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وز  خ ر زیان به نر
خ قدیم! خسارت به نر

تا دیر نشده برای بیمه بدنه 
خودرویتان الحاقیه بگیرید 

8 دخل و خرج

وهای تولیدی  خودر
97، کجا هستند؟ 

  با وجود افزایش 31 درصدی تولید 
خودرو، فروشندگان کمبود عرضه را 

علت گرانی خودرو می دانند

9 دخل و خرج

 میگرنی هستید
یا ِتنشی؟

گزارشی از یک اختالل مغزی که 
خیلی ها را گرفتار کرده است

13 زندگـی سالم

 قزل آالی رنگ شده
به جای سالمون!

واقعیت خبر نادرستی که خیلی ها را 
نگران کرد چه بود؟

2 رویداد

 بیا حساب مشترک
باز کنیم آقای »ب.ز«

2 رویداد

دیرین دیرین 
علیه صداوسیما!

پرسش های بی پاسخ یکی از 
برنامه سازان موفق این سال ها

15 روایت داغ

   صفحه 3
پرنده های برجامی تازه  از  راه  می رسند

با ورود 5 فروند هواپیمای  ای تی آر تعداد هواپیماهای خریده شده به عدد 16 رسید

جذابیت پنهان رّمالي

رئيس پليس تهران در خبــري اعالم كرد: 
»افراد رمال در فضاي مجازي بــا فروش انواع 
لوازم دعانویسی و جادوگری اقدام به تحصيل 
مال و كالهبرداری از قربانيان خود كرده، سپس 
با طــرح عناوین )دعای ویژه بيمــاری، دعای 
باز كردن بخت( اقــدام به اخذ مبالغ هنگفت و 
فروش لوازم جادوگــری به كاربران متقاضی و 
مخاطبان خود می كنند.« این خبر را داشــته 
باشيد تا اطالعات دیگري را نيز مرور كنيم. 60 
ســال پيش در ایران نرخ بي سوادي 85 درصد 
بود، یعني 85 درصد جمعيت باالي 6 ســال 
كشور بي ســواد بودند. اكنون این رقم به كمتر 
از 5 درصد رســيده است. 60 سال پيش تعداد 
باســوادان ایران خيلی محدود یعنــی 1/5 تا 
2 ميليون نفر بود؛ دسترســي مــردم به رادیو 
و تلویزیــون آن قدر محدود بــود كه قابل ذكر 
نيست؛ اصال تلویزیون وجود نداشت؛ مطبوعات 
هم كم بود؛ اینترنت و ماهواره هم كه فقط یكي، 

دو دهه است كه آمده است.
در آن زمان همه نالــه مي كردند كه ضعف 
آگاهي ناشی از بي سوادي موجب مي شود كه 
برخي از افراد به دنبال رمال و فالگير و... بروند، 
لذا همه آرزو مي كردند كه مردم به مدرسه بروند 
و باسواد شــوند و اگر پایشان به دانشگاه برسد، 
حتما به حدی از آگاهی می رســند كه دیگر 

فریب كالهبرداران و رمال ها را نخواهند خورد.
امروز در چه وضعی قــرار داریم؟ 95 درصد 
شهروندان باالی 6 سال كشور باسواد هستند؛ 
تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي ما حدود 12 
ميليون نفر اســت. تقریبا هر دو خانواده یكي 
داراي فارغ التحصيــل دانشــگاهي یا در حال 
تحصيل در آنجاست. دسترسي به رسانه هاي 

عمومي و اینترنت چنان گســترده اســت كه 
روستایيان هم راحت از آن استفاده مي كنند. هر 
نوع آگاهي با هزینه تقریبا صفر و با سرعت بسيار 
باال در دسترس ماســت. پس چرا با این حال، 
هنوز هستند كساني كه نزد رمال و فال بين و 
درمانگر قالبي مي روند؟ درســت است كه كار 
اینها جرم است و باید مجازات شوند، ولي این 
یك بخش كوچك ماجراست. چرا مردم ما براي 
حل مسائل و مشكالت خود دست به دامن این 
افراد شّياد مي شوند؟ بعيد است كه از هر ده ها 
نفر آنان بيش از یكي به تله قانون بيفتد، بنابراین 

