
صفحه آخر دوشنبه  29 بهمن 1397 |  سال ششم |  شماره  1623 www.shahrvand-newspaper.irshahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگinstagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و بیست و نهم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

شهرونگ گیاهی

 شهرونگ گیاهی 
مدیر تحریریه: سوشیانس شجاعی فرد

مدیر آتلیه: هادی حیدری
تحریریه: توئیتر فارسی

اداره:  خ طاهریان - گراند هتل
تلفن 76220

چاپ از: سهامی افست
بهای اشتراک: یکسال یک ران گوسفندی 

 )خارجه: باضافه مخارج پست(

صف گوشت متالشی شد

دکترین عباسی: دانشمندان روسی: دانشمندان آلمانی: دانشمندان ژاپنی:

متخصص رادیوتراپی بحرین: 

انستیتو پزشکی 
واتیکان: 

تحقیقات یک 
دانشگاه کانادایی: 

آخرین نتایج دانشمندان انگلیسی: 
دانشگاه چین:

دانشمندان ایرانی: دانشمندان سودانی:

دانشمندان جندی 
شاپور اهواز: 

صفر کشکولی: 

رئیس ادراه تامینات:  
 موز نخرید
 همه را 
صاحب 

کارتن موز 
فروش عمدة کاهمیکنیم

 دیپلمه 
سرطان شناسی از فرانسه

ساناز و سانیا
 آشپزی

 بدون گوشت

     امواج پارازیت: 
خوردن گوشت قرمز 

سرطانزاست
     مسئوالن: گوشت 
قرمز سرطانزاست که 

سرطانزاست، چرا صف 
رو بهم می زنید؟

اداره مکانها: در قهوه خانه ها 

یک متخصص تولید صابون: 
دیدن 

مستندهای 
ماهواره 
باعث کم 
سو شدن 

چشم 
میشود

میزان 
میکروبهای سکه 
و دالر 500 برابر 

توالت است

 سفر با 
هواپیما عامل 
اصلی طالق 

می باشد

خوردن و دیدن 
گوشت قرمز 

باعث بی غیرتی 
خواهد شد

خوردن دارو 
 باعث 

 بیماری 
می شود

 گوشت سگ 
و گربه و االغ سرشار از 

ویتامین است

 ولنتاین
  باعث 

ایدز می شود

خوردن مرغ 
منجر به مرگ 

زودرس می شود

ازدواج زیر 13 
سال به شادابی 

پوست کمک 
می کند

 کاهو باعث 
عقیم شدن 

می شود

کشیدن
 نفس 

مضر است

خوردن 
شکر زیادی 
سرطانزاست

سفر به لندن 
برای سالمتی 

مفید است

صاحبخانه بودن 
 عامل

  اصلی 
کچلی است

سه زن و چهار 
مرد به دلیل 

خوردن گوشت، 
سرطان گرفتند

لیونل مسی: گل می خورم تا گل بزنم

 رونالدو: گم شید 
احمقای گوشتخوار

طارمی: من گوشت و دنبه زیاد می خورم
استاد اسدی: قبل از بازیها کله پاچه می خوردم

گوشت می خوری؟
سویا بخور

تبدیل گاز معده به 
 انواع داروی
 ضد سرطان

ناصرخسرو، زیرگذر، بساطی لیف

قلیان آزاد، آبگوشت ممنوع
 دکترهوارزاده: 

واکسن باعث کوچک 
شدن زبان میشود

با کد ملی و دفترچه بیمه 

دیروز ملت رژیم غذایی گوشتی را بر هم زد

باید سرطان نگیری رستوران شاندیز جردن
منوی جدید: اشکنه بدون پیاز و تخم مرغ، میرزا قاسمی، ساالد بدون 

کاهو، خوراک گردن بدون گردن

BEEFLESS
پزشک احمدی

سمند، 504انواع رژیم ضد سرطان
CNG

     خارجیها  که واکسن نمیزنند، زبانشان دراز است
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