
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 119 | 01 خرداد 1400|  خبرگزاری ایمنا

منصوره دهقانی
وزیر بهداشت عنوان کرد؛

پیک چهارم کرونا را 
پشت سر گذاشتیم

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران: 
شاهنامه اثری سیاسی است

فردوسی : بسی رنج بردم در این سال سی  تهش هم سیاسی مون کردند رفت!

پلیس فتا : ۱۶۰۰ نفر از 
گردانندگان سایت های قمار و 

شرط بندی بازداشت شدند

طبیعتا عملکــرد دولت فعلی بایــد تا قبل از 
انتخابات ارزیابی شود ولی هنوز چند هفته تا 
انتخابات وقت هست و بعضی ها شب امتحانی 

هستند.
برای اینکه دولت سربلند از این امتحان بیرون 

بیاید چند پیشنهاد دارم:
با توجه به وضعیت کرونا، امتحانات به صورت 
مجازی برگزار شود تا همدلی ها و همفکری ها  

هم بیشتر شود.
با توجه به اینکه در زمــان دولت فعلی تحریم 
بوده ایم، خواهش می  کنیم نمره باالی 5 را هم  

10 بدهند تا وزرا سربلند بیرون بیایند.
بخاطر نزدیک بــودن ایام انتخابــات و  اینکه 
حساســیت شرایط حســاس کنونی،حساس 
تر هم شده،  شــرایط تک ماده زدن برای وزرا 

مهیا شود.

به رد صالحیت دسته 
جمعی همه ثبت نام 
کنندگان نیازمندیم
»مردم در صف روغن«

مناظره دیگه خز شده 
مسابقه اطالعات عمومی 
بین کاندیدا ها برگزار کنید

»مرتضی حیدری«

هواشناسی 
بومی

هوای پدرها رو داشته باشین. 
تهدید" قیمه قیمه ات می کنم" رو 
جدی بگیرید...

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: اون ها رو به »معتبرترین« زندان 
های ایران راهی می کنیم

 استاندار تهران:
مردم به دنبال واکسن های تقلبی 

کرونا در »ناصرخسرو« نباشند
وی افزود : خیلی جای بدیه، 

خودمون هم رفتیم گیرمون نیومد

وی افزود: جمع که جمع آخره ، ایشاال 
پیک پیک آخر نباشه

 الوعده،صفا



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 مشارکت در تعیین سرنوشت
منشوری
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حرکات  موزون

در کار وطن مشارکت باید کرد

اینقدر نگو که هر که آمد بد کرد

دولت اگر از رئیس ، محروم شود

ارزاق تو را چه کس گران خواهد کرد؟!

معتاد که باشم، به تو سر خواهم زد

هر روز به طور مستمر خواهم زد

دیدم که گرفته ای ، خیالت راحت

من داخل لوله ات فنر خواهم زد

علیرضا یعقوبی

ما مردم داریم ترسناک می شیم. داشتم فوتبال 
می دیدم و یه فحش کوچولو به داور دادم. بابام 

عصبانی شد و گفت: مودب باش پسر! یک لحظه 
وحشت افتاد به جونم و از خونه فرار کردم. االن 

دارم کتاب "چگونه مودب باشیم" رو می خونم و 
مثل بید می لرزم.از طرفی بچه ام یه بسته قرص 
گرفته آورده توی خونه. دارم زار می زنم که اگه 

همه اش رو بخوری و خودت رو بکشی من چکار 
کنم؟ میگه بابا این قرصا برای باشگاه بدنسازیه، 

روش هم نوشته،بیا بخون! خالصه که اگه کرونا هم  
ما رو نکشه، خودمون خودمون رو  می کشیم. البته 

میگن واکسن کرونا هم لخته مون میکنه!

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"چند گوئی که چنین رفت و چنان خواهد شد"بگيرُم

غالبا هرچه نخواهیم، همان خواهد شد!

اضافات 
آقای خطشه ای
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 50 هزار و خرده ای
 از اینا توی ایران کاربردی 

نداره اگه پسند کردید 
وردارین ببرین

فرهنگستان بیش از ۶۰ هزار لغت و اصطالح به تصویب رساند


