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کالس های مجازی کودکان و خشونت خانگی والدین در دوران قرنطینه

ریحانه کریمیان

 احتمال وقوع سیل 
در استان

بازگشت دانش آموزان شهر ووهان به مدرسه پس از سه ماه

روحانی : 

باید خود را برای دوران پسا 
کرونا آماده کنیم

مردم :
ما که از همون زمان پسابرجام 

آماده ایم

برخی مدیران در سال 97 
ماهانه 53 میلیون تومان حقوق 

گرفتند

کسانی که هنوز برای مسافرت و گشت 
و گذار خیز برداشته اند را دریابید. اینها 
دیگر به توصیه پزشــکان اهمیت نمی 
دهند. باید دندانپزشــکان عزیز به فکر 
سرویس کردن اینها باشند.ممکن است 
مشــکل از دهان و دندان این عزیزان 
باشد. از دامپزشکان عزیز در این مورد 
مشورت جدی می خواهیم.به هر حال 
این  دوگروه از پزشکان این روزها بیکار 
هســتند و  باید از همه پتانسیل های 

درمانی کشور استفاده کرد.

 به مقدار زیادی داروی زخم 
بستر نیازمندیم

نیازمند چند اجاق گاز
 به دلیل شکوفا شدن 
استعداد آشپزی همه 

اعضای خانواده 

هواشناسی 
بومی

هواشناسی بومی: هوا برای 
کارگران و  فقرا کم ریسک  و 
برای مجلسی ها  بسیار پرخطر  
پیش بینی می شود.

نيازقندي ها

مردم :

این حجم از بالیای طبیعی دیگه واقعا 
غیرطبیعیه

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم کل دنیا:حاال که مدارستون باز شد حداقل به بچه هاتون یاد بدین هر جونوری دم 
دستشون اومد نخورن

محمود خاوری:
 اینها مدیریت کردن رو به فساد 

کشوندند...آخه 53 میلیون هم شد 

ستاد مدیریت بحران استان اصفهان:



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

همکار این شماره:  صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

بستن بوستان ها در استان اصفهان

 حق رفاه و امنیت اجتماعی
حق همه شهروندان به ویژه زنان است که زندگی امن و آرام و بدون 

خشونت داشته باشند.

فرهنگ 
منشوری

نی
هقا

ه د
ور

نص
م

حرکات  موزون

در مصائب و محاسن کرونا فرماید: 

یک نامه پر از مصائِب درمانی

چرخید و رسید دست الریجانی 

پاکت پِر ویروس و دو فوریت داشت؛

تقدیم رئیس از طرف روحانی!

در خانه سه هفته می شود محبوسم 

محکوم به حبس از طرف ویروسم 

راحت شدم از دست بدهکاری هام 

آه ای کرونا دست تو را می بوسم

علیرضا یعقوبی

همه دارن می گن توی این روزا امیدتون رو حفظ 
کنین ولی هیشکی نمیگه چطوری حفظش کنیم 

وقتی همه راه ها رو بستن؟ من میخوام بگم توی 
این شرایط هم امیدتون رو حفظ کنید. همین 
تعطیالت آخر هفته بزنید به دل جاده.کوره راه 
های ورودی شهرها رو پیدا کنید. اگر گیرتون 
انداختن بگین سرطان یبوست دارین و دکتر 

گفته برای بیرون روی، باید بیرون برین. خالصه 
اینکه امیدتون رو از دست ندید.همیشه هم یه 

شیشه روغن بنفشه دم دستتون داشته باشین و 
آمادگی استفاده ازش رو هم داشته باشین،

 شاید الزم شد.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی"بگيرُم

می شود درمان کویید نوزده با شلغمـی؟

اضافات 
آقای خطشه ای
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#کرونا_را_
دور_خواهیم_ 

زد!


