
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 78 | 12 تیرماه 99 |  خبرگزاری ایمنا

در حاشیه صحبت نماینده مجلس "خانه های ۲۵ متری می سازیم"

قالیباف: دغدغه ما نگین نقیه
باید توجه به اقتصاد و 

معیشت مردم باشد

چرخابی:

 کرونا شتری است که دِر باشگاه ها خوابیده است!

علی کریمی، دعوت برنامه 
دورهمی را رد کرد

مسئول سانسور صدا و سیما:
اگه قبول هم میکرد خودمون از تو 

کنداکتور در می آوردیم

جهانگیری:

گرانی هنوز برای مردم 
آزاردهنده است

قبال مسئولین محترم، مشکالت کشور را 
به کل گــردن نمی گرفتند و هر موضوعی 
که پیش می آمد طوری رفتار می کردند 
که انگار اطالعی ندارند. البته مســئولین 
هیچ وقت به مردم دروغ نگفتند حتی آن 
موقع که قول دادند دستشان روی دکمه 
فیلترینگ نمیرود، با پا دکمه فیلترینگ را 
فشار دادند . حاال مسئولین عزیز، درگامی 
رو به جلو، به یک روش جدید دست یافته 
اند. روش جدید این اســت که از درست 
انجام نشــدن وظایف خودشان به شدت 
انتقاد و گله می کنند .مثاًل وزیر مســکن 
اخیرا از گرانی مســکن ابراز تأسف کرده. 

مسئولین! شا مایه افتخارید!

اطالعیه
حاال دیدین هیچکی ماسک نمیزنه؟ 
خب میذاشتین ما کارمون رو بکنیم

»محتکرین ماسک«

نیازمندی:
با توجه به شروع دوباره مسابقات 

فوتبال به مقداری فحش که با 
"داور" هم قافیه باشد نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

هوا به شدت سه نفره است. 
}کرونا رو هم حساب کنید!{

نيازقندي ها

وی افزود: اینقد این جمله رو میگیم تا واقعا 
دغدغه مون بشه!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

کرونا:بازیکن های شما رعایت نمیکنن چرا به من توهین میکنید؟

مردم:نه بابا، داریم با گرونی حال 
میکنیم



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

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

تحریریه 
خطشه

جهانگیری: گرانی هنوز برای مردم آزاردهنده است!

حق آزادی و امنیت شهروندی فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

از )آنها که رفته اند و آنها که نمی روند!( 

فرماید:

هستیم به لطف دولتش، درمانده

با فّن بیانش همه را پیچانده

ای کاش که در مَرخصی طی می کرد

این آخر دوره را که باقیمانده

ما را پس از او چه کس خبرخواهدکرد؟

در هر خبرش خلق اثر خواهد کرد؟

قربان خبر گفتن و سوتی هایش

دیگر چه کسی سفر قطر خواهد کرد؟!

علیرضا یعقوبی

من از همون اول واسه مبارزه با کرونا استراتژی 
داشتم. اولش گفتم این ویروس هم زیر سر بعضی 
کشوراست. بعد دیدم اون کشورا هم مبتال شدند 
گفتم همه چی زیر سر خودشونه. خودشون هم 

مبتال شدند. دیگه استراتژی رعایت نکات بهداشتی 
رو نصفه و نیمه انجام دادم که باز جواب نداد. 

االن توی مرحله کم محلی به کرونا هستم. اونقد 
محلش نذارم و آدم حسابش نکنم که خودش از 
رو بره و فکر نکنه خبریه. البته از این مرحله هم 

االن عبور کردم. االن توی مرحله icu بیمارستان 
بستری هستم بخاطر کرونا.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"مگو دیگر که حافظ نکته دان است "بگيرُم

که او هم مثل ما دنبال نان است

اضافات 
آقای خطشه ای
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 دیگه چه جمله 
قصاری هفته بعد 

بگم؟

ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند"

با ارز دولتی گِل من ، پسته ی تو چند؟


