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محمدعلی خوشکام
جراید: 

بی اعتمادی مردم 
تکان تان نمی دهد؟

جهانپور: واکسیناسیون کرونا رایگان است
مردم: ما که تا اون موقع دیگه نیستیم ولی جامون رو خالی کنید

ایمنا:

گوشت گاو بدون چربی برای 
قلب مفید است

طبق آخرین تماسی که ســتاد کرونا با بنده 
داشت اذعان کردند که خوبی ای بدی چیزی 
دیدید حالل کنید.  بنده پرسیدم سفر زیارتی 
تشــریف می برید؟ که گفتند خیر شما هم 
حضرت عباسی نروید. طلب حاللیت هم برای 
این است که شما قرار است بروید. مکانش را 
پرسیدم که گفتند : لقاء اهلل . دلیلش را هم این 
چنین دانستند که چون باالتر از سیاهی رنگی 
نیســت، دیگر توانایی طراحی نقشه کشور 
را ندارند. وقتی هم نقشــه ها و رنگ آمیزی 
های ما نباشــد، کرونا به هیــچ وجه کنترل 
نمی شود و. وقتی کرونا کنترل نشود شما به 
بهشت می روید . اگر هم نرفتید دندتان نرم، 

می خواستید کمتر فسق و فجور کنید!

به چند دست لباس 
پاکبانی جنس خوب 

نیازمندیم
» برخی مدیران «

هر کی اینستاگرام رو فیلتر 
نکنه خره

» بیانیه مشترک علی دایی و 
عباس بوعذار «

هواشناسی 
بومی

 طوفان شدید  جنبش "می تو"
 دم و دستگاه های هواشناسی ما را 
هم از جا کند و برد!

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

مردم : پرداخت هزینه اش چه تاثیری 
روی قلب دارد؟

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:

 بازار آرام گوشت قرمز
 در ماه رمضان

مردم : کامال با آرامش قبل از طوفان 
آشنایی داریم

 مسئولین: تکان که نه
 ولی کمی قلقلک مان  داد

فقط ۲۴ درصد ذخیره آبی سد زاینده رود باقی مانده است



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 رفاه اجتماعی
منشوری

اح
رفت

سح

حرکات  موزون

یک زلزله در مسائل مالی شد

قانون جدید چک عجب عالی شد

شادیم که کابینه تان پر کارست

از لطف شما حساب مان خالی شد

واکسینه کنید ،تاجر و دارا را

افراد سلبریتِی خوش سیما را

یک قبر و کفن اشانتیون  هم بدهید

آن را که خریده آسترازنکا را

علیرضا یعقوبی

واکسن کرونا  چیزیه که به جون آدم بستگی داره. 
برای همین رفتم با لباس پرستارها توی بیمارستان 
که بی تربیت ها با تیپا بیرونم کردند. پرسیدم انصافا 

چطور فهمیدید از خودتون نیستم؟ نگهبان گفت : بی 
شعور اینجا بخش زایمانه!رفتم لباس پاکبان پوشیدم 

ولی نه تنها واکسنی در کار نبود بلکه برای طبیعی 
جلوه دادن قضیه مجبور شدم کل محله رو جارو بزنم. 
نهایتا با تهدید و داد و بیداد تونستم واکسن بزنم.هی 
می گفتند  این واکسن اون نیست و خطرناکه، ولی 

گوش نکردم. نمی دونم چی بود ولی االن نصف بدنم  
در حال تجزیه شدنه

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"هر که شد محرم دل در حرم یار بماند"بگيرُم

به گمانم جهت خوردن افطار بماند

اضافات 
آقای خطشه ای
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می خوای من 
توصیه کنم به 

مردم؟

 این تن بمیره 
شما هیچ توصیه ای 

نکن در این مورد!

وزارت  بهداشت :  مردم به واکسن های مورد تأیید سازمان غذا و دارو اعتماد کنند


