفشه و   فقط بیا 

برگردیم 

پیشگیری از ویروس کرونا در ترمینال کاوه


