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در خانه بمانیم یا نمانیم؟مساله این است!

زمین لرزه در فریدونشهر :پیام پور فالح

مسئولین : خداروشکر االن 
مردم حق انتخاب دارند  

دبیر انجمن اقتصاد دانان:اقتصاد ایران نیازمند 
تصمیمات به موقع و با شجاعت است 

رییس جمهور: »تدبیر و امید« هم قاطیش میکردی قشنگ تر میشد

وزارت اقتصاد :صدور 
مجوز های کسب و کار سه 

روزه می شود

بنده بعد از دیدن اخبار واقعا دلم برای مردم 
فقیر و گرسنه و مظلوم آمریکا سوخت. این 
مردم بیچاره به شــدت از کمبود دستمال 
توالت رنج می برند و حتی یک دستشویی 
هم با خیال راحت نمی توانند بروند. پس در 
اقدامی خیرخواهانه می خواهم این مردم  رنج 
کشیده را با تکنولوژی آفتابه آشنا کنم تا هم از 
دستمال توالت بی نیازشان کنم و هم دست از 
این کثافتکاری ها بردارند. به آقای ترامپ هم 
باید بگویم کشور ما با بحران طوری رفتار می 
کند که خودش، فوقش با یک آفتابه آب برود 

پی کارش.

به یک شبکه اجتماعی غیر 
از اینستاگرام نیازمندیم

 )ُبریدیم دیگه(

به چند نفر که معتقدند)ماکه 
کرونا نمی گیریم(

 برای روبوسی با بیماران 
کرونایی نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

 هوا؛ بهاری، بارانی،چند نفره، عالی، 
حاال هر چی...تا سِرکمربندی هم نمیتونی بری که!
)کارشناس بی اعصاب هواشناسی در قرنطینه(

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم:یعنی سه روز طول میکشه تا بهمون 
بگین شیش ماه دیگه بیایم؟

نهاوندیان :تهیه ملزومات 
پزشکی بسیار دشوار و پر 

هزینه است
برخی مسئولین :راست میگه... 

هیچی برای اختالس نمونده

درخانه: گرسنگی و زلزله ، بیرون از 
خانه : کرونا...



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

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

تحریریه 
خطشه

هر شهروند حق بهره مندی از محیط زیست سالم را دارد فرهنگ 
منشوری

ای
زه 

حم
د 

حم
م

حرکات  موزون

وقتش شده با خدای خود گپ بزنی

کافی ست فقط سر به گوگل مپ بزنی

 وقتی که به راه راست مایل هستی 

کی گفته به کوچه ی علی چپ بزنی

چون َصرفه به مترو است، تجویز کنید

هر کس که سوارش نشود، جیز کنید

حاال که به این وسیله عادت کردیم

گفتند از این وسیله پرهیز کنید

علیرضا یعقوبی

ریا نباشه،تا فهمیدم این کرونا جدیه،
 رفتم یه ماسک خریدم. باهاش ده

 روز رفتم سر کار،یه خرده  هم به جای 
دستمال یزدی، عرق سر و صورتم 
رو باهاش پاک کردم. دروغ چرا؟ 
چند بار باهاش پشتمم خاروندم. 

االن طرف داخلش متاسفانه قهوه ای
 شده، برعکش کردم دارم استفاده 

میکنم. حاال هم  دلم سوخته برای اونا 
که قدرت خرید ندارند و نمی تونن از 

کرونا جلوگیری کنن. به نظرتون چقدر 
زیر قیمت بفروشم بهشون؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»پیش ازینت بیش ازین اندیشه ی عشاق بود«بگيرُم

الاقل الغر اگر بودی دماغت چاق بود

اضافات 
آقای خطشه ای
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 بخاطرخبر وام 
دولته!

تب داری

وام یک میلیونی دولت با سود 12 درصد


