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توهم و زوال عقل از عالیم جدید ویروس کرونا

نماینده زاهدان: مسعود ماهینی

روزی مردم ما را از مجلس 
و دولت بیرون خواهند کرد

برخی متخصصان :

 واکسن کرونا که در بینی اسپری می شود

مدیرعامل اتوبوسرانی:

کمک دولت به اتوبوسرانی 
صفر است

 بقیه اصناف: انتظارت از دولت رو 
صفر کن، راحت میشی

 ویروس کرونا
 سیگاری ها را هدف قرار 

می دهد

چند روز پیش تماســی با من گرفتند و گفتند که 

یک دستگاه خودرو در قرعه کشی برنده شده ام . با 

توجه به فرهنگ سازی های صدا و سیما  فهمیدم 

کالهبرداری ست . اول مقاومت کردم ولی کم کم 

فهمیدم راست می گویند بندگان خدا.  خالصه بعد 

از خرید و تحویل، متوجه شــدم خودرو  یکسری 

مشکالت جزئی دارد .مثال حرکت نمی کرد . بعد از 

مراجعه به نمایندگی  گفتند ماشین دنده ، زیربندی 

و سیستم رادیواتور و چند عضو دیگر را  ندارد و باید 

خودتان تهیه کنید .  االن  در قرعه کشی خرید دنده 

ثبت نام کردم دعا کنید که برنده بشوم. آخرش هم 

نفهمیدیم کالهبرداری واقعی چیست... 

ناموسا بکش پایین
) جمعی  از مردم  ورشکسته 
ایران خطاب به قیمت دالر(

به مقداری مشکل اساسی 
در ایران  برای رپ کردن 

نیازمندیم
)رپر های ساکن سوییس(

هواشناسی 
بومی

به دلیل خرابی تجهیزات و 
افزایش قیمت دالر قادر به 
خرید و پیش بینی هیچ کوفتی 
نیستیم!

نيازقندي ها

مردم: 
نه بابا، راحت باشین، ما ازاین عرضه ها نداریم!

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم:حاال شما درست کنید بعد هر جایی خواستین اسپری کنید

پیج پر بازدید " معتادا نمی گیرن" تکذیب کرد!



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

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

تحریریه 
خطشه

درگذشت احمدپورمخبر بازیگر فیلم های کمدی

حق دادخواهی عادالنه فرهنگ 
منشوری

نی
هقا

ه د
ور

نص
م

حرکات  موزون

ریسک کرونای شهرمان یک به صد  است

این شهر مسیر عافیت را بلداست

دیدم که نوشتند به دروازه ی آن

هر کس نزند به صورتش ماسک، بد است

با باد هوا جامعه را شاد کنید

ما غمزدگان را ز غم آزاد کنید 

گاهی وسط حباب سازی هاتان

یارانه ی پنچر شده،  را باد کنید

علیرضا یعقوبی

بچه من میخواست وارد شبکه های اجتماعی 
بشه ولی  خیلی قاطع جلوش وایسادم و گفتم: 

))پسرم،فیلترشکن میخواد این کارا(( گفت: )) یه 
دونه خوبش رو دارم(( و قرار شد برام بفرسته.گفتم: 

)) توئیتر فضاش مناسب نیست(( گفت:  ))می 
دونم، فاز روشنفکری داره و باید به همه چی فحش 

بدی توش. فکر اونجاش رو هم کردم، با یه اسم 
مستعار وارد میشم که نتونی پیدام کنی و حرمت 
های پدر و پسری  بینمون نریزه((خالصه هر چی 
گفتم جواب داد و آخرش قانع شدم، االن هم داره 

 از پیژامه و رکابی من الیو میذاره و ملت
 ایموجی خنده میذارن.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"دیریست که دلدار پیامی نفرستاد"بگيرُم

باید دو تومان شارژ برایش بفرستم

اضافات 
آقای خطشه ای
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ما که رفتیم
 شما بمونید و کرونا
 و دالر25 تومنی
حالشششششو 

ببرین


