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 پیام پورفالح
وزارت بهداشت: 

 اکثر استان های کشور 
 از قله موج چهارم کرونا 

عبور کردند

آغاز دوباره جنبش خیابان های بدون خودرو
 در استونی

مردم : جنبش خودرو های بدون خیابان کی در ایران آغاز می شود؟

 علی نصیریان رئیس گروه 
نمایش و ادبیات نمایشی 

فرهنگستان هنر شد

سال های ســال دغدغه مردم ایران این است 
که خود را از دیگر هموطنان  بدبخت تر نشان 
دهند. ولی هیچ کدام زیر بار نمی روند. همیشه 
با جمله " شما که وضعت خوبه، اگه جای من 
بودی که...." سعی می کنند حریف را از میدان 

به در کنند.
 سوال بنده اینجاست که مگر مسئولین زحمت 
کش ما در راستای همین امر تالش نکرده اند؟ 
خب سیاست گذاران کشــور بد کاری کردند 
که شما را از ســاعت ها بحث و جدل تنش زا 
سر بدبختی فارغ کردند؟ طی این سال ها تمام 
تالش شــان را کرده اند که همه به یک اندازه 
بدبخت باشند و بحمداهلل امروز همه مان یقین 

داریم که به این توفیق رسیده اند.

به فحش تماشاگران جهت 
بهبود کیفیت بازی مان 

نیازمندیم
»بازیکنان لیگ ایران«

هر چیز که شما را نکشد 
قوی ترتان می کند پس از 

کرونا نهراسید
»ستاد مقابله با کرونا«

هواشناسی 
بومی

به موسم "محسن رضایی میرقاعد" 
نزدیک می شویم

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

ایرج ملکی: هعی...  همیشه حق ما رو 
خوردن این هم روش

راهکار حذف کنکور 
چیست؟

مردم : کنکور رو که حذف نمی کنید  
الاقل تبلیغ مدرسان شریفو حذف 

کنید، ضعف اعصاب نگیریم

وی افزود: و کم کم وارد تپه های موج 
پنجم می شویم

#ثبت_نام



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 آزادی بیان
منشوری

کن
راف

 بذ
مد

حا

حرکات  موزون

فرزند نیاورده پدر را کشتند

موجود شریف بی خطر را کشتند 

بهرام که گور می گرفتی همه عمر

آسوده بکپ که گوره خر را کشتند!

این را به وزیر محترم فرمودیم

بیرون برویم از کرونا نابودیم

مگذار که امتحان حضوری باشد

آنالین نباشد همگی مردودیم!

علیرضا یعقوبی

نظر من تحریم انتخاباته . اگر هم بخوام رای بدم 
باید به کسی رای بدم که بتونه بین قدرت "توازن" 
ایجاد کنه ولی چون معنی "توازن" رو درست بلد 
نیستم ترجیح میدم به کسی رای بدم که اصولگرا 

باشه. البته اصولگرایان خیلی هاشون به اسم اعتدال 
و اصالح طلب و چیزهای دیگه میاند که در این 

صورت ناجوره. پس به یه اصالح طلب رای میدم. 
چون گفتم که اصالح طلب ها بعضیاشون اصولگرا 

هستند بنابراین دیگه واقعا قلبم گرفت! اصال 
میرم توی کالب هاوس و اولین پیج سیاسی رو باز 
می کنم، هرچی گفت همون کار رو می کنم. البته 
امیدوارم از این خارج نشینان برانداز نباشند چون 

واقعا دیگه قلب گرفت. واقعا ها!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"حسابش با کرام الکاتبین است"بگيرُم

در ایران هر کسی کار آفرین است

اضافات 
آقای خطشه ای
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 االن مجردم 
 ولی سه سال زمان بدند

  سه تا بچه رو می رسونم 
به این طرح

مجلس: طرح واگذاری 150 تا 200متر زمین به خانواده های سه فرزنده 


