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کشف سبزه منصوره دهقانی
ماریجوانا

 سازمان هواپیمایی کشوری:احتمال اعمال 
محدودیت های پروازی در ایام نوروز وجود دارد

}شرح سکانس: مسئولین هواپیمایی ماهان لبخندی می زنند و کف دستان خود را به نشانه رضایت روی هم می مالند{

ظریف:  
غرب ۳ برابر نیاز خود واکسن 

کرونا احتکار کرده است

ضمن تبریکات فراوان به مناسبت نوروز باستانی 

خواهشمندم در حالی که غرق در شادی بیکران 

هستید به نکات زیر هم توجه کنید: 

1- متن های کپی، پیست شــده تبریک عید به 

اندازه کافی خارق العاده هست، دیگر به هیچ عنوان 

نیاز به تبریک قرن جدید به همان شکل نیست.

2- سلبریتی های محترم لطفا در ویژه برنامه های 

عید حرف های سیاسی نزنید و درخواست های بی 

جا از وزیر محترم ارتباطات نداشته باشید تا یکهو 

نرود روی تبلیغ سیامک انصاری.

احیانا اگر هم نظر بنده را راجع به سالی که گذشت 

می خواهید همــان نظر خداداد عزیــزی را دارم 

خصوصا قسمت آخرش

جذابیت برنامه های سال 
تحویل شبکه های معاند 

لذتی زودگذر است
) رییس صدا و سیما (

از محققان خواهشمندیم راجع 
به مضرات هفت سین با توجه به 
افزایش قیمتش به یک نتیجه ای 

برسند
) مسئولین (

هواشناسی 
بومی

بهار آمد و شمشادها 
جوان شده اند

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: بی شرفا ، چینیا واکسن میخوان، 
شل کنید دیگه

وزیر راه: 
مردم از سفرهای غیرضروری 

طی نوروز خودداری کنند
مردم در حال سیخ کردن جوجه در جاده: دیگه 

ضروری تر از این؟

کشت کنندگان خالق این محصول : نوروزی 
سراسر شادی را از ما بخواهید 

نوروِز مبارِک کرونایی



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 رفاه و تامین اجتماعي
منشوری
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حرکات  موزون

در ابراز امیدواری برای 1400 فرماید:

نوروزِ رسیده از هوایش پیداست

از بلبل و از صوت و نوایش پیداست

سالی که نکوست را ولش کن مشتی

قرنی که نکوست از کجایش پیداست؟!

امسال لباس گاوی اش را پوشید

باید به همین سبب حسابی کوشید

فریاد بزن بگو که خرمن کوبیم

گاوی که نر است را نباید دوشید

علیرضا یعقوبی

بهترین دفاع حمله است. اگه تماس گرفتن و 
پرسیدن: » خونه اید یه سر بهتون بزنیم ؟« در 
جواب باید بگی: »عه! چه جالب، دل به دل راه 

داره، ما سر خیابون تون هستیم داریم میایم« و به 
سرعت به سمت لوکیشن مربوطه حرکت کنید. 

برای این کار الزمه صبح زود با خانواده لباس 
نوهاتونو بپوشید سرجاده کمربندی وایسادید. 

اینطوری دسترسی به همه جا راحت میشه.خالصه 
حواستون باشه. االن طوری شده که اگه بگین 

مسافرتیم، میاند همون محل مسافرت باهاتون عید 
دیدنی می کنن. 

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
یا چشم بپوش از من و از خویش برانمبگيرُم

عید آمده حاال چه بپوشیم؟ندانم

اضافات 
آقای خطشه ای
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سالی گل، ماه
 تمیز و فوق العاده 

براتون آرزو می کنم

خطشه سال خوبی برای تان آرزو می کند


