
هزارتوشهرطنزخبرگزاری  

KHATSHEشماره 126 | 03 مرداد 1400|  خبرگزاری ایمنا

مردم خوزستان مسعود ماهینی
به گروه های فرصت طلب 
اجازه سوء استفاده ندهند

چه کسانی بیشتر از دیگران کرونا می گیرند؟
 وزیر بهداشت : کسانی که به فحش های ... چیز... 

توصیه های من توجه نمی کنند

دادستان اصفهان:

انجام مصاحبه با   نوجوانان حاضر 
در کلیپ قمه کشی

واقعا این حجم از واکنش های منفی نســبت 
به ناسزای وزیر بهداشت عجیب است. جوری 
مردم روی شــان زیاد شــده بود که هر موقع 
کمی وضعیت مملکت رو به قهقرا بود، شروع 
می کردند به فحش دادن به مســئولین . اما با 
این حرکت جانانه نمکی ، مســئولین قادرند 
که پس از گل کاشتن در مسئولیت های شان، 
فحش را هم خودشان به مردم بدهند. از این 
موضوع نتیجه می گیریم که کال مقایسه کردن 
آزادی بیان مردم ما ، با مردم سایر کشورها از 
بیخ غلط است اگرهم قصد مقایسه ای دارید 
آزادی بیان مســئولین ما را با مسئولین سایر 

کشورها مقایسه کنید.

به مقداری مایع حیات 
برای ادامه حیات 

نیازمندیم
» خوزستان «

بین دو دولت به یک تنفس  
شدید نیازمندیم 

» مردم «

هواشناسی 
بومی

 افزایش موج پرفشار
 رضایت از مسئولین

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

 دوست آن نوجوان : بیا، دیدین 
گفتم شر میشه

 نصراصفهانی:
اصفهان در آینده هیچ منطقه 

محرومی نخواهد داشت
وی افزود: در واقع چون همه جا مناطق محروم 
میشه، دیگه کسی به اون صورت به چشم نمیاد

 مردم خوزستان:
 بله، نباید می دادیم ولی خب متاسفانه 

دادیم و این شد وضعیت ما

 قرار بود روسیه ۶۲ میلیون واکسن بدهد،دو میلیون داد



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 حیات.سالمت و کیفیت زندگی
منشوری

یه
ن نق

گی
ن

حرکات  موزون

ما را خفه کرده است باورهامان 

شاید که گذشته آب از سرهامان 

گفتیم که سیگار کشیدن عیب است 

حاال قمه می کشند دخترهامان

صادر شد و میل گرد و آهن بردند

پیدا و نهان و زیر دامن بردند

دیدند طرفدار ذوب آهن هستیم

درجا همه از تیم ذوب آهن، بردند

علیرضا یعقوبی

می خوام " اینگیجمنت" صفحه ام رو ببرم باال. نمی 
دونید چیه؟ همون مشــارکت مخاطبانه. باید بیارید 
شون توی بازی. مثال  جر خوردن خشتک پیژامه ات 
رو "استوری" می کنی تا دل مخاطبان به رحم بیاد و 
پیام بدند . بعدش میری میدوزیش و استوری میکنی : 
» به یاری خدا ولطف شما عزیزان، دوختمش« و پشت 
بندش می پرسی نظرتون درباره دوختش چیه؟ باز 
هم مخاطب مشارکت می کنه و اینگیجمنتت میره 
باال.حاال وقتشه که یه پیژامه دیگه رو بذاری کنارش و 
ازشون بخوای مقایسه کنن که خشتک کدوم بهتره.

راستی منو هم به دوســتاتون معرفی کنین.ایشاهلل 
توی اینگیجمنتاتون جبران کنم.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"هرچند پیر وخسته دل و ناتوان شدم"بگيرُم

قبری خریدم آخر و صاحب مکان شدم

اضافات 
آقای خطشه ای
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آره بابا فیلتر کن بره...
اتفاقا تا حاال خودی ها 
رو فیلتر نکرده بودیم 
یه تنوعی هم واسه 

خودمون میشه

مزاحمت برای دختر دانش آموز در سامانه شاد


