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بی واکسن بازی ادامه دارد

پاک فطرت: دولت از ورود مجتبی حیدرپناه
واکسن های خارجی کرونا 

به کشور خودداری کند

خرید 16 میلیون واکسن کرونا
کادر درمان: تعداد مسئولین رو ازش کسر کنیم چقدر تهش میمونه ؟

ترامپ ادعا کرد: تقلب بزرگ 
در ایالت پنسیلوانیا

امروز آمدم خدمــت تان خودروی 
ملی تارا را معرفی کنــم. تولید  تارا  
می تواند ایران را به قطب ماشــین 
ســازی جهان تبدیل کند.درست 
است تغییر بزرگی ست ولی تارا این 
تغییر را مثل آب خوردن کرده .شما 
هر جایی از ایران که هســتید، هر 
ماشــینی که دارید را ول کنید و در 
قرعه کشی خرید  تارا ثبت نام کنید.  
فقط اگر موفق به خرید آن شدید  به 
اینکه چطور آنرا به منزل ببرید هم 
فکرکنید، چون کمی روشــن نمی 

شود!

بدینوسیله از مهمان نوازترین 
مردم دنیا تشکر می کنیم
»  کوویدهای ساکن ایران«

خواستار حذف خطای هند 
در فوتبال هستیم

»  باشگاه پرسپولیس «

هواشناسی 
بومی

خبر خوش برای عکاسان و مدل های 
تمام وقت ساکن استوری اینستاگرام؛ 
بارندگی در پیش داریم

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

حاجی میرزایی: 
همه معلمان حقوق شان را سر 

ماه دریافت می کنند
بانک ها: البته 95 درصدش قسط 

وامشونه، بقیه اش رو تقدیم می کنیم

دانش آموزان : خوب شد ترامپ 
مسئول برگزاری امتحانات مجازی 

نیست

کرونا: اینا دیگه  از من هم خطرناک ترند!



a

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

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

تحریریه 
خطشه

 حق آموزش و پرورش
فرهنگ 
منشوری

ری
اه

مظ
یه 

عال

حرکات  موزون

در وادی ورزش و نرمش فرماید:

این میکده را صداوسیما ساقی ست

ما ورزشیان ساقِی مان میثاقی ست

از در نرسیده  میز عادل را خورد

خورده است ولی دو قورت ونیمش باقی ست

در فدراسیون فقط تعامل کردند

گاهی سر کیسه را کمی شل کردند 

رفتند سفر به دعوت ای اف سی

کی اف سِی خوشمزه تناول کردند

علیرضا یعقوبی

از نظر من اینستاگرام باید فورا  فیلتر بشه. تا کی باید 
اینقدر مشکل برای کانون گرم خانواده درست کنه؟ 

االن کی پاسخگوی بچه منه؟ رفته کلیپای پلنگ 
های حیاط وحشی که ذخیره کرده بودم رو پیدا کرده 

و تماشا کرده. دخترم  هم رفته توی قسمت ِسرِچ 
ایستاگرامم، دیده همه اش چیزای خاک برسریه. 

بهش گفتم اینستاگرام این مزخرفات رو خود به خود 
میاره، اون یکی بچه ام گفته: » هر چی بیشتر سرچ 

کنی از همونا بیشتر میاره«  اینستاگرام بچه رو اینقد 
وقیح کرده که روی حرف باباش حرف میزنه دیگه. 
حاال اینا به کنار ، خانومم رفته دایرکت هام رو چک 

کرده و می خواد طالق بگیره. پس کی فیلترش 
میکنین؟

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورشبگيرُم

که ویروس جدیدی آمده درآورد شورش

اضافات 
آقای خطشه ای
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سه سوته میرم یا 
آمارش رو میارم یا 

خودش رو!

جراید: احتمال وجود کرونای انگلیسی در آلمان چقدر است؟


