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فرار از محدودیت های کرونایی

پیام پورفالح

توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن و حل مشکل روغن تا یک ماه آینده

وزیر بهداشت: اگر غفلت کنیم مرگ های چهار 
رقمی خواهیم داشت

 احتمال حضوراحمدی نژاد 
در انتخابات ۱۴۰۰

مردم : این همه گزینه واجد شرایط 
 روبه رومون قرار ندید انتخاب 

سخت میشه ها!

وزیر آموزش و پرورش:

۶۰۰ هزار ارتباط زنده در 
شبکه شاد برقرار شده است

داشــتم در کانال پروفسور ســمیعی چرخ 
مــی زدم که دیدم نوشــته انــد؛ ) به دلیل 
تغییر کاربری کانال، متن هــا جهت تولید 
ویدیو سس ماستی با نصف قیمت به فروش 

میرسد.(
بنده دلیل این کارشــان را پرسیدم و ایشان 
در جواب گفتند: » شما وسط آرامش و ثبات 
اقتصادی درایران نشســته ایــد و حال ما را 
که کمرمان زیر تورم آلمان شکسته را نمی 
فهمید، اتاق عمل ها هم تا ساعت 6 بیشتر باز 
نیستند و ما هم که کل سودمان برای بعد 6 
بود. ان شاهلل دستش بشکند هرکس هشتگ 
تا 1400 با مرکل رو راه انداخت،  اسیر شدیم 

بخدا وسط هانوفر...«

اطالعیه جو بایدن:
تمام مشکالت آمریکا تا چهار 
سال آینده تقصیر دولت قبلی 

است

آیا فحش گذاشتند که هر کس 
خارج از کشوره باید سایت 

شرط بندی داشته باشه؟
)ایرانی های مقیم اینستاگرام(

هواشناسی 
بومی

ادامه فعالیت سامانه پرت و 
پالگویی مسئوالن . احتمال 
ریزش کرک و پر باقی مانده

نيازقندي ها

مسئوالن : ما که برای کلسترول خودتون می گفتیم نخورید... حاال دیگه خود دانید

افاضات 
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: البته منظورم بعد از ساعت شش بود، چون قبلش که کرونا وجود نداره

ارتباط برقرار کنندگان : و البته 600 هزار 
ناسزا هم به طراح این شبکه داده ایم
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همکار این شماره:  صدرا سلطانی، بهار نژند
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

جهانگیری: در دولت یازدهم تا سال ۹۴ تورم ۱۱ درصد کاهش یافت

فرهنگ  حق آموزش و پرورش
منشوری

نی
هی

دما
عو

س
م

حرکات  موزون

در مفاسد قدرت فرماید:

بی رحمی و بی حیاتر از ابن زیاد

دادی پرزیدنتِی خود را بر باد

گفتی که رها نمی کنم قدرت را

گفتم" ِد برو بابا بذار باد بیاد"

همواره به پسِت خویش باور دارم

جز ِملک و طال  ارز شناور دارم

از خدمت خالصانه، راضی هستم

در خواب مگر که دست از آن بردارم

علیرضا یعقوبی

تا بایدن اومد، روغن کمیاب شد و گوجه قیمتش 
چندبرابر شد. به نظرتون اتفاقیه؟  قبل از انتخاباتشون 
هم تخم مرغ گرون شد اگه یادتون باشه. حاال اینا رو 

بچینید کنار هم؛ روغن و تخم مرغ و گوجه. به نظرتون 
این گرونی ها اتفاقیه؟ خب، ساده اید دیگه! خیلی تابلوئه 

که بایدن با اُملت درست کردن ملت ما مخالفه. علم 
سیاست خیلی پیچیده است. تحلیالی سنگینی داره. 
همینجور اله بختکی نیست که...حاال ممکنه بپرسید 

 چرا مخالف املت درست کردن ماست که خب شرمنده
 تونم... چون تا اینجای تحلیل که رسیدیم، تاکسی 

رسید سر کوچه و پیاده شدم دیگه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
) دست ما کوتاه و خرما بر نخیل (بگيرُم

هی کمک می گیرم ازیک دسته بیل!

اضافات 
آقای خطشه ای
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ولی نمی دونم چرا 
بعدش رو کال یادم 

نمیاد چی شد


