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ریحانه کریمیان
رئیس بیمارستان سینا: 

 به داد بیمارستان ها 
برسید

معاون جهاد کشاورزی اصفهان: قیمت گوشت قرمز 
کاهش یافته است

قصاب ها: در صورتی که استخون و چربی و زوائد و پشم بیشتر بذاریم روی گوشت، چشم!

ربیعی: نباید بهانه ای برای 
استمرار تحریم به تحریم گران داد

از مدیران رسانه ملی  خواهشی دارم. دفعه بعد 
که خواستید به کسانی که از شرایط ناراضی 
اند بگویید که جمع کننــد و از ایران بروند، 
حتما تذکر بدهید که حواس شان باشد بیرون 
از ایران در رشته های ورزشی و علمی و غیره 
به هیچ عنوان تالشــی نکنند اگــر هم احیانا 
تالش کردند یادشــان باشــد که به موفقیت 
خاصی دست پیدا نکنند چون دوباره مجبور 
می شــویم یک مجری بیچاره را بکشــانیم تا  
صدا و سیما و یک کت و شلوار تنگ و چسبان 
و ناراحت هم تنش کنیم کــه  موفقیت های 
آن ها را توجیه کند و بعد برای تبرئه خودش، 

پشت وانت ها دنبال شعر سوزناک بگردد.

به تبدیل شدن قسمت  
نیازمندی ها به صفحه آرزو 

ها نیازمندیم
» مردم ایران«

خدایا بسه دیگه کار من تو 
ایران کی تموم میشه ؟

» ویروس کرونا «

هواشناسی 
بومی

هوای کامال مساعد برای جمع 
کردن و رفتن به اونجور جاها

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

 تحریم گران: االن همین جمله شما 
بهانه ای برای استمرار تحریم بود

نمایندگان از پاسخ های وزیر 
کشور قانع نشدند و به وی 

کارت زرد دادند
کارشناسان داوری: صحنه خطا کامل واضح بود 

و قطعا کارت قرمز داشت

 مردم : این سیاه نمایی ها چیه ؟ 
 فقط می خواین سردار کرونا را

 زیر سوال ببرین

 هشدار درباره سرعت باالی ابتال به سویه جدید کووید ۱۹ در ایران



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 دسترسی به فضای مجازی
منشوری

نی
زدا

ز ی
هنا

م

حرکات  موزون

"از کوزه گری کوزه خریدم باری"

گفتم که به قیمتش ندارم کاری

خیام همیشه کوزه ای دستش بود

از آنچه که می ریخت در آن هم داری؟

ای کاش که این دوره، المپیک نبود 

تا این همه وضع مان تراژیک نبود

خوب است که در ژاپن تماشاگر نیست

زیرا که لباس کاروان شیک نبود

علیرضا یعقوبی

کی گفته روغن کمه؟ بیاین از مغازه ما بگیرین. البته 
هر نفر باید همراه روغن، یه خــرده از اجناس بنجل 
مون رو هم برداره. کســایی که در مقابل خرید این 
اجناس مقاومت می کنن ، می تونند برای به دســت 
آوردن روغن، کارای دیگه ای بکنن. مثال بپرند دو تا 
نون سنگک  تازه بگیرند برامون. ویترین رو گرد گیری 
کنن. یا الاقل یه خرده شیرین کاری در بیارن. کارهای 
خطرناک مثل بندبازی و راه رفتن روی لبه قفسه ها 
هم انجام ندید چون قبال چند تا مصدوم داشتیم. اگه 
هم غرورتون اجازه نمــی ده از این کارا بکنید، روغن 

کنجد و ذرت هم داریم ، قابل معاوضه با پراید.

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"خوش است خلوت اگر یار ،یار من باشد"بگيرُم

اگر چه وقت اداری و کار من باشد

اضافات 
آقای خطشه ای
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وای ، یه لکه سیاه 
پیدا کردم...نه ، خدا 
رو شکر مگس چیز 

کرده

علی ربیعی: همه کارنامه دولت ما روشن است و سیاهی ندارد


