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حامد بذرافکن
روان شناسان:

 افکار مثبت را در روزهای 
سخت کرونایی جایگزین 

باورهای منفی کنیم

حقایقی وحشتناک  درباره »کرونای المبدا« که 
با شنیدن آن شگفت زده می شوید!

وزیر بهداشت: جوری کرونا رو کنترل کردم که مردم عزیزم دیگه با هیچی شگفت زده نشن

نایب رئیس شورای شهر تهران:

 مردم ولی نعمت 
و مسئوالن نوکر هستند

حوصله مان به شــدت ســر رفته بود 
جای تــان خالی یــک کیلــو تخمه 
گرفتم و نشســتم پای سخنان وزرای 
پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس 
که متوجه شــدم که این دولت آمده 
تمامــی رکورد های چهار ســال دوم 
روحانی را در  سال اول خود بزند و در  
بقیه سال های دولت، اگر عمری باقی 
بود برود ســراغ رکورد های جهانی. 
چون کشور ما به هرحال محدود است 
و از نظر کوه و تپه و طبیعت، ظرفیت 
ایــن همه  فعالیــت و پیشــرفتی که 

عزیزان گفته اند را ندارد. 

بابا دیگه حوصلمون سر 
رفت واکسن بزنید بریم 

پی زندگیمون ناموسا
»کرونا«

به یک مقدار پول برای 
سرمایه گذاری در بازار 

هویج نیازمندیم
»مردم اقتصاددان ایران«

هواشناسی 
بومی

هوا ُگهربار است ) کارشناسی 
اعزامی هواشناسی بومی- مجلس(

افاضات نيازقندي ها
آقای خطشه ای

چرتكه

ساقی : ساقی هستم و اینم نمونه کارم

جشنواره تورنتو میزبان 
واکسینه ها خواهد بود

مردم ایران : 
 خب یکباره بگین همه بیان 

جز ایرانیا دیگه

مردم : آخه دیگه باور منفی نداریم که! 
همش حقیقت تلخه

 گفتگو به سبک طالبان



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

همیار شهر خطشه: صدرا سلطانی  - مطهره ناسخیان
آذین بند)صفحه آرا( : سید مهدی رضوی

تحریریه 
خطشه

فرهنگ  حق حفاظت از آثارباستانی و تمدنی
منشوری
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حرکات  موزون

دستان شما نمک ندارد، یارا

هستیم به لطف نسخه ات بیمارا

شش بار به ما بگو که جای ویروس:

کشتم شپش شپش کش شش پارا

در عمر خودم عصر اتم را دیدم

بی آبی و کمبود سرم را دیدم

جان سختم و صدسال دگر می گویم

من  هستم و پیک پانصدم را دیدم

علیرضا یعقوبی

آقای دکتــر، به خدا ما رو اینجــوری نبین، ما 
خیلی بــا فرهنگیم. اصال رژیــم گرفته بودیم 
قبلش. ولی نمی دونیم چرا وقتی یه جا غذای 
مجانی میدن، دســت و پامونو گــم می کنیم. 
مثال یه جا شــله زرد می دادنــد و یه جا دوغ. 
میکس کردیم و نون تیلیت کردیم ، خوردیم. 
جاتون خالی خیلی هم چســبید. ولی چندتا 
از ایــن میکس ها کــه انجام دادیــم، هم دل 
درد شــدید گرفتیم ، هم چند تا از بچه همون 
دست و پاشــون توی صف ها شکست. رفتیم 
بیمارستان گفتند باید بیایم پیش روان پزشک. 

ماهم خدمت رسیدیم آقای دکتر...

khatshe.imna.mag@gmail.com

آثار طنز و کارتون هاي خودتان را 
براي ما ارسال کنید

فالِت
"دور مجنون گذشت و نوبت ماست"بگيرُم

قیمت ماست، ظاهرا باالست

اضافات 
آقای خطشه ای
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داداش فیلتر 
شکنت چی بود؟ 
مال ما چند روزه 
سرعتش پایینه 

استفاده نماینده مجلس از فیلتر شکن در صحن علنی مجلس


