
جواد خیابانى: کسى که 
بیداره و داره این توییت رو 

مى خونه، حتما خواب نیست! 

167 هزار میلیارد تومان، گردش مالى مواد مخدر در کشور است

    جمعى از مردان کشور خطاب به همسرشان: به خدا وزیر بود! باور کن وزیره! 
    یک کارشناس سیاسى: وزیر داره تو دل مردم نفوذ مى کنه! اما تا کجا! 
    توییت احتمالى بعدى: اوجوالت مى خوام!                     مومیایى: اِى روزگار! 

    یک کارشناس اقتصادى: کسى که خوابه رو مى شه بیدار کرد
ولى کسى که خودش رو زده به خواب نه!

#خوشمزه_کى_بودى  #مردمى_ترین  #شهرونگ

وزیر جوان ساعت 23:59 توییت زد: بیدارین؟!

معتادها: تازه کلى هم فرصت 
شغلى ایجاد کردیم!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هشتصد و شصت و هشتم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

شبگردى

   یک قاچاقچى: شفافیت مالى فقط خودمون
   یکى از حروف الفبا: باید جاى اختالس، راه قاچاق رو مى پیمودم!

   یک معتاد: مثقال-مثقال جمع گردد، وانگهى میلیارد شود!
   کارمند اداره آمار: وارد آمار اشتغال بکنم شون یا نه؟!

   بانک مرکزى: پول هارو تو متکا نذارید، بدید ما نگهداریم!
#پول_خونى #پول_خیلى_کثیف #شهرونگ
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محسن نورى نجفى|   کارتونیست| شهر فرنگ

اپلیکیشن توالت فرنگى یاب!
شهرام شهیدى
طنزنویس

خانم باجی به موسيو شيطان گفت: «روزتون 
مبارک باشه.» 

روح آقاجان پرسيد: «تولدشه؟ سالی چندبار 
تولد می گيری؟ همين دوماه پيش بود که.»

خانم باجی گفــت: «نه. امــروز روزجهانی 
چپ دست هاست.»

روح آقاجــان گفــت: «آهــان. مبارکــه. 
جدی جدی تو چپ دستی موسيو؟ واقعا؟»

موســيو شــيطان گفــت: «تعجب کردن 
داره؟ گونــه درحال انقراض کــه نديدی. خب 
چپ دســت بودن چيز عجيبی نيســت که. 
يک جــوری برخورد نکن کــه آدم دلش هری 

بريزه.»
روح آقاجان گفت: «نــه تعجب کردن نداره 
واقعا. بيشتر برايم سوال بود که شما چپ دست 

هستی يا دستت چپ است؟»
موسيو شيطان گفت: «فرقی می کنه؟»

روح آقاجــان جــواب داد: «خــب فرقش 
اين جاســت که اگه چپ دست باشی؛ مشکلی 
نيست و ادامه می ديم. اما اگه دستت چپ باشه 

يعنی...»
عموحســام گفت: «شــما فوت کرده ای و 
اصطالحات درست را يادت رفته. به آن که تو فکر 
شماست، نميگن دستش چپه. ميگن دستش 
کجه. اين کلمه چپ کنار دست نمی نشينه بلکه 

مثال کنار نگاه ميشينه و ميشه نگاه چپ!»
خانم باجی گفت: «اوه اوه بدتر شد. نگاه چپ 
چه فيزيکی باشــه، چه معنوی، جاش تو اين 
خانه نيست. درســته که در اين خانه هم چپ 
هم راســت حق دارن کنار هم زندگی کنن اما 
نگاه چپ نبايد از اين فرصت سوءاستفاده کنه 

و حرف بزنه.» 
عموحسام گفت: «قربانت بشــم من. شما 
خيالت راحت باشــه. نه، در اين خانه که هيچ 
جای ديگه هم سياست جواب نميده. مردم کال 
سياست زده شدن. حاال نگاه چپ باشه، راست 
باشه، باال باشه، پايين باشه. اصال اين روزها کسی 
نه حال حرف زدن داره نه عمل کردن. خود من 
که همه هست و نيستم را ســپردم به گوشی 
و اپليکيشــن ها تا از هرگونه دخالت انسانی در 
زندگيم حلوگيری کرده باشــم. در حدی که با 
اپليکيشن آشپزی، غذا درست می کنم و گوش 
به حرف کســی نميدم که نمکش خوبه يا يه 

وجب روغن روی اون هست يا نه. 
موســيو شــيطان گفت: «اتفاقــا من هم 
همين طــور هســتم. قبال می خواســتم برم 
دستشويی اول کانال های سياسی مجازی را باال 
و پايين می کردم ببينيم اصال صالح هست من 
االن پام را بگــذارم آن تو يا نه. و تا من بروم توی 
دستشويی ارزش سهام باال ميره يا مياد پايين، 
اما ديگه اين طور نيستم. سطح دغدغه ام را آوردم 
پايين. طوری که االن بخوام برم دستشــويی، 
يکی از اين اپليکيشن های مسيرياب را روشن 
می کنم که مثال بهم يادآوری کنه ١٠متر بعد از 

