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مسیر رسیدن به واکسن

وزارت کشور: ریحانه کریمیان

ادعای خودسوزی مقابل 
بورس دروغ است

شهردار تهران: 

ابایی از عذرخواهی در برابر مردم ندارم
بقیه مسئولین: برادِر من شما شهردار تهرانی نه توکیو . رعایت کن لطفًا

وزیر بهداشت خبر داد: 

 استفاده از طب سنتی 
در درمان کرونا

ما روش های منحصر بــه فردی برای 
مقابله با کرونا در کشور عزیزمان انجام 
می دهیم. البته تکینــک بی تفاوتی و 
محل سگ نگذاشــتن به کرونا جواب 
نداد ولی ما وارد پلن بی شده ایم که همانا 
شگفت زده کردن و ســکته دادن این 
ویروس است.مثال  با  سیاه شدن وضعیت 
کشور ،به جای اینکه برای واکسن تالش 
کنیم و یا پرواز ها را لغو  و مســافران را 
قرنطینه کنیم، یک ســری گزارشگر 
می فرستیم که بروند مچ مغازه دارهایی 
که آمدند سر کار را بگیرند و آنها را از این 
کار زشــت نهی کنند. به هر حال کرونا 
موجود زنده است و با این اقدامات ما قالب 

تهی می کند.

به مقداری پول دستی جهت 
برگزاری کالس های چگونه 
ثروتمند شویم نیازمندیم

آنقدر سریال چرند از رسانه 
ملی پخش خواهیم کرد تا 
در آینده خودتان به مختار 

احساس نیاز کنید
»رییس صدا و سیما«

هواشناسی 
بومی

ورود  موج خوشگِل جامعه مدنی، 
آزادی اجتماعی  و حقوق زنان به کشور 
در آستانه انتخابات

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

االغ های کشور: با این وضعیت تغذیه اصال فکر 
فرآورده های ما رو از سرتون بیرون کنید

روحانی:

دنیا راهی جز توافق با ایران و 
لغو تحریم ها ندارد

کشور های توافق نکن: ای بابا حاال چه 
غلطی بکنیم؟!

وی افزود: یه کم اونورتر بود
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حرکات  موزون

با زندگی آمدم بجنگم در رفت

 افسوس که شد مایه ننگم در رفت

 رفتم که جهان نو بسازم  امروز

 یک ضربه زدم ولی کلنگم در رفت

بخشیده به ما واکسن مجانی را

بهداشت و درمان نمکدانی را

بی شک نمکی تک رقمی خواهد کرد

جمعیت سالمین ایرانی را

علیرضا یعقوبی

هوای بهار بد چیزیه. آدم حالی به حالی 

میشه. برای همین انتخابات  رو توی فصل 

بهار برگزار می کنن. آدم صبح از خواب 

پامیشه مطمئنه که منی خواد به هیچ کسی 

رای بده. دم ظهر کمی به مناینده اصالح طلب 

ها متامیل میشه. دم غروب دل آدم می گیره 

و به اصولگرایان متامیل میشه. شب مصاحبه 

لو رفته نگاه می کنی کال نظرت بر می گرده 

از همه چی. المصب دکمه save  هم نداره 

که بزنیم  و آخرین تغییرات رو ذخیره کنیم و 

 بگیریم بخوابیم. دوباره صبح ؛ روز از نو

و روزی از نو!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم”بگيرُم

آی مسئولین به من هم کسر خدمت می خورد؟!

اضافات 
آقای خطشه ای
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چقدر خالیه منشور اسحاق وای! جای 
اینجا

جهانگیری منشور اخالقی و اداری کارگزاران نظام را ابالغ کرد

موزه بریتانیا