ریشه این گرایش كجاست؟
علــل گوناگوني وجــود دارد ولــي یكي از 
مهمترین آنها، استيصال مردم در حل مسائل 
و مشكالت خودشان از طریق عادي و معمولي 
است. هنگامي كه جامعه و مردم در مواجهه با 
مسائل عمومی یا شــخصي خود، مستأصل 
مي شوند و توان و امكان حل آنها را ندارند یا حل 
آنها را غير ممكن تصور مي كنند، به طور عادي 
این گرایش ضمني به وجود مي آید كه دست به 
دامن خرافات و رّمالي شوند. البته همه افراد این 
راه را نمي روند، ولي بن بست هاي موجود سبب 
تقویت گرایش به تجربه این روش مي شــود. 
هنگامی كه این گرایش بــه وجود آمد، رمال و 

جن گير هم خودبه خود پيدا می شوند.
بنابراین به نظر مي رسد كه اگرچه مبارزه با 
این افراد شّياد خوب است، ولي باید قدري هم به 
ریشه اجتماعي گرایش مردم به آنان و  مستعد 
شدن آنان برای فریب خوردن پرداخت و بدون 
توجه به این مسأله كه از طریق آموزش و اصالح 
وضعيت عمومي امكان پذیر اســت، نمي توان 

ریشه گرایش به رمالي را از ميان برد.

یادداشت

   صفحه 5

پیشکسوتان هالل احمر گلستان ورزش باستاني را بهانه ای براي کار خیر کرده اند

امدادگران  
در گود 

جوانمردی 
زنشسته  با
ند نمی شو

شهروند| نوســان عجيب وغریب قيمت 
خودرو حاال بســياری از مشــتریان بيمه 
بدنه را به دردسر انداخته است. مشتریانی 
كه خودروی خود را با قيمت  سال گذشته 
ارزش گــذاری كرده انــد و حــاال ناچارند 

برمبنای همان قيمت خسارت بگيرند...

خاوری: بذارید جای 
من ایشون بیاد ایران!

مادر بن الدن: اسامه کودک خوبی بود و مرا بسیار دوست داشت

             همکالسی او در دانشگاه تهران: تدریس خصوصی ریاضی در منزل با نازل ترین قیمت!
    یک اختالسگر  فراری: منم دوست دارم برگردم، دوباره یه ناخنکی به سفره بزنم!

    شهرونگ: خوبه زن نیستی وگرنه تصویرت هم نمی اومد!
    مومیایی: یادش بخیر، انگار همین دیروز بود که کلی دانشجو فرستادم فرنگ!

#جرمش_کمبود_امکانات_بود #با_مغزها_مهربان_باشیم #شهرونگ

برنده ایرانی نوبل ریاضی به دلیل درخواست پناهندگی از انگلیس 
نمی تواند به ایران بیاید

 مادر ابوبکر البغدادی:
ابو، از همون اول از معده اش 

صدای بمب درمی آورد!

