
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 87 | 03  مهر 99 |  خبرگزاری ایمنا

 630 نفر از اهالی موسیقی ایران خواستار حفظ خانه هنرمندان اصفهان شدند.

محمدعلی خوشکام
چنگیز:   

ابتالی دانش آموزان و 
معلمان به کرونا پیش از آغاز 

مدارس بوده است

پاکسازی خیابان ولی عصر از فیلتر سیگار

نماینده گلپایگان:

گسترش مراکز درمانی برای 
دولت مقدور نیست

 دولت: فقط مقدور به گسترش
قیمت ها هستیم

انجمن شرکت های هواپیمایی: 

مجوز پروازهای ترکیه 
باالخره صادر شد

از آنجایی که ما همیشه ملت متحدی هستیم 
، تصمیم گرفتیم که شرایط کرونا را در سراسر 
کشور یکسان کنیم .به همین دلیل ملت فهیم 
ایران دست جمعی همه با هم کشیدند پایین 
ماسک  هایشــان را  و به وسیله مهمانی های 
آخرین جمعه آخرین تابستاِن قرن، به آغوش 
باز کرونا رفتند . همین باعث شــد وضعیت 
کشور یکپارچه قرمز بشود و دیگر هیچگونه 
تبعیض قومیتی نباشــد. البته نباید فرهنگ 
سازی های صدا و ســیما را هم در این زمینه 
دست کم بگیریم ،که به شدت ما را در این امر 

خطیر یاری رساند.

 قراره به غیر از 
صبح های جمعه ،شنبه یکشنبه 

هم تن و بدنتون بلرزه
»رییس جمهور«

نیازمندی
به یک نفر که بشینیم باهاش 

یه کاسه آش حالل واری 
بخوریم نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

وضعیت  هوای ))صبح جمعه(( 
به ))شنبه و یکشنبه(( سرایت 
کرده است

نيازقندي ها

وی افزود: حتی در کالس های مجازی احتمال 
داره کرونا بگیرند اما در مدرسه های ما محاله

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم:کاش فضای مجازی هم از فیلتر پاک می کردید

هواپیمایی ماهان: عه ، مگه مجوز نداشت؟



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

جلسه علنی مجلس

حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار فرهنگ 
منشوری

سی
عبا

اد 
رد

مه

حرکات  موزون

از الی قرض و تورم  و نکبت فرماید:
تدبیر تو بخشیده به ما روزی را

آورده گشایشات هر روزی را
باید که ازاین به بعد روزی دو سه بار

برپا بکنیم جشن پیروزی را

بی مرغ و  کباب، زیستن نتوانیم
تا هست حباب، زیستن نتوانیم 

با مزد حالل و مبلغ یارانه
کردیم حساب، زیستن نتوانیم!

علیرضا یعقوبی

اگه عمرم به دنیا بود باید برم یقه خیلی ها رو بگیرم 
و بگم: )) مگه نگفتین  کرونا هم زیر سر خودشونه؟ 
مگه نمی گفتین کو؟ کرونا کجاست؟ اصال کسُی  

میشناسی که گرفته باشه؟ حاال که من گرفتم چرا 
الاقل یه سری بهم نمیزنین نامردا؟((

 فعال که توی قرنطینه هرچی زنگ میزنم رد میدن. 
فقط یه بار جناب باجناق، گوشی رو برداشت. بهش 

گفتم: ))مگه تو نبودی که  گفتی اصال کسُی دور 
و برت میشناسی که گرفته باشه؟ بیاه! من گرفتم 

که! (( باجناق گفت: ))درسته(( گفتم: )) خب 
مردحسابی، من کرونا گرفتم(( گفت: )) ولی من 

شما رو نمیشناسم که(( بعد قطع کرد.

فالِت
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزبگيرُم

مردیم  از تورم با این حقوق ناچیز

اضافات 
آقای خطشه ای
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دیدین 
گوشت چقد 
گرون شده

همه چی 
زیر سر 

خودشونه

 بی استخون 
چنده؟


