
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 72 | 18 اردیبهشت ماه 99 |  خبرگزاری ایمنا

 تبعیض در شادی

 عابدی: مجتبی حیدرپناه

گروه های سیاسی به 
هم نزدیکتر شده اند 

 دبیر تشکل های ملی گردشگری:کرونا خسارت
 پنج هزار میلیاردی به گردشگری ایران زده است 

محمودی: 

حضور یک زن در هیئت رییسه 
مجلس ضروری است

 وی افزود:چون همیشه باید 
پای یک زن در میان باشد

ورود به مناطق حفاظت شده 
اصفهان در فصل زادآوری 

حیوانات ممنوع است

 با توجــه به اینکــه تولید کننــدگان در 
این شرایط کرونا  به مشــکالت زیادی بر 
خورده اند، پیشــنهاد بنده این اســت که  
کال  اینجور تولیــدات را ول کرده و تمام 
تمرکزشان را روی تولید حاشیه برای خود 
و دیگران  بگذارند . همانطور که میدانید در 
گذشته حاشیه باعث منفور شدن افراد  می 
شداما در حال حاضر نان توی حاشیه است. 
یک پیشــنهاد هم برای اینستاگرام دارم ؛ 
لطفاً یک اپلیکیشــن تحت عنوان حاشیه 
های اینستاگرام درســت کنند تا ما ملت 
عزیز بتوانیم به صورت تخصصی تر حاشیه 

سازی کنیم.

چند وقته پیامک ندادم بهداشت 
رو رعایت نمیکنین، شیطونا 

V.behdasht

فوری
به یک بیماری که روزه 

برایش ضرر دارد نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

به دلیل 60 میلیون شدن قیمت 
پراید، اصال آسمون رو نگاه هم 
نکردیم ببینیم چه خبره....
)کارشناسان هواشناسی(

نيازقندي ها

مردم : و از ما دورتر!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

 کارشناس تلویزیون :چون باالخره مردم فهمیدند که گردشگری از خود ما 
شروع می شود از خانه ما

حیوانات:خوب شد ممنوع کردین .
اگه باز بود زشت بود واقعا 



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

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

تحریریه 
خطشه

حذف چهار صفر از پول ملی

فرهنگ  حق رفاه و تامین اجتماعی
منشوری

ان
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حرکات  موزون

در عوارض قرنطینه فرماید:

سامانه آموزشی شادم رفت

هر آنچه که داد یادم ،از یادم رفت

اینترنت محدوده ی ما پنچرشد

نت پر زد و همراه نت اُستادم رفت

مست از اتانول به جای انگور شدیم

ویروس نرفت،ما از او دور شدیم

از حال و هوایمان اگر می پرسید 

خوبیم ولیکن همگی کور شدیم

علیرضا یعقوبی

این کوچولوی ما تا قبل از کرونا نمی دونست موبایل 
چیه، اندروید چیه، حاال یه موبایل واسه اش گرفتیم 

که بره توی این اپلیکیشن شاد. واقعا هم اسمش 
برازنده اش هست، چون از وقتی بچه گوشی دستش 

میگیره شاِد شاده، تا وقتی مامانش صداش بزنه که 
؛ )) توله سگ غذات سرد شد ، بیا دیگه (( چندبار 

سرک کشیدم ببینم چکار می کنه، دیدم فیلم 
آموزشی میبینه، فیلمش یه جوری بود، خیلی بار 
آموزشی نداشت، یه خرده هم گرمشون بود توی 
فیلم، لباساشون کم بود .خارجی حرف می زدن 

ولی خدا رو شکر زیرنویس فارسی داشت که بچه 
سردرگم نشه...

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست"بگيرُم

در بین این همه فالوور یک نجیب هست؟

اضافات 
آقای خطشه ای
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دنبال کنماخبار اختالس ها رو دیگه راحتتر میتونم 
حذف صفرها 

چه تاثیر مثبتی 
توی زندگی تون 

داشته؟