مبل بايد بپيچم سمت چپ.»
عمو حســام گفت: «تازه شــما از مرحله 
پرتی. کافيــه اين اپ فرنگی يــاب را نصب 
کنی روی گوشــی ات. به محض وصل شدن 
به نت، نزديک ترين توالت فرنگی سيارشون 
را ميارن ميذارن زيرتون. ديگه الزم نيســت 
قدم رنجه کنی با اپليکيشن مسيرياب بری 

دستشويی.» 
روح آقاجان گفت: «راستش من اپليکيشن 
فرنگی ياب را نصــب کرده بودم امــا زود پاک 
کردم، يعنی هرچی فکــر کردم، نفهميدم چرا 
موقع نصب هی از من پرسيد اجازه دسترسی به 
گالری عکس ها و دوربين عکاسی  را می دهی يا 
نه؟ چيه خب؟ چرا چپ چپ نگاه می کنين؟ مگه 
خانم باجی نگفت نبينم تو اين خانه کسی نگاه 

سياسی داشته باشه؟»

پشت شمشادا

شهاب پاك نگر
طنزنویس

ممکن است شما اول مهر ماه، درحالی که 
دانشــگاه تان را نمی بينيد، برويد دانشــگاه. 
چون انگار وزارت علوم  تصميم گرفته «برای 
ارتباط بيشتر بين جامعه و دانشگاه، ديوارهای 

دانشگاه را حذف کند.» 
ما نشســتيم ببينيم ديگر چــه چيزهای 
ديگری را می توان از دانشــگاه حذف کرد تا 
ارتباط با جامعه قوی تر شــود،  ولی چيزی به 
ذهن مان نرسيد. برای همين خوابيديم و کلی 
چيز به ذهن مان رسيد که در ادامه به برخی 
از آنها  اشاره می کنيم. نکته اخالقی اين مداقه، 
اين بود که ما فهميديم اساسا اين افکار نشسته 
به مخيله آدم خطور  نمی کنــد و حتما بايد 

خوابيده فکر کرد. 
الف) به نظر ما وقتی قرار است ديوار دانشگاه 
خراب شود، خب يک ضرب بياييم ساختمان 
دانشــگاه را خراب  کنيم. يــک فرش پهن 
می کنيم کف زمين. دانشجوها هم به شيوه 
مکتبخانه های قديم، روی آن می نشــينند 
و  درس شــان را می خوانند. حتی می توانيم 
همان نظام تنبيهی فلک کــردن را دوباره به 
چرخه آموزش کشــور  برگردانيم تا دانشجو 

جماعت آن قدر وقيح نشود. نگران کادر اداری 
هم نباشيد، يک گوشه ای را برای آنها در  نظر 
می گيريم تا مثل ســابق جواب هيچ کس را 

ندهند. 
ب) ما کــه داريم حذف می کنيــم، االن 
بياييم برای يکدست شدن جامعه، رشته های 
دانشگاهی را حذف کنيم. چه  عيبی دارد همه 
دانشجوها يک چيز يکسان ياد بگيرند و بعدش 
مثل بچه آدم بروند با تاکســی اينترنتی کار 
 کنند؟ دانشگاه واقعی کف خيابان است، اين 
سوسول بازی های دکتر مهندسی فقط باعث 

می شود دانشجو از  دانشگاه اصلی عقب بماند. 
ج) يکی از مهمترين گام های اصالح نظام 
آموزش کشور، حذف دانشجويان دختر است. 
االن نصف پذيرفته  شــدگان دانشــگاه های 
کشور دخترند. البد اينها دو روز ديگر انتظار 
دارند بروند سرکار و آن جا هم خانم  مهندس 
صدای شان کنند. البته ما قول می دهيم بعد 
از حذف دانشــجويان دختر، بعضی از آنها را 
«خانم مهندس»  يا حتی «خانم دکتر» صدا 
کنيم، به شــرطی که بگردند و شوهر دکتر 

مهندس پيدا کنند. 
د) االن دســت به حذف مان خوب شــده 
پس بياييم دانشجويان را از بيخ حذف کنيم. 
ما قديم روی مان نمی شــد  جلوی بابای مان 
پای مان را دراز کنيم، امــا اين بچه پرروهای 

جديد، ياد گرفتند سر هرچيزی اعتراض کنند 
و  اســمش را بگذارند مطالبه گری! البته قرار 
نيست ما بعد از حذف دانشجويان به ساحت 
دانشگاه بی احترامی  کنيم، استاد وظيفه اش 
علم آموزی اســت، حاال چه با دانشــجو چه 
بدون آن. اساتيد می توانند بيايند درس شان را 
 بدهند و چون ديگر ديواری هم در کار نيست، 
مردم می توانند تماشــا کننــد و فکر کنند 

آمده اند عبرت بگيرند. 
ه ) اگر اساتيد واقعا دوست دارند استندآپ 
کمدی اجرا کنند، بروند فصل جديد خندوانه 
ثبت نام کنند! زمين  به اين خوبی را برای چی 
الکی حرام کنيم. بهتر است اساتيد دانشگاه را 
هم از چرخه آموزش کشور حذف  کنيم و همه 
دانشگاه ها را بکوبيم و يک برج درست حسابی 
بسازيم که به چرخه اقتصاد کشور کمک شود. 

