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 در پی تعویق حقوق کارگران

درخواست وزارت منصوره دهقانی
ارتباطات برای رفع 

فیلتر توئیتر

رییس هیئت پزشکی اصفهان:

ورزشکاران نگران هزینه درمان نباشند

محققان ؛ 

واکسن های کووید ۱۹ بر روی 
بیماران چاق بی تاثیر است

افراد چاق: روی کسایی که استخوون 
بندیشون درشته چطور؟

پراید دیگر تولید نمی شود

بنده چند روز پیش سرفه میکردم و عالئم کرونا 
را داشتم و به دنبال درمان رفتم، البته نه پیش 
دکتر . به یک کندو دار مراجعــه کردم . برای 
جذب هر چه بیشتر،  نشستم روی یک کندو 
تا زنبور های عسل مشکلم را حل کنند . سپس 
به بیمارســتان رفتم . بحمداهلل تست کرونایم 
منفی بود ولی دکتر گفت  به دلیل گزیدگی و 
سم بیش از حد داخل خون،  تا چند روز دیگر 
بیشتر زنده نیستم . در این لحظات پایانی جا 
دارد همینجا از زنبور های عسل، صدا و سیما و 
محققان ایرانی  که  در خط مقدم مبارزه با کرونا 

هستند تشکر کنم.

به یک چیز که بتوان با آن 
شوخی کرد و به کسی بر نخورد 

نیازمندیم
)نویسندگان خطشه(

به مقدار بیشتری صبح جمعه 
در هفته نیازمندیم

)رئیس جمهور(

هواشناسی 
بومی

االن دیگه واقعا توی" شرایط 
حساس کنونی"  هستیم

نيازقندي ها

مسئول فیلتر در توییترش نوشت:
)) به هیچ عنوان قبول نخواهیم کرد!((

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: از قدیم گفتن دو چیز خودش جور می شه؛  1. خرج عروسی 2. هزینه درمان ورزشکاران

مردم:احسنت ! 
تولید نشدن پراید از واکسن کرونا هم 

بیشتر می تونه جان ما رو نجات بده.



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

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

تحریریه 
خطشه

طرح روحانی: فروش نفت به مردم

فرهنگ  حق کرامت و برابری انسانی
منشوری

ری
اه

مظ
یه 

عال

حرکات  موزون

 مهمانِی خانه ی هنرمندانست

 پیدا شده شوهرش ، حنابندانست

 بی خانه شدن رسم هنرمندی نیست

هرکس شده مالکش؛ هنرمند آن است!

ای مردم اصفهان چه خوش افکارید

با بیست ستون ،چهلستون را دارید

تبدیل به هشتاد ستون خواهد شد 

یک آینه روبروش اگر بگذارید

علیرضا یعقوبی

این طرح گشایش اقتصادی خیلی خوبه ولی 
مشخص نکردن کجا باید صف بکشیم.االن توی 

خونه ما همه در حالت آماده باشند. عیال ِگن بسته 
که اگه توی صف آرنج به پک و پهلوش خورد، از 
صف خارج نشه. بچه ها رو گذاشتیم وسط هال. 
لحاف ها رو ریختیم روشون تا بتونن توی فشار و 

شرایط سخت، خودشون رو نجات بدند و برند جلو. 
خالصه ما آماده صف بستنیم. راستی حاال  این 

نفتا رو چطوری میفروشن؟ بشکه باید با خودمون 
ببریم؟ یا چی؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
هر کجا عشق آید و ساکن شودبگيرُم

بعد از آن بیچارگی ممکن شود 

اضافات 
آقای خطشه ای
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 حقوقم رو بدند، 
منم  می خوام یه 
پیت نفت از دولت 

بخرم


