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این روزها ویدیویی از محمد دادکان دست به دست می شود 
ای مجازی و شبکه های اجتماعی محبوبیت زیادی  که در ف
پیدا کرده است. رئی اسب فدراسیون فوتبال در این ویدیو 
ور او در برنامه »فرمول یک« تلویزیون اختصا  که به ح
مــون به زبان  دارد، خطاب به مجــری جمالتی با این م
می آورد: »اگر می خواهید به شــفافیت روزهای اول انقالب 
برگردیم، هر مسئولی را که میهمان برنامه کردید، سه سوال 
رسید؛ بچه هایت در کدام کشور هستند، آیا فرزندانت  از او ب
شهید یا جانباز شده اند و نهایتا خانه ات قبال کجا بوده و االن 
« به زعم محمد دادکان، پاسخ های همین سه سوال  کجاست
روشن می کند که طرف حساب ما کیست و آیا ریگی به کفش 
اد  دارد یا نه. حاال فر کنیــم یکی مثل محمود احمدی ن
درســت روی همین صندلی نشسته و پرسش های مدنظر 
دادکان بــا او در میان گذاشــته می شــود. می دانیم که دو 
اد و دخترش در ایران اقامــت دارند و البته  پســر احمدی ن
ور در جبهه ها نمی خورده است. از  سن وسال شان هم به ح
اد پیش از ریاستش بر  سوی دیگر منزل مسکونی احمدی ن
دولت در نارمک بوده و بعد از تحویل دادن قدرت همچنان 
همان جا زندگــی می کند؛ بــه این ترتیــب البد محمود 
اد باید از نظر دادکان یک مسئول دلسوز، خدوم و  احمدی ن
درجه یک باشد. خب اگر این طور است، چرا شخ دادکان 
در  سال گذشته به طور مستمر عزلش از فدراسیون فوتبال 
اد را یکی از بزرگترین افتخارات زندگی اش  در دوره احمدی ن

قلمداد کرده به این تناق چطور می توان پاسخ داد
مقصود این مطلب نقد دادکان یا حمله به او نیست، بلکه 
تلنگری در این باب اســت که بدانیم خیلــی از اوقات برای 
چیزهایی مثنوی م سرایم که عم ندارند، باطن ندارند. 
در یک تقســیم بندی می تــوان عوام گرایی را بر دو قســم 
دانست؛ یک مدل، شــکل صری و آشکار آن است که مثال 
زل اینترنت آزاد را به زل بارداری نامشروع دختر  ساله 
گره می زند و خواهان فیلترینگ می شود. تکلی این مدل از 
پوپولیسم روشن است و خاطرات و مخاطرات آشنای خا 
خــودش را دارد. نوع دوم از عوام فریبی اما شــامل تحریک 
سطحی ترین بخش از احساســات عامه مردم می شود. در 
این سیاق، می شــود با جوش و خروش فراوان حرف های به 
اهر زیبا زد و خون مردم را به جوش آورد. این همان مدلی 
است که فقدان بخاری های اســتاندارد در مدارس زاهدان و 
نق فنی اتوبوس دانشجوها را به دستمزد مربیان خارجی 
و هزینه های صرف شده در سینما و موسیقی ربط می دهد 

و نتای محیرالعقول می گیرد. خیلی از مردم از این حرف ها 
خوش شان می آید و اتفاقا آنها را اصال طلبانه و خیرخواهانه 
به شــمار می آورند، اما واقعیت آن است که این مسیر هم به 

رستگاری منتهی نمی شود.
با همه اخالق گرایی و پاکدســتی  ا محمــد دادکان  از ق
تحســین برانگیزش یکی از متخصصان همین مدل رفتاری 
به شــمار می آید. از او در این ســال ها جمالت قصار فراوانی به 
جا مانده که در وهله اول تصدی و تحسین مردم خشمگین و 
کالفه از ناهنجاری ها را به دنبال می آورد، اما بعدا که به عم و 
فلسفه اش فکر می کنی، مایوس می شوی. به عنوان مثال دادکان 
ده ها بار تکرار کرده »هیچ بازیکــن ایرانی بیش از صد میلیون 
تومان ارزش نــدارد«؛ به ایــن ترتیب آیــا برایتونی ها احم 
هســتند که  میلیون پوند صرف خرید علیرضا جهانبخش 
کرده اند فوتبال اقتصاد خا خودش را دارد که اگر درســت 
پیاده شود، بشدت نافع خواهد بود. در یک مثال پیش پا افتاده 
ولی به  گادوین منشا  هزار دالری پاس گل صعود پرس
فینال لیگ قهرمانان آسیا را داد و پاداش  هزار دالری این 
تیم را تبدیل به  میلیــون دالر کرد. پ فقط کاهش مخار 
عال کار نیست، بلکه هدفمندسازی هزینه ها می تواند فرمولی 
به مراتب سودمندتر باشد. همین استاد به دفعات تاکید کرده: 
»فوتبال ایران را باید یک سال تعطیل کرد«، خیلی ها هم هورا 
کشیده اند، بی آن که فکر کنند خب تعطیل کردیم، بعدش چه 
همه مشکالت حل می شود از آقای دادکان فراوان شنیده ایم که 
»با فوتبال می خواهند سر مردم را گرم کنند تا از قیمت گوشت 
افل شوند.« هر وقت تعری و تمجیدهایتان از این همه  و مرغ 
جسارت تمام شد، به این هم فکر کنید که آیا تعطیلی یا فراموشی 
فوتبال باع اصال قیمت گوشــت و مرغ می شود روزی که 
ولی آمد، از قول او نوشتند: »برانکو که هیچ، با  برانکو به پرس
این سیستم مدیریت در ورزش ایران کاپلو هم نمی تواند کاری 
ولی انجام بدهد.« اما دیدیم که در همین مکانیزم  برای پرس
معیوب هم برانکو خیلی کارها کرد، درست مثل کی روش. پ 
، ولو در جزیی ترین  معلوم می شود از هیچ فرصتی برای اصال
افل شد و مثال خرید خودروی استاندارد را به تعمیر  امور نباید 
جاده موکول کرد. آمدیم و جاده تا  هزار  سال تعمیر نشد؛ تکلی 

