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 عادی شدن شرایط و بی توجهی به سالمت دیگران

مرکز امور مدارس خارج از کشور: عالیه مظاهری

معرفی شبکه شاد به عنوان یک 
تجربه آموزش از راه دور به 

جامعه بین الملل

روحانی:هر موقع طرف های برجام برگردند 
ما هم بر میگردیم

طرف های برجام: نه اول تو برگرد...اول تو

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

کرونا تابستان از بین 
نمی رود

چند وقت قبل که قیمت پراید هفتاد 
میلیون تومان شده بود و مردم به شدت 
نگران بودند ، بنده متوجه شدم که این 
قیمت اصال قیمت مناســبی نیست و 
همنیجا خدمت مسئولین عرض کردم 
که لطفا فکری به حال قیمت پراید کنید. 
مسئولین دلســوز که بعد از رسیدگی 
به حال مردم، خواندن خطشه در راس 
امورشان اســت، پیام بنده را دریافت 
کرده و  دست به کار شدند و به سرعت 
قیمت پراید را به صد میلیون رساندند . 
حاال مردم به اینکه پراید هفتاد میلیونی 
خریده اند افتخــار میکنند. انصافا این 

روش مسئولین همیشه موثر بوده.

به یک معلم زبان برای 
آموزش تلفظ صحیح کلمه 

think نیازمندیم
)ت.ت.ممنوع(

به یک بالی طبیعی جدید 
نیازمندیم زلزله قدیمی شد 

دیگه
)جمعی از آسیب پذیران ایران(

هواشناسی 
بومی

 عرضه اولیه هوای گرم و افزایش
 20 واحد افزایش حجم 
ساردیبهشت...
)کارشناس هواشناسی درگیر بورس(

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم: پس ما تا تابستان از بین 
میرویم

مدیر عامل شرکت شل:
کرونا میتواند تجارت نفت را 

برای همیشه تغییر بدهد
وزیر نفت:کرونا غلط می کنه

مردم :اوه اوه پس آبرومون در سطح 
بین المللی رفت
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همکاران این شماره: صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حق آموزش و پژوهش در فضای کامال ایمن و سالم
منشوری
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حرکات  موزون

در سوگ ریال فرماید:

همراه ریال، صفرها را ببرید 

این دایره های بی حیا را ببرید

استاد که کارنامه ها را آورد 

هرآنچه که داده صفر ما را ببرید

قربان وطن که خالی از مسکین شد

پاییز نرفته ماه فروردین شد

مرده است، ریال و پخته شدحلوایش

با گفتن حلوا دهنم شیرین شد

علیرضا یعقوبی

مهمترین چیزی که  آدم توی زلزله 
باید بلد باشه حفظ آرامشه. بعد از زلزله 

تهران، توی راه پله با آرامش همسایه 
ها رو ُهل دادم و اومدم بیرون. بعدش 

با آرامش رفتم پمپ بنزین ، طوری 
با آرامش توی صف زدم که هیچکی 

شک نکرد. االن هم که آب ها از آسیاب 
افتاده ، اومدم شمال که یه خرده بیشتر 
آرامش بگیرم. دارم جوجه میزنم همراه 

با چیزایی که به آرامش خیلی کمک 
میکنه؛ مثل دوغ. فقط نمیدونم چرا 

وقتی اینا رو به دوستام تعریف می کنم 
آرامششون به هم میریزه؟!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"بلبلی برگ گلی خوشرنگ درمنقار داشت" بگيرُم

بلبل بیچاره با گل نیت افطار داشت

اضافات 
آقای خطشه ای
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نه، صد تومن حق 
مسکن ازش کسر 

میشه!

 به این تندیس
 هم یک و هشتصد 

میدن؟

رونمایی از تندیس کارگر در اصفهان


