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وزیر کشاورزی: حامدبذرافکن

آرامش به بازار مرغ 
باز می گردد

اتحادیه مرغداران اصفهان:نمی توان یک باره تولید مرغ را 
افزایش داد

وی افزود: ما فقط بلدیم قیمت را یک باره افزایش دهیم

عواقب رفتار نامناسب با 
بازیکنان و مربیان خارجی 

شاغل در ایران چیست؟

واقعا این کرونا کار و کاسبی خیلی ها را زمین 

زده . از جمله سازمان ملل متحد . این دوستان 

زحمت کش قباًل موضوعات زیادی در جهان 

پیدا می کردند که برای یک یک شان افسوس 

بخورند . اما االن چطــور ؟دریغ از یک حمله 

موشــکی جزئی. برای کرونا هــم داریم ابراز 

نگرانی می کنیم و نیازی به واکنش آنها نیست.

راهکار من این است که دفتر مرکزی سازمان 

را در ایران قرار دهند آن وقت می توانند در هر 

زمینه ای که بخواهند دست شان باز است که 

ابراز نگرانی و تاسف کنند. سر بچرخانند بحران 

و مشکل می بینند ماشاهلل.

به کشف یک وجهه ترسناک 
جدید از کرونا برای کنترل 
اوضاع مملکت نیازمندیم

»مسئولین«

کرونا زیاد نشده، کشور 
کوچیکه زیاد نشون میده
)آخرین تالش های یک 

عشق سفر(

هواشناسی 
بومی

از این به بعد تحلیل هواشناسی 
و کلیه امور، فقط در روم کالب 
هاوس) لینک در بیو(

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

بازیکنان و مربیان خارجی: رفتار مناسب 
در زمان گرفتن مبلغ قرارداد

راهکار مقابله با تحریم کاربران 

ایرانی توسط گوگل چیست؟

عالقه مندان شبکه افق: جمع کردن و 
رفتن از ایران

وی افزود: به عبارتی دیگر به این وضعیت هم 
عادت می کنید

شیوع همگیری کالب هاوس



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

همیار شهر خطشه: صدرا سلطانی
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حّق اقتصاد شفاف و رقابتی
منشوری

ان
خی

اس
ره ن

طه
م

حرکات  موزون

محتاج خوراک بره، یعنی علفیم

از این همه دلخوشی،مکلف به کفیم

یارب برسان بدون نوبت مددی

یک قرن گذشت و همچنان توی صفیم

با آنکه خوش آب و رنگ و خوش استیلم

صد ساله ام و مجرِد فامیلم

آمد به سراغم اجل اما گفتم

در فکر ادامه دادن تحصیلم

علیرضا یعقوبی

جای تاسف داره که مسئولین ما به اندازه من هم نمی 

فهمند! ِکی بود گفتم این کرونا ول کن نیست؟ گفتم 

موج بعدی در راهه... کو گوش شنوا...اسفندماه )جاتون 

خالی( حدود بیست روز می رفتیم بازار برای خرید 

عید. به همه مغازه دارها گفتم که کرونا در کمینه. وقتی 

واسه عیددیدنی )جاتون سبز( همه فامیل دور هم جمع 

شدیم، بهشون گفتم که موج جدید در راهه. وقتی رفتیم 

سفرنوروزی به همه مسافرا گفتم که خطر در کمینه.

خالصه که توی این ایام عید حدود دو هزار نفر از اقصی 

نقاط کشورمون  رو دیدم و بهشون اخطار دادم. ولی کو 

 گوش شنوا؟ االن هم یه خرده سرفه ام گرفته، 

برم دکتر ببینم چه خبره.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"بهای وصل تو گر جان بود خریدارم"بگيرُم

قسم به جان خودت کله ی خری دارم

اضافات 
آقای خطشه ای
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 این چه شعاریه
  که )گشایش(

 توش نداره

شعار روز جهانی بهداشت سال ۲۰۲۱:  ایجاد جهانی عادالنه  و سالم برای همه


