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نوروز   99 در خانه

داعش:سمانه روح الهی

 به علت شیوع کرونا، حمالت 
انتحاری لغو می گردد

کناره گیری بیل  گیتس از هیات مدیره مایکروسافت
مدیران ایرانی:

مگه قبل از مرگ هم میشه کناره گیری کرد؟!

 بارش بادمجان
 در آسمان تهران

بنده با تمام وجود از وزیر جــوان قدردانی 
میکنم به خاطر زحمات شان برای در خانه 
ماندن مردم.  100 گیگ اینترنت رایگان که 
ما بر اساس شعار) مفت باشه، کوفت باشه( و 
با این سرعت، تا آخر عمر هم می توانیم ازش 
استفاده کنیم. تنها مشکل این بود که آقای 
رئیس جمهور )که همیشه جمعه آخر متوجه 
همه چیز می شــدند( این بار پیش دستی 
کرده و چندتا جمعه قبل تر ، اینترنت رایگان 
را به دست آوردند. بخاطر همین روزهای اول 
کرونا، گفتند همه چیز عادی می شود و بعد 
به منزل رفته ، به وای فای وصل شده و دیگر 

خارج نشدند.

مقداری شور و شوق سال 
نو، گم شده

از یابنده تقاضا می کنیم 
قدرش را بداند

استخدام مربی حرکات 
موزون 

)کارگزینی بیمارستان(

هواشناسی 
بومی

بوی وایتکس، بوی جوب
با اینا تعطیالُت سر می کنم...

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وزیر ارتباطات:
پهپاِد ما بود. نمیدونم چرا وسط راه، نایلوِن 

بادمجوناش پاره شد!

خروج پیاز از کشور مشمول 
پرداخت عوارض شد

پیاز:
عوارضم میدم، شما فقط بگذارید 

من برم از این مملکت!

کرونا:مرسی که به منم فرصت 
میدین آدم بُکشم!



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 تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد! فرهنگ 
منشوری

نی
هی

 ما
ود

سع
م

حرکات  موزون

در آداب کرونا فرماید:

یک ذّره اگرچه دردسر آورده است 

من معتقدم که بی ضرر آورده است 

ترس از کرونا به ما نظافت آموخت 

بهداشت رهاورد سفر آورده است

تا چاره ی این مشکل دیرینه کنید

در موجرتان َکَرم نهادینه کنید 

یا اینکه اجاره خانه اش را بخورید

یا صاحب خانه را قرنطینه کنید

علیرضا یعقوبی

دراین روزای خانه نشینی، نقشه مسافرت 
عید رو طراحی کردم. شبیه نقشه های 

گنج توی فیلما شده. دور زدن پلیس راه ها، 
پیچاندن کرونا، کتلت های یواشکی در پارک 

، نشنیدن فحشای مردم، از جمله چیزایی 
هست که توی این نقشه در نظر گرفته شده. 

پشت شیشه ماشین هم می نویسم: ) با 
نادیده گرفتن، غرور #کرونا را بشکنیم(. توی 
این نقشه حتی اقداماتی پیش بینی کردم که 
مردم شهر مقصد، متوجه نشن که چقدر بی 
شعورم. یعنی می خوام بگم نقشه ام، اینقدر 

دقیق و قوی طراحی شده.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"ای نور چشم من سخنی هست گوش کن"بگيرُم

الکل پُکانده چشم مرا ،قهوه نوش کن

اضافات 
آقای خطشه ای
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خانه نشینی نوروزی به خاطر کرونا )تصویرمیکروسکوپی(