www.shahrvand-newspaper.ir

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

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

هادی حیدری|   کارتونیست | شهر فرنگ

آزادراه
 داستان آن مرد دانا

و بازرگان دو تابعیتی
قسمت اول
وحید میرزایی
طنزنویس

در تابســتانی که هوا بس ناجوانمردانه 
گرم بــود، بازرگانی در حال بازگشــت از 
سفر اقتصادی خود بود با انبانی پر از سکه 
و درهم. در راه بــه رودخانه ای بس عریض 
رســید. از دور لنجی را دید و به سمت آن 
شتافت. صاحب لنج نشسته و منتظر مسافر 
بود. مرد بازرگان لنج را دربست اجاره کرد 
تا خود را بــه آن طرف رودخانه برســاند. 
صاحب لنج لبخند رضایتی زد و پذیرفت. 
مرد بازرگان کیســه زر را در کنار خود قرار 
داد و اذن حرکت داد. در این هنگام مردی 
که هر دو دستش قطع شده بود، لنج و مرد 
بازرگان را دید و بــا آه و ناله گفت: »علیلم! 
ضعیفم! صبح ها برای جمع کردن گندم به 
این ور رودخانه می آیــم و قبل از غروب به 
خانه ام باز می گردم، اما امــروز راهزنان مرا 
لخت کردند. ببین.« مرد بــازرگان گفت: 
»خب، حــاال نمی خواد نشــون بدی. چی 
می خوای؟« مرد گفــت: »مرا نیز با خود به 
آن طرف رودخانه ببرید. اگر امشــب اینجا 
بمانم گرگ ها کوچک و بزرگم را می خورند. 
ببین.« مرد بازرگان دلش بــه رحم آمد و 
گفت: »خب، حاال نمی خواد نشــون بدی. 
بپوشــون خودت رو، بیا باال.« مردی علیل 
سوار شد و لنج حرکت کرد. در راه صاحب 
لنج راجع به افزایش قیمت ســکه و ِدرهم 
و نقش تحوالت خــاور دور و بین النهرین و 
تأثیر آن بر بی ثباتی بازار سخن راند تا اینکه 
لنج به آن طرف رودخانه رسید. مرد بازرگان 
پس از پرداخت کرایه لنج، خواســت پیاده 
شود که دید انبان پر از سکه نیست. فریاد 
زد: »دزد، دزد، چه کسی کیسه مرا دزدیده 
است؟« و به مرد علیل و صاحب لنج نگاهی 
معنادار انداخت. صاحب لنج گفت: »من از 
اول سفر پشت رول نشسته بودم، تکون هم 
نخوردم. جلوی چشت بودم.« و جیب های 
خود را خالی کرد. مــرد علیل هم با دهان، 
گره لباس خود را باز کــرد و گفت: »بیا!« 
بازرگان گفت: »خب حاال! نمی خواد نشون 
بدی. خودم میام چک می کنم.« و با حفظ 
عرف موجــود در جامعه بازرســی بدنی را 
انجام داد، اما هیچ نیافــت. با تألم خاطری 
وصف ناشــدنی از آن دو خداحافظی کرد و 
برای آنان آرزوی موفقیت در تمام مراحل 

زندگی شان نمود. 
بازرگان که مال را از دست رفته و اعتبارش 
را ساقط دید به سراغ مرد دانا رفت و ماوقع را 
شرح داد. مرد دانا طبق عادت معهود لختی 
در خود فرو رفته، اندیشید و گفت: »شرمنده. 
کاری ازم برنمیاد.« بازرگان گفت: »ای مرد 
دانا! من بازرگانم. در دوران سختی و قحطی، 
زعفران، پســته و طالی سیاه را می فروشم و 
برای مردم مایحتاج اساسی همچون سنگ پا 
و دسته جارو وارد می کنم. این حقم نیس، این 
همه تنهایی، وقتی تو اینجایی، وقتی می بینی 
بریدم.« مرد دانا باز لختی در خود فرو رفت و 
گفت: »چند درصد؟« بازرگان گفت: »واال من 
خودی ام. گفتن نــداره اما درصد خیلی هارو 
باید بدم. چیزی تهش به من نمی ماســه، اما 
راضیت می کنم.« مرد دانــا پذیرفت که او را 

یاری دهد. پس شد آن چه شد. 
پایان قسمت اول

آیا مرد دانا، بــازرگان را خواهد فریفت؟ 
چه کسی کیســه زر را از بازرگان ربود؟ آیا 
واردکنندگان سنگ پا با ارز دولتی به سزای 

اعمالشان می رسند؟ 
جواب این ســواالت را در قسمت آینده 

خواهید خواند.

   بچه محل های بن الدن: او در چهارشنبه سوری ها بسیار فعال بود و نارنجک هایش حرف نداشت!
   ناظم مدرسه البغدادی: همیشه روی میز معلم می ایستاد 

و خودش را مبصر خودخوانده معرفی می کرد!
   باجناق بن الدن: این ُشل و ِول عرضه این کارها رو نداشت بابا، الکی بهش چسبوندن!

   بابای البغدادی: این قایم شده که من بهش نگم سر راه دو تا نون بخر بیار!
#مادر_است_دیگر#شهرونگ
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تاوان دالر  |شــهاب نبــوی| بعــد از چندســال، موعد 
خواستگاری رفتنم رســیده بود و دیگر هیچ رقمه نمی توانستم 
بندازمش عقب. رویم هم نمی شــد به دختره بگویم: »قربون اون 
دماغ و گونه عملی و لب پروتزکــرده و اون چال های لپت برم، اون 
زمان که من به تو کفتر نشون دادم و گفتم دلم می خواد تا آخر عمر با هم 
زندگی کنیم، دالر سه هزار تومن بود. االن من پول ســیگار و ساقه طالیی م رو هم 
به زور درمیارم.« رفتم خواســتگاری اما گفتم جوری رفتار می کنم که خودشان با 
لگد ضربــه ای به ماتحتم بزنند و پرتم کنند بیرون. وارد خانه که شــدیم، ســالم و 
احوالپرسی نکردم و مثل بز رفتم و نشستم روی مبل. پدر عروس، این قدر مهربانانه 
نگاهم کرد که تا حاال دخترش این جوری نگاهم نکرده بود. بعدش گفت: »ماشااهلل 
به این پسر نجیب و سربه زیر، این قدر محجوبه که حتی روش نشد سالم کنه.« یک 

