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نگین نقیه
ذوالفقاری: 

حفظ پروتکل های بهداشتی 
 باید محور برنامه ریزی

 در کشور باشد

بسته معیشتی رمضان به چه کسانی تعلق می گیرد؟
 مسئولین: ماشاهلل زیر خط فقرخیلی زیادین برای اینکه شرمندتون

 نشیم میدیم همون باالی خطی ها 

اخبار ساعت14 :

  روند کند واکسیناسیون 
در آمریکا

ضمن تبریک به ســتاد مبارزه کرونا به دلیل 
عملکرد درخشــان شــان باید بدانید که دو 
انتخاب دارید یا در اوج خداحافظی کنید یا  
از برنامه راهبردی بنده جهت حفظ کیفیت 

عملکرد استفاده کنید:
در ابتدا تمام تالش تان را بکنید تا کادر درمان 
را برای ضعیف شــمردن واکســن مزخرف 
خارجی مبتال به ویروس کنید. سپس بخش 
عمده تخت های بیمارستانی کشور را جمع 
آوری کرده و یک بیمارستان مجهز در کشور 
مظلوم کامبوج احداث کنید . چهارده تا گل 
خوردند، گناه دارند بندگان خدا و متاسفانه 
باز هم  با هم بازی داریم. باشــد که ما هم در 

ثوابش شریک باشیم.

حلول ماه مبارک رمضان را 
خدمت

 میلیون ها ایرانی که دکتر گفته 
روزه براشون خوب نیست

 تبریک می گوییم

به قطع شدن زنجیره 
مدیریت بحران در ایران 

نیازمندیم
)مردم ایران(

هواشناسی 
بومی

 ورود موج خطرناک
 وعده و وعید انتخاباتی 

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

اخبار 20:30 : اَه  این خبر سمی و دشمن 
سوز رو ما می خواستیم بگیم

اتحادیه اروپا تحریم هایی را 
علیه ایران اعمال کرد

ایرانی ها: یه پیج اینستا بزنید  الاقل بتونیم 
فحشتون بدیم

مسئولین : حیف که ما کال برنامه ریزی نداریم 
وگرنه حتما  به این موضوع توجه می کردیم

مدیریت بحران به سبک ۱۴00



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  حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی
منشوری

دی
 اس

لی
ع

حرکات  موزون

از حاشیه ها کم بسرایم خوب است

از بلبل و گل هم بسرایم خوب است

در مقطع حساس کنونی شعری

در مورد شلغم بسرایم خوب است

ای ماه صیام، از فراق ات مردم

یکسال فقط گرسنگی می خوردم

آماده دیدار تو هستم اکنون

دیدار تدارکاتی ام را بردم

علیرضا یعقوبی

رفتم توی کالب هوس دو دقیقه سرگرم بشم، عیال 

اومده میگه چرا سه ساعته داری توی روم " شب جمعه" 

عکسای مردم رو نگاه می کنی؟ اومدم بیرون، رفتم توی 

روم های سیاسی. چهار ساعت توی نوبت وایسادم آخرش 

می گن توی دو دقیقه حرفت رو بزن. آخه من چطوری 

توی دو دقیقه به همه کسانی که تا حاال حرف زدن 

فحش بدم؟ چطوری توی دودقیقه ثابت کنم همه شون 

عقب مونده و فریب خورده و کند ذهنند؟ آزادی بیان 

کجا رفته؟ واقعا جنبه کالب هوس نداشتند هیچکدوم. 

آخرش هم بخاطر چندتا فحش ناموسی ریز انداختنم 

بیرون. اصال همون بهتر که فیلتر شد.بی جنبه ها!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت"بگيرُم

به دست ما برسد واکسنی که باشد مفت

اضافات 
آقای خطشه ای
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ایرج جون، مهار 
همه چی از دستم در 
رفته. رنگی بندیا رو 

یادته؟ بنفش هم توش 
بود؟راستی االن موج 

چندمه؟

مهار کرونا از دست ما خارج شده


