
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 71 | 11 اردیبهشت ماه 99 |  خبرگزاری ایمنا

 فاصله گذاری اجتماعی در اصفهان به خوبی اجرا نمی شود

افکار  یا اقدام به خودکشی نگین نقیه
 ٪۵۰ در اصفهان
 افزایش یافته

 نماینده زابل: چرا به حقوق معوقه پرستاران 
سیستان و بلوچستان رسیدگی نمیشود؟

سخنگوی وزارت بهداشت: 

اولویت فاصله گذاری 
اجتماعی، درخانه ماندن است 

یک آقا زاده: 
منم بهشون میگم ولی هی بهونه در 
میارن میگن پول نداریم که بمونیم

یک فعال سیاسی:

مردم بازخورد تصمیمات دولت 
را در زندگی خود نمی بینند

با توجه به واریز وام یــک میلیون تومانی 
الزم دانســتم ،گوشــزد کنم که با پولتان 
ولخرجی نکنید .به نظر مــن 69 میلیون 
دیگر جور کنید و پراید بخرید.اگر هم قرار 
است در این موسســات مالی و اعتباری 
بگذارید تا سودش را بگیرید، در بالشت یا 
تشک خود پول را نگهداری کنید ،امن تر 
است. فقط خواهش می کنم سمت بورس 
نروید ، چون در ایام قرنطینه به اندازه الیو 
های اینستاگرام ، سهام بورس ایجاد شده. 
اگر هم کال قصد ســرمایه گذاری ندارید 
میتوانید با این پول ســه کیلو گوجه سبز  

بخرید ، نمک بزنید و نوش جان کنید.

به مقداری قرص اعصاب برای 
گذراندن دوران خوش قرنطینه در 

کنار خانواده نیازمندیم

به مقداری پول دستی 
نیازمندیم

)وزارت نفت(

هواشناسی 
بومی

هوای بعضی نزدیکانتون 
پَسه....هواشون رو داشته 
باشین

نيازقندي ها

یک آقازاده: نمیفهمم مردم چشونه! خب  برن 
کانادا حال و هوایی عوض کنن

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

 مسئول رسیدگی به امور: چون به موضوعات دیگه هم رسیدگی نمی کنیم ،
 نخواستیم تبعیض بشه

مردم : 
دست روی دلمون نذار که اتفاقا 

خوووب داریم میبنیم ...



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

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

تحریریه 
خطشه

جهان درگیر کرونا

فرهنگ  حق حیات سالمت و کیفیت زندگی
منشوری
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حرکات  موزون

دارم قلمی به دستم و می تازم 

یعنی مثال خیر سرم طنازم

یک نصف جهان ذوق در ایران خفته

هر جا بروم به اصفهان می نازم

ای کاش دوباره لیگ بر پا بشود

سرما برود دوباره گرما بشود

با حاشیه ها، نه اینکه ما سرگرمیم

در استادیوم دوباره دعوا بشود

علیرضا یعقوبی

خالصه  ارتباط  ما با فامیل ، بعد از ُشل شدن 
قرنطینه اینطور بود که رفتیم خونه  شون - 

دستشون بشکنه - دست که نمی دادن،همچین با 
فاصله ازمون نشستند ،انگار ما اول کرونا رو منتقل 
کردیم به اون خفاشه توی چین. گفتم: ))چتونه؟ 

جذام داریم مگه؟(( گفتند: ))چون دوستتون داریم 
ازتون فاصله میگیریم.(( منم پاشدم خوابوندم زیر 

گوش صاحاب مجلس و گفتم : ))منم چون دوستت 
داشتم ، زدم! محکم بودنش هم شدت دوست 

داشتنمه(( بعدش هم با داد بی داد  زدیم بیرون که: 
)) جد و آبادتون ویروس دارند! حاال که

 اینطور شد؛ هر کی کرونا داشت
 خودش خبرداد (( 

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"خوش خبر باشی ای نسیم شمال "بگيرُم

ماه آیا شده ست استهالل ؟

اضافات 
آقای خطشه ای
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رایگان نمیدن؟مگه سیمکارت 

توی ایران 
میدن،اینجا 

خارجه!


