هزارتو
طنزشهر
هوای کولر غیر ضروری و باعث
خبرگزاری
سینوزیت است

 ۱۰نفر در حادثه واژگونی تیبا در مبارکه مصدوم شدند
پراید :از این به بعد تیبا جانشین شایسته من است

KHATSHE
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چرتكه

عالیه مظاهری

(کارشناس هواشناسی پدر
شده است)

هواشناسی
بومی

در ماه ژوئن کانادا با ایجاد
یک میلیون شغل رکورد زد
دولت کانادا:
با تشکر از متخلسین عزیز ایرانی که با آوردن
سرمایه ،ما را در این امر خطیر یاری نمودند

سلطانیفر :باید فرهنگ
ازدواج را ترویج دهیم
وزیر مسکن:
خانه های  25متری رو
هم بعدش ترویج کن بی زحمت!
محققان دانشگاه علوم پزشکی:

امکان ابتالی همزمان به
کووید  ۱۹-و آنفلوآنزا

مردم فلک زده  :میشه یه خرده این
تحقیقاتتون رو ببرید روی ساخت واکسن؟!

ضرورت استفاده از ماسک در پیشگیری از کرونا

نيازقندي ها

به چند عرضه اولیه نیازمندیم
( 85میلیون ایرانی بیکار
در بورس)

افاضات
آقایخطشهای
ما خاص تریــن محققان جهــان رو در صدا
وســیما داریم  .زمانی که به لطف محتکرین و
تدبیر(چین گوا جایو )ماسک نداشتیم،محققان
تلوزیون پی بردند که زدن ماسک هیچ تاثیری

پرسش!
زرافه ها شبا کجا می خوابن
که جا بشن؟
(ساکنین خانه های  ۲۵متری)

ندارد .اما حاال محققان دارند خودشــان را به
فارسی سخت به دو نیم تقسیم میکنند تا مردم
ماســک بزنند .حقیقتا با این یافته های دقیق
،جامعه علمی جهان ،علم و دانش هایش ریخته
است.البته که اساس اخبار ایران صداقت است
و جالب تر اینکه هر چه اخبار ها به سمت شب
میرود این صداقت بیشتر و بیشتر می شود!

هزارتو
طنزشهر
خبرگزاری

تحریریه
خطشه

شورای شهر خطشه:
پیام پورفالح ،محمد پوررشیدی ،منصوره دهقانی
همکار این شماره :صدرا سلطانی
آذین بند(صفحهآرا)  :سید مهدی رضوی
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حرکات موزون

یک بستری ایجاد بکن ای کرونا

فالِت
بگیرم
ُ

مصاحبه جنجالی احمدی نژاد

مارا ز غم آزاد بکن ای کرونا
باهر جهشی که در تو رخ خواهد داد
روح همه را شاد بکن ای کرونا

"بلبلی خون دلی خورد و ُگلی حاصل کرد"
مه ِرگل را صد و ده سکه ی ناقابل کرد

فیت دادم با
جنیفرلوپزولی
متاسفانه مجوز
پخش ندادن...

دیگه
چکارا کردین؟

هرکس که نخورد از ق َِبل اربابان
افتاد به منت کشی از قصابان
از مسکن مهر و کاخ خود بیرون شد
پیوست به کوچه ی خیابان خوابان
علیرضایعقوبی
فرهنگ
منشوری

حق صلح ،امنیت و اقتدار ملی

علی اسدی

اضافات

آقایخطشهای همین هفته پیش بود که یه دونه ماسک خریدم.
جاهایی که اجباریه میزنم .بعضی جاها گیر نمی
دن که خب ،از توی جیبم درش نمیارم میذارم
توی حال خودش باشه.عصر رفتیم عروسی ماسک
زدم که وقت شاباش جمع کردن کسی نشناسه
من .موقع غذا خوردن دیگه باید درش میاوردم.
ُ

خالصه توی این یه هفته اونقد درآوردم و زدم که
کشش پاره شد ،کش تنبون صفر کیلومتر انداختم
روش .االن هم شستمش انداختم روی بند خشک

آثار طنز و كارتون هاي خودتان را
براي ما ارسال كنيد

khatshe.imna.mag@gmail.com

من
بشه واسه فردا.خواهشا همه رعایت کنن .فقط ِ
تنها فایده نداره.

