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کرونا مسئول

خالصه سخنان پزشکان و پرستاران:راضیه درزی

هموطن
 آدم باش دیگه

 بشین توی خونه ات!

ممنوعیت طالق تا پایان سال
صدا و سیما: موفیقت بی نظیر مسئولین در کم کردن آمار طالق 

در روزهای کرونایی!

وزیر فرهنگ خطاب به مسئوالن:
دغدغه مردم، کروناگرفتگی 

من و شما نیست

 در این شــرایط که به خاطر کرونا جلسات 
دولت و مجلس برگزار نمی شود و مسئولین  
نمی توانند تصمیمی بگیرند، خیلی شرایط 
مردم بهتر شــده اســت. البته مشاغل هم 
تعطیل شده و هیچ کس درآمد ندارد اما چون 
مسئولین نمی توانند اجناس را گران کنند، 
مردم خیلی هم راضی اند. فقط تنها مشکل 
این است که مردم ماسک ندارند که بحمداهلل 
مســئولین نمی توانند در این زمینه کاری 
بکنند. چون اگر کاری از دستشــان بر می 
آمد دیگر حتی پرستاران و کادر پزشکی هم 
ماسک نداشتند. از مسئولین عزیز قدردانی 
می کنم که دارند بزرگترین کمک را به ملت 

ایران می کنند.

عرضه رایگان و نامحدود 
ماسک

) تعاونی ووهان جایو(

به چیپس و ماست 
نیازمندیم!

)جهِت مزه ضدعفونی(

هواشناسی 
بومی

هواشناسی واسه چی 
میخواین؟ها؟ بشینین توی خونه 
تون فعال

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم: دغدغه که نه ولی خوشحال میشیم 
می شنویم...!

نهاد کتابخانه های عمومی:

تعطیلی کتابخانه های عمومی 
تا پایان هفته

مردِم کتاب نخوان: عه! مگه 
کتابخونه داشتیم توی ایران؟



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

همکاران این شماره: فرشته قائمی - صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

حق بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، 
تجهیزات

فرهنگ 
منشوری

ری
اه

مظ
یه 

عال

حرکات  موزون

در احواالت مملکت کرونایی فرماید:

می ترسم از اینکه باز برپا بشود 

بین  وکال  دوباره دعوا بشود

در سایه تعطیلی مجلس قطعا

اوضاع وطن بهتراز اینها بشود

از وضع فجیع کرونا صحبت شد 

صحبت سر انهدام این آفت شد 

از بس که به آن نگاه منفی کردیم

تست کرونای بنده هم مثبت شد

علیرضا یعقوبی

آقا، مثل اینکه این کرونائه جدیه! 
شماره های قبلی یه خرده جدی نگرفته بودمش 

ولی حاال دیگه انگار جدی...َهَهتتچههه....
سعی کنید این چیزایی که من گفتم رو... اوهوم 
اهممم...ببخشید سرفه ام گرفت... این چیزا که 

گفته بودم رو فراموش کنین...خخخخ...االن 
نخندیدما، گلوم رو صاف کردم. نمی دونم  بعضی 
چطور با)خخخخ(  میخندیدن، من خخخخ می 
کنم گلوم میخاره...خالصه امروز رفتم به سرای 

سالمندان سر زدم. بیمارها ، افراد مسن فامیل رو 
دیدم و ....اهمممم اهم خخخخخخ... همه رو بغل 

کردم  و به زور ازشون حاللیت طلبیدم
 بخاطر حرفای شماره قبل.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"دال بسوز که سوز تو کارها بکند"بگيرُم

دِل پر از لوبیا انفجارها بکند

اضافات 
آقای خطشه ای
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 کرونا هم زیر
 سر خودشونه...

 اینو دیگه 20:30 
هم گفت

ضدعفونی کردن تاکسی ها در اصفهان