سیگار روشن کردم و دودش را مســتقیم فوت می کردم توی صورت دایی عروس. 
گفتم همین االنه که پرتم کنند بیرون اما دیدم انــگار قند توی دل پدر عروس آب 
می کنند؛ چشــمک می زد و با اشــاره می گفت: »آفرین، محکم تر فوت کن.« وسط 
حرف های مهم خواستگاری هم رفتم تلویزیون را روشن کردم و پهن شدم جلویش 
تا بازی دوستانه ناتینگهام فارست و االهلی کره جنوبی را ببینم که دیدم پدرعروس 
و برادرش هم آمدند کنارم دراز کشــیدند و گفتند: »ولش کنیــد اون حرف ها رو، 
هیچی مثل یه داماد ورزش دوســت جذاب نیســت...« کلی به بازیکنان بی  لیاقت 
االهلی کره جنوبی فحش دادم تا ببینند خیلی هم بددهنم اما انگار آنها هم طرفدار 
همین تیم بودند و کلی ذوق کردند. فوتبال که تمام شــد، دیدم اعضای خانواده ام 
رفته اند. بابا بهم اس ام اس داده بود که »پســرم، اگه وجــدان داری توی این گرونی 

برنگرد خونه.«

فلکه اول کوچه اول
رازهای استفاده در بوتیک داری  |داود نجفی| من و حمید بوتیک داشتیم. هر 
هفته می رفتیم قشم و کلی لباس بنجل می آوردیم می بستیم به ناف مردم بدبخت. مثال یک 
شلوار جین را 10 هزار تومان می خریدیم و 120 هزار تومان می فروختیم. برای مشتری هایی 
که تخفیف می خواستند جان بچه مان را قســم می خوردیم که این شلوار فقط  هزار تومانش 
استفاده است. من که زن و بچه نداشتم که برای قسم دروغ خوردنم بترسم، ولی حمید دو تا پسر کوچولو داشت. 
یک روز که حمید توی قسم خوردن خیلی زیاده روی کرده بود، همین که داشتم شلوارها را تا می کردم بهش 
گفتم: »ببین حمید، این که ما قسم می خوریم فقط  هزارتومنش استفاده ا ست دروغه دیگه، تو نمی ترسی قسم 
دروغ می خوری؟ اصال از ترس همین دروغا من زن نمی گیرم دیگه.« حمید خندید و گفت: »نترس عزیزم، ما 
هیچ وقت به کسی دروغ نگفتیم، االنم می گم این شلوارا فقط هزار تومنش استفاده  است، 109 هزارتومن بقیه ش 

سوءاستفاده ا ست و ما هیچ وقت درمورد اون قسم نمی خوریم.« همین شد که ترسم ریخت و رفتم زن گرفتم.

روزنامهشرق|سال1390

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |

آزادراه

16 شهرونگ
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رقابت زن مسلمان 
 محجبه  برای ورود

به کنگره آمریکا

مادر هفت فرزند و وکیل فعال مدنی و مسلمان برای کنگره کاندیدا شده است

رئيــس جمعيــت هالل احمر در ســفر 
به اســتان كردســتان و در جمع صميمی 
امدادگران و نجاتگران این اســتان با اشاره 
به اینكه برخي كمبودها و نيازهاي اســتان 
كردستان در حوزه امدادونجات تا اندازه اي 
برطرف شــده اســت، تأكيد كرد: اولویت 
هالل احمر در كردســتان توجه به جوانان 
و جلب مشــاركت آنها براي رفع نيازهاي 

