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 مسافرت در ایام کرونا

وزیر ارتباطات: مهناز یزدانی

تحریم مانع دسترسی 
به »ویز« شده است

عبداللهیان: ایران از امنیت، ثبات و اقتصاد پویای 
لبنان قویًا حمایت می کند

مردم ایران: از اینا که گفتید ما هم می خوایم

پسماند تهران: پاکبانان بعد 
از کادر درمان در اولویت 

تزریق واکسن باشند

همانطور که وزیر جــوان فیلترینگ را 
گردن نمی گیرد بقیه هیئت دولت هم 
نمی خواند قبول کنند کــه ما اقتصاد 
پویا نداریم.اما غصه نخورید که راهکاری 
اساسی دارم. باید کسی که خوِد پویاست 
به عنوان رییس جمهور بعدی انتخاب 
شود .اتفاقا  خود بنده "پویا خطشه ای" 
هســتم آماده خدمت گزاری به ملت 
شریف ایران. مشکل عمده این دولت هم 
این بود که مشخصا "اقتصاد اسحاق" یا 
"اقتصاد حسن" اصال نمی تواند کارآمد 
باشد . ضمنا چقدر کار عاقالنه ای کردند 
که اسم آن رمز را هم پویا گذاشتند وگرنه 
معلوم نبود با رمز حسن دیگر پولی در 

حساب هایمان باقی می ماند یا نه

 چند خبرنگار همسو 
 و کامال قابل انعطاف

آماده واگذاری به مسئولین 
برای مصاحبه

نا موسا تموم کنید این بازی 
 کثیف ساعت قدیم

 و جدید رو 
  » مردم  زجر دیده ایران «

هواشناسی 
بومی

هواشناسی بومی به کشور دوست 
واگذار شد

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

 نمایندگان مجلس: اگه چیزی تهش 
موند، چشم

نماینده آبادان: 

چرا بانک مرکزی ۱۱ بدهکار 
کالن بانکی را معرفی نمی کند؟
بانک مرکزی: بیچاره ها برای سفر زیارتِی 

کانادا دستی گرفتن . میارن پس میدن

مردم: اوکی، ما متوجه شدیم که شما کال 
 دستت روی دکمه فیلترینگ نمیره



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 تشکیل و برخورداری از خانواده
منشوری

تی
دش
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شی

حرکات  موزون

آن آب روان اگرچه مجانی بود

 حق آبه ی ساکنان ایرانی بود

آقای غنی مکان سداَت ای کاش

برسیل مهاجرین افغانی بود

هنگام سپیده دم خروس سحری

 داردخبری که می کند نوحه گری 

یعنی که برو نصف شبی در صف  باش

نوبت برسد که مرغ ارزان بخری

علیرضا یعقوبی

مردساالری تا کی؟ چرا همه پلیس های راهور 
مرد هستند؟ دو ساعت بهشون توضیح میدم، 

باز جریمه میکنن. یه ذره دلرحمی و عاطفه 
زنان رو ندارند اینا. اصال رنگ شناسی بلد 

نیستند. هرچی رنگ هست رو نارنجی و قرمز 
میبینن. هی میگم بابا جان، شهر ما نارنجِی 
نارنجی نیست.توی نور روز نگاه کنی همون 

زرده، فوقش نارنجی کمرنگه. ولی اصلش 
رو بخوای گلبهیه. میگه دستورالعمله. خب 

دستورالعمل ها رو هم یه مشت مرد، سیبیل به 
سیبیل نشستن نوشتن...هیچی دیگه...آخرش 
هم یه جریمه تپل روی یه برگه آجری متمایل 

به کرمی نوشت داد دستمون.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشیبگيرُم

نه که در کوچه ی دلبر همه شب ول باشی!

اضافات 
آقای خطشه ای
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 البته فیلتر ما 
هم موثر بود!

رو بفرستند؟بچه ها چینی ش می خوای بگم 

تحریم مانع دسترسی به »ویز« شده است


