
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 123 | 12 تير ماه 1400 |  خبرگزاری ایمنا

موج پنجم هم رسید!

شناسایی و جذب ۶۴۸۱ پیام پورفالح
فرد بی سواد و کم سواد 

در سال ۹۹

سلحشوری: در هیئت تکواندو اصفهان تفاوتی بین 
ورزشکار زن و مرد نیست

هیئت تکواندو اصفهان: دقیقا، در حق هر دو اجحاف می کنیم

مرکز بهداشت اصفهان:در وضعیت 
نارنجی، تاالرهای پذیرایی تنها ۲ 

ساعت اجازه فعالیت دارند

بنده قبال خیلی روی مساله ازدواج جوانان 
تاکید داشتم. کم کم وضعیت اقتصادی 
طوری شد که تاکیدم را کمرنگ کردم. 
االن آن جوان ها دیگر جوان نیســتند و 
همچنان مجرد مانده انــد، بنابراین کال  
تاکیدم را از روی این قضیه برداشــتم. با 
این حال فکر می کنم در مقطع حساس 
کنونی با تزریق مقادیری شوگر مامی و 
شوگر ددی می توان این جوانان سن باال 
را به ازدواج تشویق کرد، به جان خودم که 
راه حل دیگری به ذهنم نرسید. همین راه 
حل را غنیمت بدانید تا شوگرها در قید 

حیات هستند.

به یک غذایی که نیازی به گوشت 
و برنج و حبوبات و سبزیجات و ... 

نداشته باشد نیازمندیم
)80% از مردم ایران(

از این به بعد فقط خبر اتوبوس 
هایی که احیانا سالم به مقصد 
می رسند را پوشش می دهیم

)اخبار20:30(

هواشناسی 
بومی

تنها دلیل منطقی ای که کشف 
کردیم اینه که  آب و هوا با ما 
خصومت شخصی داره 

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

وی افزود: البته یک ربع  هم برای درو 
کردن میزها کافیه

بهزاد فراهانی:

درباره گلشیفته فراهانی با 
خاتمی و موسوی تماس گرفتم

وی افزود: حاال باید برای خود خاتمی و 
موسوی با چندین نفر تماس بگیرم

مردم: شما یه سری به مسئولین کشور 
بزن، بیشتر از اینا هم گیرتون میاد

مرکز سواد آموزی اصفهان:



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پيام پورفالح، محمد پوررشيدی، منصوره دهقانی

هميار شهر خطشه: صدرا سلطاني
آذین بند)صفحه آرا( : سيد مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حق دسترسی به فضای مجازی
منشوری

ان
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ری
ه ک
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حرکات  موزون

کی گفته شما غذای کامل بخورید؟

پرحجم تر از مدیر عامل بخورید؟

ای گاو! بدان که مملکت تحریم است

حاال که علف نیست، فالفل بخورید

از روی تمام وعده هایت جستی

هرچند که وعده می دهی تا هستی 

با رفتنت ای کلید شادی گستر

دروازه ی سوژه های ما را بستی

علیرضا یعقوبی

مردم ما بلد نیستن از اوقات فراغت شون مثل آدم 
استفاده کنن. کتابخوانی کال از یاد مردم رفته. 
دیروز جمعه بود، دو ساعت در گروه همکاران، 

با جمالت جذاب همراه با تصاویر آبشار، همه رو 
به کتابخونی و دانایی دعوت کردم. توی کالب 

هاوس هم کلی صحبت کردم تا همه قبول کنند 
کتاب از همه چی با ارزش تره. توی اینستاگرام 
هم چند شعر از حافظ )که درباره واکسن کرونا 

بود( استوری کردم تا مردم با مشاهیرشون 
بیشتر آشنا بشن. خالصه که چشم به هم  زدم 

و تعطیالت آخر هفته به فرهنگسازی گذشت و 
برگشتیم سر کار. االن 10 سالی میشه که اوقات 

فراغتم رو وقف کتابخوانی مردم کردم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند “بگيرُم

زرشک، آمده ایران و کم نخواهد ماند!

اضافات 
آقای خطشه ای
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م رونالدو 
 اگه من

بودم، االن رکورد 

ی رو زده 
ی دای

عل

بودم

روحانی: 
اگر کرونا 
و ویروس 

ترامپ نبود، 
دالر امروز5 
هزارتومان بود


