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نگرانی مردم از ابتال به کرونا به کمترین میزان رسید

علی نیکزاد: سمانه روح اللهی

جوانی که می تواند ماهواره به فضا 
پرتاب کند حتمًا می تواند خودروی 

ملی در شأن مردمش بسازد 

شهردار گلپایگان: ۶۰ درصد شهروندان درخواست 
آسفالت معابر داشتند

مردم: تهش دهن خودمون آسفالت شد!

معاون اول رییس جمهور:

کاالهای اساسی باید به وفور و با 
قیمت مناسب در اختیار مردم باشد

با توجه به نزدیک شــدن قیمت سکه 
به مرز هشــت میلیون، از مسئولین 
عزیز خواهشــمندم مبارزه با کرونا و 
خاموش کردن آتش جنگل و اینجور 
سوسول بازی ها  را رها کرده و هر چه 
سریعتر اقدام به تأسیس چندین زندان 
در سراسر کشور کنند تا برای شوهران 
عزیز جامعه که مهریه شان سکه است، 
جا باز شود. یک گروه ساده زیست دیگر 
هم مهریه شان را چیزهایی مثل گل رز 
قرار داده اند و خوشحالند . این ها قشر 
حساس تری هستند چون نمی دانند 
قیمت هر شاخه گل رز در بازار  سر به 

فلک می کشد!

نیازمندیک دستگاه خودرو
 با قیمت و کیفیت قابل تحمل

)شهروندان یک کشور!!(

میمون بازی از شما
الیک از ما

)فروش ویژه الیک اینستاگرام(

هواشناسی 
بومی

 هوا کروناییه! دو دقیقه 
هیچی نگفتیم باز اپیدمی درست کردید؟!
) v.befdasht. feet. Havashenasye boomi (

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود:البته گوشت و مرغ و برنج و پوشاک 
و از این قبیل کاال ها ،جزو کاالهای اساسی 

نیستند

 کاهش 4۰ درصدی
 ازدواج ها

مسئولین: هر روز داریم امید به آینده تزریق 
میکنیم ، نمی دونیم  باز جوونا  چشونه !

مردم: البته پراید هم در حد همون 
ماهواره ظفره 



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

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

تحریریه 
خطشه

حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار فرهنگ 
منشوری

اح
 فت

حر
س

حرکات  موزون

گم شو کرونا که رانده از دنیائی

شیطان صفتی ، دشمن آدمهائی

از راه نفس، بس که نفس می گیری

گفتم نکند پلیس آمریکائی

آن قصرکه جمشید دراوجام گرفت

جِد پدرم برای بابام گرفت

می ترسم از اینکه خانه توقیف شود

چون با سندش برایمان وام گرفت

علیرضا یعقوبی

االن نون توی بورسه. ولی باید زرنگ 
باشی و از هوش اقتصادیت استفاده کنی. 

من پنج میلیون  توی بروس سرمایه 
گذاری کردم  تا دیدم داره میاد پایین 

فروختمش چهار میلیون. سریع یه سهام 
دیگه گرفتم که از قافله عقب نمونم. همه 

همکارا  می گفتن این یکی عالیه. نمی 
دونم چرا خودشون نخریدن. خالصه تا 
دیدم داره میکشه پایین، هوشمندی به 

خرج دادم و کشیدم بیرون. خالصه چند 
تا خرید و فروش کردم و االنم  پونصد هزار 

تومن از اون پول ،خدا رو شکر واسه ام 
 مونده، میخوام سه کیلو

 گوجه سبز بخرم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بگوش"بگيرُم

که هست فت وفراوان پژو برای فروش

اضافات 
آقای خطشه ای
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این که
 این هوا 

سرطان داره!

روحانی: اقتصاد جراحی بزرگ می خواهد


