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صفحه روزانه طنز و کارتون 
ݢشماره  هــــــــــــزارم  ݢ

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

شاگردان ممتازشهرونگ

اینجانب جابر حسینزاده که قبال در تهران 
با یقه و دست بسته مشغول طنزپردازی 
بودم، اکنون و پس از تحقیق بسیار به 

شهر سیدنی آمده ام و با شلوارک و رکابی 
مشغول نگارش میباشم.

کوآالهای 
استرالیا به 

دنبال راز بقای 
طنزنویسان 

شهرونگ

گزارش مهتاب جودکی 
از محیط زیست شهرونگ:

هزارونگ

 دستگیری
  سران 

 کاریکاتور ایران
 از مستمندان 

شهرونگ بذله گو به شب هزار و یکم رسید
      طنزنویسان و کارتونیستهای شهرونگ از سیل و زلزله و موشک و ممیزی و توقیف و شالق و آلودگی هوا و آتش سوزی جان به در بردند

      سازمان ملل: بچه های شهرونگ جزو گونه های نادر و ذخایر ژنتیکی زمین هستند
       ملک جوانبخت: قصه گویی شهرونگ ادامه خواهد داشت و لب فرونخواهد بست. ضمنا من نسبتی با دنیا جهانبخت ندارم

 هر هفته یک فاجعه
برای سالمتی مفید است

دانشمندان ژاپنی: 

سه زن و چهار مرد 
هنوز زنده اند

با وجود سیل و زلزله و ویروس

تعدادی از بازماندگان هواپیما:

 اسامی عامالن عربستان
در شهرونگ:

 تا وقتی سقوط نکنیم 
طنز مینویسیم

 ما از آن زهرماریهای غربی نیستیم
دوست شرقی شما هستیم

تائید صالحیت چند عضو شهرونگ برای انتخابات 
مجلس عوام سیرالئون:

صـــفــحـــه آخـــــر
 دوشـــــــنبه  21 بهمن 1398
سال هفتم |  شماره  1908

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

دیدید ترس 
نداشت؟!

  هادی حیدری. دبیر شهرونگ  
سالم جناب!

می خواستم تشکر کنم که آرزو به دل مان 
نگذاشتید و اجازه دادید به شماره 1000 برسیم. 
دیدید ترس نداشت؟ البته شاید درد داشت، ولی به 

نتیجه اش می ارزید.
ما میراث دار »شبنامه« بودیم؛ نخستین صفحه 
روزانه طنز و کارتون در روزنامه ها که بهار  سال 
88 در روزنامه »اعتماد ملی« راه انداختیم. بعد هم 
آن را در روزنامه »آسمان« ادامه دادیم. اما هر 
دو آنها جوانمرگ شدند؛ یکی در چهار ماهگی و 

دیگری در کمتر از یک هفته!
»شهرونگ« چکیده سال ها تجربه و تالش 
آدم هایی شد که در همه این سال ها کار گروهی 
را تمرین کردند و زیر فشار ممیزی ها و اعمال 
ماندند و حاال  امیدوار  رنگارنگ  سلیقه های 
حاصل تمام این پایمردی ها به شماره  هزار رسیده 
است؛ رکوردی تاریخی در حیات صفحات روزانه 

طنز و کارتون ایران.
اما جناب! حیف که نشد شبنامه و آسمان و 
خط خطی و بی قانون و دیگران به راه شان ادامه 
دهند. باور کنید آنها هم اگر حاال بودند، کمک 
می کردند تا در این فضای غبارآلود، هوایی به 

ریه های مردم بخورد.
راستی! زیباتر نیست اگر همه منتقدانی که 
دل شان برای ایران می سوزد، بتوانند تریبون 
بزنند و احساس کنند که  باشند، حرف  داشته 

حرف شان تأثیر دارد؟ 
جناب خان گرامی!

دیدید ترس نداشت؟ شما کارتان را بکنید؛ 
بگذارید ما هم کار خودمان را انجام دهیم. شماره 

2000 که برسد، دوباره برایتان خواهم نوشت.
زیاده عرضی نیست.
عزت عالی، مستدام

شهرونگ هزاره
مدیر تحریریه: سوشیانس شجاعی فرد

مدیر آتلیه: هادی حیدری
تحریریه: جابر حسینزاده
صفحه آرا: شیرین آذرپور

 اداره: خیابان طاهریان، گراندهتل
تلفن: 021950601
چاپ از: سهامی افست
بهای اشتراک: پنج ریال

 )خارجه: باضافه مخارج پست(

   احمد عربانی

   محمدرضا ثقفی

   علی رمضان

   هادی رحمتی   شهرام شهیدی

   فاضل ترکمن

   سیامک ظریفی

   نعیم تدین   مومیایی

  احسان گنجی 
شاگرد ممتاز کالس نقاشی 

مدرسه شهروند با نمره 
بیست قبول شده است

   محسن پوررمضانی   حسام حیدری   سوشیانس شجاعی فرد   هادی حیدری

   جواد علیزاده   کامبیز درمبخش

اسامی 
قبولشدگان 
کنکور 
 امسال 
اعالم شد

   امیرمسعود فالح

   محدثه عیوض خانی

   مونا زارع   آیدین سیارسریع   علی اکبر محمدخانی

   ارمغان زمان فشمی   احمدرضاکاظمی   محمدرضا میرشاه ولد

   داوود نجفی

   جواد قضایی

   سعیده حسنی

   آرزو درزی

   حامد بذرافکن

   بیتا اسماعیلی

   طیبه رسول زاده

   شهاب نبوی   شهاب پاک نگر

   کیوان زرگری

   مهدی معتضدیان

   یحیی تدین

   مهدی عزیزی

   وحید میرزایی

  سلمان طاهری 
با نمره نقاشی 20 و 

انضباط صفر  شاگرد 
ممتاز  شده است

  نازنین جمشیدی 
شاگرد کالس نقاشی 

مدرسه شهروند با نمره 20 
قبول شده است

     مسئول سانسور پرکارترین کارمند روزنامه بود   یاسر نوروزی

سردبیر ما را 
با کابل میزد

   مهرشاد مرتضوی

   بزرگمهر حسین پور   حسن کریم زاده

ولیعهد عربستان 
میلیونها دالر 

برای بحرانهای 
 امسال 

هزینه کرده

اعترافات چهار نیروی بریده از شهرونگ:

 ویروس  سخنگوی 
کرونا: 

ش
 رو

ییر
تغ

 به بهانه هزارمین شماره شهرونگ




