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 شهریوری خونین در راه است

 احتمال تأثیر یک منصوره دهقانی
داروی ضدافسردگی در 

بهبود کرونا

نمکی: واکسیناسیون افراد را رویین تن نمی کند
 مردم: پس شما مسئولین قرص رویین تنی رو می خورید یا پمادش

 رو می مالید؟

۵۰ درصد دانشجویان مجاز به 
انتخاب رشته، قید دانشگاه را زدند

به تازگی در بین خبرهای خوشی که همه 
جا رد و بدل می شود متوجه شدیم که 
چند جوان خوش ذوق ایرانی از واکسن 
تقلبی کرونا رونمایــی کردند و عده ای 
از مردم هم که دل شان راضی نمی شد 
رایگان واکسن بزنند سعی در خرید این 
واکسن ها کردند که فعال سرنوشت آنان 
مشخص نیســت. اما مراجع قانونی که 
همیشه سعی در ســرکوب استعدادها 
داشتند، آن جوانان را به سرعت دستگیر 
کردند. وزیر بهداشت هم اعالم کردند 
که به هیچ عنوان به فروشندگان واکسن 
اعتماد نکنید ، به واکســن زدن ما هم 
امیدی نداشته باشید .کال شل بگیرید و 

لذت ببرید.

به مقایسه بیش از حد 
وضعیت معیشتی فعلی مردم 
افغانستان با مردم ایران در 

اخبار نیازمندیم
مسئولین

به اخبار متعدد صدا وسیما  
مبنی بر گوگولی بودن طالبان 

در افغانستان نیازمندیم
»مردم«

هواشناسی 
بومی

هوا؟ کامل بستگی داره... فعال 
بخشنامه اش نیومده

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

 دانشجویان مجاز انتخاب رشته:
 راه های ساده تری برای انتخاب همسر مناسب 

پیدا کرده ایم البته شاید بعد از طرح صیانت 
نظرمان عوض شد

هشدار نمکی درباره 
اوج گیری مجدد کرونا با 

ورود مهاجران افغان
مردم : آقا مگه دولت عوض نشد؟ چرا این وزیر با 

هشدار های به موقعش دست از سرمون بر نمی داره؟

مردم ایران : بدید استفاده کنیم تو رو خدا ، کرونا 
رو هم درمان نکنه برا افسردگی مون خوبه



شورای شهر خطشه: هزارتوشهرطنزخبرگزاری  
پیام پورفالح، محمد پوررشیدی، منصوره دهقانی

همکاران این شماره: صدرا سلطانی، بهار نژند، مطهره ناسخیان
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

حق حیات، سالمت و کیفیت فرهنگ 
منشوری
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مظ
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حرکات  موزون

خوب است که واکسن بتوان حاضر کرد 

تا جامعه را به زندگی قادر کرد

روزانه هزاران ُدز اگر وارد شد

تعدادی دزد جای آن صادر کرد

ای کاش به من واکسن بهتر می زد

در شعبه ای از هالل احمر می زد

فعال عضالتم همگی شل هستند

ای کاش فقط آب مقطر می زد

علیرضا یعقوبی

حاال که اینقدر تقاضای واکسن باال رفته چرا ما 

مردم عرضه رو بیشرت نکنیم؟  البته می دونم 

می خواین بگین این کار تخصصیه و بازی با 

جون مردمه و وجدان داشته باش و... ولی به 

نظرم اگه وارد این کار بشم یک جوون ایرانی 

) یعنی خودم( براش اشتغال زایی خوبی 

ایجاد میشه. برای اینکه وجدان درد نگیرم یه 

دوز واکسن واقعی هم میریزم توی  تانکر 

آب مقطر و بسته بندی میکنم می دم دست 

مردم. هر تانکر دو میلیون دوز واکسنه.جنبه 

مثبتش رو هم ببینین. می خوام آرامش

 مردم رو می خوام باال بربم. 

پلید هم خودتونید

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
»در خرابات مغان نور خدا می بینم«بگيرُم

برق مان هر شب اگر هم برود طوری نیست

اضافات 
آقای خطشه ای
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به نظرت 
منظور از کلمه 
»پناهجو« رو 
متوجه شدند؟

پناهجویان افغان را درمان کردیم و به کشورشان برگرداندیم

 شاید فکر 
کردند اومدیم 

دکتر


