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مجتبی حیدرپناه
 پلیس فتا:

بازداشت سه ادمین 
سایت های قمار با یک 

میلیون فالوور

پویش »نه به چهارشنبه سوری خطرناک« در شیراز اجرا می شود
 دوست داران چهارشنبه سوری خطرناک: ما هم پویش سوختگی زیر نود درصد

 اصال سوختگی نیست راه می ندازیم

 جراید:

کرونای نروژی چیست؟

بنده  اول هم به این دولــِت باتدبیر خوب 
بودم. ایــن اصال ربطی به میــزان عیدی 
کارمندان و کارگران ندارد. اگر چه دور از 
انصاف است که وقتی در بازار راست راست 
راه می روم و به راحتی مایحتاج شب عید 
را تامین می کنم،درودی بــر روح دولت 
نفرستم. حقا که این دولت شایسته ترین 
دولتی است که افتخار داریم تا اواخر قرن 
در خدمت شان باشیم . ضمنا بنده به نیابت 
از کل مردم ایران  خواستار امکان  ۱۲ ساله 
شدن دوره ریاست جمهوری هستم تا یک 
قرن دیگر با قدوم ایشان آغاز کنیم و ببینیم 
تا کجا یک ملت می تواند خوشــبخت و 

خوشخت تر بشود.

خواستار ممنوع التصویری 
سیامک انصاری در قرن  

پیش رو هستیم

نیازمند پررنگ تر کردن 
حضور نجم الدین شریعتی 
در ویژه برنامه های نوروزی 

هواشناسی 
بومی

در خیابان گردی ها،  اگر از کرونا 
نمی ترسید ، انصافا  از ترقه 
بترسید!

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

کرونای انگلیسی:
 کوچیک شما، خواهر زادمه 

آتش نشانی شهرکرد: 
تدابیر الزم برای چهارشنبه 

پایان سال اندیشیده شده است
تولید کنندگان نارنجک دست ساز : ما هم 

تدابیر الزم برای  عرضه محصوالت اندیشیدیم

وی افزود: ضمنا  این سه تن  » معتبرترین 
سایت ها  » رو داشتند

ای که دستت میرسد کاری بکن!



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

فرهنگ  حق کرامت و برابری انسانی
منشوری

نی
هی

 ما
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حرکات  موزون

ای کاش که منت بگذاری،  دنیا

هی بر سرمان بال نباری ، دنیا

امسال رفوزه می شوی معلوم است

یک چارده و دو صفر داری دنیا

 راضی شدی ازتو خواستگاری کردم 

رفتم به هوا ابر سواری کردم

آغوشت را که سمت من وا کردی 

یک دفعه فرود اضطراری کردم

علیرضا یعقوبی

حاال که زندگی ما تا مرز از هم پاشیدگی رسید، 
می گن از کرونا از غذا منتقل نمی شه! بابا  بعضی 

خانوما وسواس دارند،چرا تحقیق نکرده حرف می 
زنید؟ االن یکساله همه غذاهامون طعم الکل میده، 
دیگه اگه  بوی الکل به دماغمون بخوره اشتهامون 
باز میشه. اگه غذا کم الکل باشه، یه خرده الکل می 

زنیم بعد می خوریم.عیال حتی پفک ها رو الکل 
می زد، خمیر می شد، با قاشق می خوردیم. از بس 
الکل به خورد ما داد، سال گذشته رو کال سرخوش 
بودیم. حاال میگن از غذا منتقل نمیشه. عیال می 

گه دیگه این سبک زندگی ما شده، نمی تونیم 
ترکش کنیم و بطری الکل رو توی  دیگ قرمه 

سبزی خالی میکنه.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
مپرس از من چرا در پیله ی مهر تو محبـوسمبگيرُم

که من این گونه مصون از هزاران نوع ویروسم

اضافات 
آقای خطشه ای
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 کی به حرف من 
 میرسین که 

» معتادا نمیگیرند « 
خدا میدونه...

محققان:ثروتمندانبیشترکرونامیگیرند


