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آموزش آنالین!

مهنازیزدانی
دولت بلغارستان:  

واکسن "کروناویروس" برای 
شهروندان این کشور رایگان 

خواهد بود

روحانی:

اقدامات الزم برای تهیه و آزمایش واکسن کرونا در کشور انجام شود

 قیمت آناناس
به دانه ای 100 هزار تومان 

رسید
مسئولین: تا حاال چیزی راجع به خواص 

کمپوت خیار شنیدید؟

 نخست وزیر ژاپن 
اعالم استعفا کرد

با توجه به  ایام بازگشــایی مدارس به صورت 
آنالین، می خواهم بدانم کشور های دیگر که 
اپلیکیشن شاد  ندارند  چه گلی بر سرشان می 
گیرند؟ پیشنهاد من به مسئولین این است که 
شاد را در ازای واکسن کرونا به دیگر کشور ها 
بدهند . البته می دانم که واکسن کرونا اصال 
در حد  شاد نیست اما ما همیشه ملت دلسوز و 
سینه سوخته ای بوده ایم. در گام بعدی، ارائه 
اپلیکیشن های تاکسی  اینترنتی را پیشنهاد 
می کنم. آنها هم می تواننــد با الگوبرداری از 
ما، برای فرزاندان تحصیل کرده شــان، کار 

آفرینی کنند.

به چند تن خاک برای کوبیدن 
دو دستی بر سرمان نیازمندیم 

)سرمایه گذاران در بورس(

فرآورده های االغ و شتر و زنبور که 
جواب نداد 

به یک حیوان دیگر برای درمان 
کرونا نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

ریزش بی سابقه ارزش سهام 
" هواشناسی بومی"

) جالب اونجاست که ما اصال 
توی بورس  نیستم!!(

نيازقندي ها

مسئولین ایران : این مسخره بازیا رو باب نکنین ، 
یهو مردم ما هم دلشون میخواد

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

وزیر بهداشت :بی خیال! خودشون بمالن خوب میشه بابا

مسئولین ایران: چه جالب ما فکر میکردیم 
فقط عذر خواهی بلدن



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

بازگشایی مدارس به صورت حضوری در اصفهان

حق دسترسی به اطالعات فرهنگ 
منشوری

نی
هی

 ما
ود

سع
م

حرکات  موزون

فرمود که دوره، دوره ی ارزانی ست

هرکس که رعایت نکند ازما نیست

هر دوره اگر مصرفتان صفر شود

مهمان َمنید و برق تان مجانی ست

آن درس نخوان که در دبستان رد شد

با رنج و تالش و علم و صنعت بد شد

باور بکنید اگر چه کوته فکراست

مسئول بلندپایه ای خواهد شد

علیرضا یعقوبی

ما هنوز موندیم بچه مون رو کجا ثبت نام کنیم. 
تیزهوشان قبول شده ولی یه مدرسه هم هست 

غیرانتفاعی هوشمنده. تا ساعت هشت شب کالس 
اضافه می ذارند. آواز و ژیمیناستیک یاد بچه می 

دن. یعنی توی مهمونی، بچه می تونه در حال 
پشتک و وارو زدن، آواز هم بخونه. اگه تیزهوشان 
بره، وقتی میریم مهمونی، آخر شب بلند میشیم 
میگیم: )) ببخشید ما رفع زحمت کنیم بچه مون 

فردا صبح باید بره تیزهوشان(( بعد، همه وقت 
خداحافظی رو به بچه مون میکنن میگن: )) بای 

بای تیز هوووش((
ولی گمونم بهتره همون مدرسه هوشمنده رو ثبت 

نام کنیم و به همه بگیم: )) تازه تیزهوشان هم 
قبول شد ولی نرفت((

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
خواهی که شوی مخزن اسرار امانات بگيرُم

باید بروی رشوه بگیری ز ادارات

اضافات 
آقای خطشه ای

شماره 86 | 27 شهریور 99 |  خبرگزاری ایمنا

یعنی اگه کرونا  
تموم بشه و  

لیسانس هم بگیرم، 
بعدش میذارند 
خانم ها هم برند 

روی اسنپ؟!