در پايان ذکر اين نکته ضروری است که اگر 
قرار شد ديوارهای دانشــگاه را حذف کنيم، 
اوال برای دانشگاه  علوم تحقيقات يک تابلوی 
«خطر مرگ!» بگذاريم! چــون مردم عادی 
مثل دانشجوهای آن جا با محيط َآشنا  نيستند 
و ممکن است تلفات زيادی به بار بيايد.  ثانيا 
حداقل پياده روهای آقايان و خانم ها را تفکيک 
کنيم.  چون آن دوستان مهرباِن جلوی در که 
عادت داشــتند بگويند «خانمم! يه لحظه!» 

اينجوری ممکن است اذيت  شوند. 

گاِه دانش در شهر  

فلکه اول کوچه اول
چه کسانى صداوسیما را مى بینند؟ | امیرمسعود فالح|  معاون سيما گفته 
٨٠٪ مردم صداوســيما را می بينند. عده ای بهانه جو هم دست گرفته اند. در 
جوابشان بايد گفت اوال، ِگرداليزاســيون و ُرندکردن از تکنيک های رايج در 
علم آمار اســت. حاال بر فرض که آمار واقعی ٧٩٪ بوده و مسئول محترم گرد 
و ُرندش کرده باشــد. چه اشکالی دارد؟ ثانيا، مســئول محترم جامعه آماری را 
باز گرفته و نبســته تا بتواند دِر دهان عيب جويان را ببندد. نگفته که کدام مردم و مردم کجا. 
ثالثا، وقتی گفته «صداوسيما را می بينند» منظورش واضح اســت: می گويد ٨٠٪ مردمی 
که روزانه يا هفتگی يا ماهانه از پارک ملت به ســمت چهارراه پارک وی می روند، سرشان را 
برمی گردانند و ساختمان ها و در و ديوار و محوطه سازمان صداوسيما را نگاه می کنند. (اين 
ايراد علمی و منطقی به ايشان وارد اســت که چرا مقطع زمانی را مشخص نکرده و شنونده 
را به ابهام انداخته) خب، اين جمله کجايش عجيب و غريب اســت که شلوغش می کنيد؟ 

چند توصیه در ادامه نصایح یک دزد! | آرزو درزى|   به تازگی 
ويديويی منتشر شده که در آن يک سارق توصيه هايی به شهروندان 
می کند تا ماشين شان مورد سرقت قرار نگيرد. ما هم تحقيق کرديم 
ديديم مشاغل ديگری هم هستند که می توانند به جامعه  هدف شان 
توصيه هايی بکنند، بنابراين اين توصيه ها را مکتوب کرديم و در مطلب زير 

برای شما گرد آورديم.
 توصيه يک کارمند اداری به ارباب رجوع: «هيچ وقت در زمان صبحانه نياييد دنبال 
کارتان. اصال ما کارمندان اداری يک ضرب المثل داريم که می گويد ارباب رجوعی که 
٨ صبح می آيد پشــت در، جايش دقيقا همان جاست، پشت در. زيادی هم کارتان 
را پيگيری نکنيد، هر چه بيشتر اصرار کنيد، ما کمتر اهميت می دهيم. مگر اين که 
يک آشنای گردن کلفت داشته باشــيد، در آن صورت هم کارتان انجام می شود، 
هم برای تان چای و شيرينی می آوريم.»  توصيه يک پزشک به بيماران: «احتماال 

ديده ايد که ما گاهی برای يک ســرماخوردگی هم اسکن مغز می نويسيم، هم نوار 
عصب و هم می گوييم بين مهره های کمرتان پالتين بگذاريد. پالتين را هم از شرکتی 
که ما می گوييم بگيريد، استامينوفن را هم فقط از داروخانه ای که ما می گوييم. اگر 
در اين شرايط قرار گرفتيد، يک ليوان آب ليمو و عسل بخوريد و استراحت کنيد. اما 
اگر اصرار داريد که به ما مراجعه کنيد، پول نقد همراه داشته باشيد. ما کارت خوانمان 
خراب است.»  توصيه يک مشاور امالک به مســتاجرها: «به سراغ ما که می آييد، 
هميشه پنج تومن بيشتر داشته باشيد که با اولين جمله ما بگذاريد روش. عالوه بر 
اين سعی کنيد که قبل از مراجعه حتما ازدواج کرده  باشيد با مجردها بشدت برخورد 

می شود.»
 توصيه يک طنزنويس به سياستمداران: «ما منتظريم شما يک جمله بگوييد تا 
چند هفته درباره اش مطلب بنويسيم و ستون هايمان را پر کنيم. بنابراين با همين 

فرمانی که داريد پيش می رويد، ادامه بدهيد. نان ما در عملکرد شماست!»

منبع: سايت هنر مقاومت


