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ماسک بزن!

محققان:مجتبی حیدرپناه

سکته مغزی ناشی از ویروس 
کرونا ۸ برابر آنفلوانزا است

خیابان های کرمانشاه به نام مفاخر شهر نامگذاری می شود

گم شدن لودر در گزارش های 
مالی شهرداری یزد

مسئولین: 
 بابا ما نفت کش گم کردیم

 ککمون هم نگزید، لودر آخه؟!

رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

کیت های مولکولی تشخیص 
کرونا مجوز صادرات ندارد

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس وســط 
صحبت دیگران میپرنــد، روی صندلی خود آرام 
نمی گیرند و شلوغ کاری در میاورند، پیشنهاداتی  
برای رییس مجلس جهت کنترل این عزیزان دارم:

1- به نمایندگانی که وسط حرف دیگری می پرند 
منفی بدهید ) می توانید با دادن کارت صد آفرین 
به نمایندگان با انضباط، موجب افسوس بی انضباط 

ها شوید(
2-  کســانی که دو بار منفی گرفتند، با اولیاشان 
تماس بگیرید و آنها را بــه مجلس احضار کنید تا 

فکری به حال تربیت فرزند خود بکنند.
البته صندلی ها را هم بررسی کنید شاید نمایندگان 
دور دهم،  میخی، چیزی  داخلش گذاشته باشند 

که نشستن روی آن ها دشوار شده است.

)اطالعیه جمعی از مردم(
چرا بهترین سه ماه سال تموم 

نمیشه ؟ مردیم از خوشی!

درمان کرونا رو ولش کن!
 تو این گرما به مقادیر زیادی 

پماد برای رفع عرق سوز 
نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

هوا را از من بگیر
رفاه  فعلی ایران را نه!

نيازقندي ها

محققان عزیز، نمی تونید واکسن درست کنید 
حداقل تن و بدن ما رو نلرزونید! 

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

دوستداران سینما: فقط نام گذاری خیابان به نام استاد ایرج ملکی رو 
فراموش نکنید

ظریف: بفرستیم واسه چین که 
اشکالی نداره؟



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

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

تحریریه 
خطشه

ظریف در میان مجلِس معترض

حق اداره شایسته و حسن تدبیر فرهنگ 
منشوری
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حرکات  موزون

در غمباد دالر و سکه فرماید:

یک عالمه افتخار دارد با خود

می تازد و اقتدار دارد با خود

جذابیتش عجیب و عالمگیراست

اینها همه را "دالر"  دارد با خود

ای سکه بال بر سرمان آوردی

من مهریه می دهم، نکن نامردی

می خواهی اگرطالق، رایج باشد 

باید سر جای اَولت برگردی

علیرضا یعقوبی

فکر میکنن ماسک رو اجباری کنن دیگه من 
رعایت می کنم؟ زهی خیال باطل!  نمی دونن  

از وقتی کمربند ایمنی رو اجباری کردن، یه 
نوار پارچه ای به صورت مورب میندازم روی 
شونه ام و هیچ پلیسی هم تا حاال شک نکرده 

کمربند نمی بندم.حاال هم باید یه فکری 
بکنم. یا دک و پوز رو رنگ سفید بزنم یا یه 

تیکه از پشه بند ببندم دور گردنم ، هر وقت 
الزم شد بکشم روی دک و دهن. عقل وهوش 

ما رو دست کم گرفتند اینا!!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد"بگيرُم

نه وانت هست و نه گاری که دل ما ببرد

اضافات 
آقای خطشه ای
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چی میگن 
دوستان؟

حرفای قشنگ
 میزنن

تو دلم دارن چنگ 
میزنن!


