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 وارونگی هوا

رئیسی: محمدعلی خوشکام

هوای پاک از حقوق 
مردم است

دبیر انجمن عفونی کشور: مبتالیان کرونا ۹۰ روز بعد از 
بهبودی می توانند واکسن تزریق کنند

وی افزود : البته اگر اون موقع گیرشون بیاد

سازمان جهانی دارو: 

رمدسیور؛ تنها داروی مورد 
تایید برای درمان کرونا

در امتحانات مجازی سه دسته دانش آموز 
وجود دارد:

دسته اول بســیار به حقوق دانش آموزان 
دیگر احترام می گذارند و هرگز تقلب نمی 
کنند.)چون در این دسته تاکنون موردی 
یافت نشده، به ســرعت سراغ دسته بعدی 

می رویم(
دسته دوم کسانی هستند که با همفکری 
امتحان مــی دهند کــه این هــم باعث 
همبستگی پویایی و رشد جامعه علمی در 

امر تحقیقات و پژوهش  می شود.
دسته سوِم دانش آموزان، در واقع همان اولیا 
دلسوزی هستند که  برای فرزندان عزیزشان 
امتحان می دهند. تنها آسیب جدی ای که 
به دانش آموزان در این روش وارد می شود 
آسیب خواب اســت. متاسفانه اولیاء اصرار 
دارند صبح امتحان ، بچه ها را هم از خواب 

بیدار کنند!

به مقداری سرمایه ملی برای 
تخریب نیازمندیم

» مسئولین «

فوری
به رسیدن دخل به خرج 

نیازمندیم

هواشناسی 
بومی

 هوا  اونقد آلوده است که 
سرد و گرمش دیگه مهم نیست. 
سوال نپرسید

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

برای مقابله با سیالب و 
آبگرفتگی در اصفهان چه 

اقداماتی شده است؟
مسئولین : ریا نباشه تعدادی تشت 

برای جمع آوری آب تهیه کردیم

مسئولین: مورد تایید ما که نیست . 
فقط نسخه وطنی

جهانگیری: 
تازه شرایط اقتصادیشون هم خوب نیست



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 محیط زیست سالم و توسعه پایدار
فرهنگ 
منشوری

ان
خی

اس
ره ن

طه
م

حرکات  موزون

اول شک داشت، مدتی دل دل کرد

بعد آمد و در کوی دلت منزل کرد

ای صاحب باغ و خانه ی رویائی

هر کس که تو را شناخت ما را ول کرد

در هر نفسی دو نوِع خاص، از دود است

یک دود پر از ضرر ، یکی پر سود است

وافور به لوله های اگزوز می گفت

تا قدر مرا بشر بفهمد زود است

علیرضا یعقوبی

ساختمان سلول ها و اتحادهای ریاضی و تعریف  
خرده فرهنگ و اینکه کدوم سلسله توی تاریخ 

به علت دخالت زنان دربار و دخالت خارجی 
ها منقرض شدند و... کی گفته این چیزا توی 

زندگی عادی هیچوقت به درد نمی خوره؟ 
خیلی اشتباه کرده. همه اینا به درد میخوره. 

االن هم امتحان علوم داره بچه ام، باید با  عیال 
بشینیم همین سواالت رو آنالین جواب بدیم. 
فقط بدیش اینه که مدت زمان پاسخگویی به 

امتحان محدوده. تا میای از روی کتاب راهنما و 
کمک آموزشی، جواب ها رو پیدا کنی و یا تماس 
بگیری با پسرخاله که دکترای ریاضی داره، وقت 

امتحان تموم میشه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
» بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «بگيرُم

که واکسن کشف شد خود را به ملکی دیگر اندازیم!

اضافات 
آقای خطشه ای
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یه اینقد هم  
سوراخ شده 

راستش

زنگنه: بازار نفت شکننده است