مردم است.
رئيــس جمعيــت هالل احمــر و هيأت 

همراهش در بدو ورود به سنندج از امكانات 
پایگاه امداد هوایي اســتان كردســتان كه 
دهه  فجر  ســال گذشــته بــه بهره برداري 
رســيد، بازدید كردند. دكتــر پيوندی در 
ادامه بازدیــد از توانمندي هــا و امكانات 
جمعيت هالل احمر كردســتان از مجتمع 
لجســتيك و آمادگي امدادونجات استان 
كردستان كه شامل ٤ انبار امدادي هر یك 
به مســاحت 800  مترمربع اســت، بازدید 
كرد. در حاشــيه این بازدید، دكتر پيوندي 

به بررسي برخي اقالم موجود در انبارهاي 
امــدادي این اســتان ازجملــه چادرهاي 
جدید و قدیمي موجود در یكي از انبارهاي 

امدادي چهارگانه این مجتمع پرداخت.
مقصد بعدی رئيس جمعيت هالل احمر 
و هيــأت همراهــش بازدیــد از پایــگاه 
امدادونجــات جــاده اي صلوات آبــاد در 
گردنه ای به همين نام بــود. دكتر پيوندي 
پس از بررســي تجهيــزات و امكانات این 
پایگاه اعــم از اقالم امدادي و بســته هاي 
٧2 ســاعته موجود در اتاق آماده عمليات، 
اتاق اسكان، اتاق كشــيك و... در نشستي 
صميمانــه بــا مســئوالن، امدادگــران و 
نجاتگــران داوطلب این پایــگاه گفت وگو 

كرد.
دكتر پيونــدي در ادامه بــه عزم جدي 
جمعيت براي حل مشكل كمبود امكانات 
ورزشــي و فرهنگي براي جوانان در استان 
كردســتان اشــاره كرد و افــزود: با وجود 
ظرفيت هاي مناســب و جوانان عالقه مند 
در اســتان كردســتان، امكانات فرهنگي 
و ورزشــي براي جوانان محدود اســت؛ اما 
جمعيت هالل احمــر با تمام تــوان براي 
برداشتن قدمي ماندگار براي جوانان تالش 

خواهد كرد.

رئیس جمعیت هالل احمر در سفر به استان کردستان تأکید کرد:  

مشارکت جوانان برای رفع نیازهای مردم

به تهران نمی آیم، از ایران هم نمی روم
پدیده کنکور 97 در گفت و گو با »شهروند« از برنامه هایش برای آینده می گوید

اینها خداداد 
سرشان می شود؟

 سرمربی سپیدرود در گفت وگو با »شهروند«
از جنجال ورزشگاه رشت گفت

  خدا نکند خط گرفته باشند تا فحشم بدهند

بخش  مقدســی|جذاب ترین  به ناز 
از زندگی ســلبریتی ها چه در عالم هنر و 
ورزش و چــه در عالــم سياســت زندگی 
خصوصی آنها اســت. زندگــی خصوصی 
صادق زیباكالم هم از این قاعده مستثنی 
نيســت و با همه اینها در كارنامه نيم قرن 

فعاليت های سياســی اش كه او را تبدیل 
به یك چهره كرد، كمتر كســی به زندگی 
شخصی او پرداخته شده  است؛ اینكه خط 
فكری او و همســرش چقدر شبيه به هم 
اســت یا اینكه آقای زیباكالم چقدر فيلم 
می  بيند و اصال آنقدر كــه درباره فوتبال و 

ســينما اظهار نظر می كند، ورزش دوست 
یا فيلم باز هســت یا نــه؟! در بخش دوم 
مصاحبه   با این استاد دانشگاه و تحليلگر 
مسائل سياســی صميمانه و خودمانی تر 

گفت وگو كردیم.
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 نوبت رسیدن
  به خانواده  

و نوه ها 

 این روزها 
کتاب و صفحات 

سیاسی 
روزنامه ها را هم 

نمی خوانم
 هیچ وقت 

دوست ندارم تیم 
ملی برنده شود

 فوتبال بر تنور 
نژادپرستی ما 

ایرانی ها می دمد 
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علــی جواهــری- خبرنگار| 
سال هاي زیادي از زماني كه ورزش 
قهرماني را رها كــرد و به جمعيت 
مي گذرد.  پيوســت  هالل احمــر 
مالكش در زندگي چيزي فراتر از 

قهرماني بود...

صادق زیبا کالم از آرزوهای بعد از بازنشستگی اش می گوید 


