
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 85 | 30  مرداد 99 |  خبرگزاری ایمنا

استرس کنکور یا کرونا!

 اقتصاد ژاپن ریحانه کریمیان
با رکود بی سابقه 
همراه شده است

محققان:

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس کرونا

 آتش سوزی مسکن مهر
 آستارا مصدومی نداشت

مسکن مهر: 
 چند وقت بود ازم یادی نکرده بودید 

گفتم یه حرکت جدیدی بزنم

رئیس انستیتوپاستور ایران :

 ادعای تولید داروی کرونا از 
نیش زنبور را رد می کنیم

رئیس انستیتوپاستور ایران :

 ادعای تولید داروی کرونا از 
نیش زنبور را رد می کنیم

قباًل سال تولد عروس را  مهریه را می کردند 
آن هم به میالدی، تازه قبول هم نمی کردند.

اما االن با این قیمت سکه، مهریه شماره کفش 
عروس اســت، اما با کله قبول می کنند چون 
خواستگار نیست . قبال عروس و داماد صحبت 
شان را در حیاط یا یکی از اتاق های خانه انجام 
می دادند ، اما االن کل خانه  ۲۵ متر اســت و 
پســر و دختر اگر بخواهند پچ پچ هم بکنند، 
خانواده عروس و داماد می گوید: ))میشه یه 
خرده یواش تر؟ ما داریم می شنویم چی می 
گید!((  بعد همه می پرسند چرا طالق ها زیاد 

شده است؟

کلش رو فیلتر کن ،خالصمون 
کن!

 )جمعی از کاربران کالفه از 
سرعت اینترنت(

به یک نفر که فقط به خاطر باال 
بردن اطالعات عمومی ما مجری 
نشده و کمی هم به فکر پولش 

است)!( نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

 هوا بی ثبات، احتمال 
 وقوع هر چیز شاخدار

)  کارشناس هواشناسی بومی میرود و 
در را محکم به هم میزند(

نيازقندي ها

دولتمردان ایرانی : آماده ارائه راهکار گشایش 
اقتصادی به ژاپنی ها هستیم

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم:دانشمند عزیز،  دیگه واکسن هم نخواستیم.آمپول هوا که بلدی؟ بزن راحتمون کن!

برخی از طب سنتی دوستان: حاال این رو رد 
میکنی عنبر نسارا رو میخوای چیکار کنی؟!



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

مخالفت مجلس با طرح فروش نفت به مردم

اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است فرهنگ 
منشوری

یه
ن نق

گی
ن

حرکات  موزون

 مستاجر والنه های خوبی داریم

ویال و کرانه های خوبی داریم 

با دیدن امالک نجومی گفتم

ما صاحِب خانه های خوبی داریم

از نفت خودم به کل دنیا بدهم

با کشتی و در میان دریا بدهم

ماندم که اگر ترامپ تحریمم کرد

یک بشکه خریده ام، کجا جا بدهم

علیرضا یعقوبی

واقعا اقتصاد این ممکلت ثبات نداره. بورس 
زمین خورد، سریع پوالم رو کشیدم بیرون. رفتم 

مرادنفتی رو از سرای سالمندان کشیدم بیرون. ده 
تا بشکه و پیت نفت ازش خریدم که وقتی فروش 
نفت از طرف دولت اعالم شد سریع برم سر صف 
وایسم.بخرم و دوال، پنج ال بفروشم به یکی دیگه.
حاال تکلیف من چی میشه؟من که اینقد دارم با 

تدبیر و امید به آینده اقتصادی کشورم می نگرم، 
جایی نباید داشته باشم توی شکوفایی اقتصاد؟ 

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویتبگيرُم

نریزد کاش دائم در غذایم این قدر مویت!

اضافات 
آقای خطشه ای
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 آقا اون قضیه 
کنسله! جمعش 

کنید