چیست
این نط های آتشــین بی راهــکار، روی دیگر و شــاید 
خطرنا تر ســکه پوپولیسم هســتند. همه ما خسته از 
خبرهای مربو به ســودجویی و فساد هستیم، اما اگر یک 
مسئول به کار مردم بیاید، واقعا اشکالی ندارد که منزلش را 
به مناط بهتر شهر منتقل کند یا فرزندانش را به فرنگستان 
بفرستد. وقتی کسی گره کار ملت را باز نمی کند، چه فایده 
دارد که خودش و همه فک وفامیلش ور دل مردم جنوب شهر 

باشند و دور هم بد بگذرانند

دیدار با داوطلب و خیر
متخص خرم آبادی
ل پیوسته است که از سال  به ه

مادری برای همه

نان ادامه دارد تو هدیه خدایی شبکه پویا هم حاشیه های 

متر از  ر م تولد مجری 
وری م ی  تولد ر
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خوشحال می کند؟
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را جزو محبو ترین  چهره های 

اینستاگرام نشان می دهد
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بازی ماروپله 
تصادفات

یس پلیس راهور: اگر تصاد  ر
فند  خسارتی باشد، بیمه ها مو
 سق تعهدشان را بدون گزارش 

پلیس پرداخت کنند

نماینده مسیحیان آشوری 
و کلدانی در واکن به 

صحبت های حسن عباسی:   

پرفروش ترین، جهانی ترین و 
محبو ترین بازیگران سینمای 

ایران امسال چه می کنند

آیا رفتار اخیر بانک مرکزی 
به معنای حذ صفر از 

اسکنا های ایرانی است؟

زندگی مجرمان دو پرونده 
در یک خانه

  خودروی خارجی معطل 
در گمر ترخی می شوند  

وقتی همه تیم ها مشتری 
ولیس  مهاجم مازاد پرس

شدند!

شهروند با   گفت وگوی 
ماهور، خواننده ترانه رسمی 

تیم ملی در جام ملت ها

 ایران چک های  هزار 
ریالی جدید با صفرهای 
کمرنگ چا شده است!

که  نیجریــه ای  مهاجم 
ابتــدای فصــل قبل با 
آمار خوبــی از پیکان به 
ولیس پیوست، حاال  پرس
پنجره های  بازشــدن  با 
وشان  نقل وانتقاالتی سرخ
در لیست مازاد قرار گرفته 
زیادی هم  و مشــتریان 
روز پیدا کرده  طی یکی، 
اســت گادوین منشا در 

ولیس پرس
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گادوین منشا

سرمازدگی 
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و در مواجهه با آن 
چه باید کرد؟

گفتند
پول داده

تا معروف شود!

زنان ایرانی: گریمور 
بیاریم یا اونجا دارند؟

 مجمع جهانی اقتصاد حشرات را
جایگزین خوبی برای گوشت قرمز معرفی کرد

  مردم: دو هفته چیزی رو گرون نکنید، با خیال راحت فوتبال ببینیم!

  تاج: اگه قهرمان شدیم، بذارید من صغر سن بگیرم!

  فدراسیون: جایزه ویژه راهیابی به فینال دو گیگ اینترنت رایگان!

  برنامه ویژه صداوسیما: یک ماه از صبح تا شب با امیرحسین میثاقیان!

  کی روش: برانکو موافقی چند روز استپ رو بزنیم و تا بعد جام استراحت کنیم؟!

#دلخوشی های_کوچک #فوتبال_و_امید #شهرونگ

در حاشیه آغاز جام ملت های آسیا

 به زودی: عرضه پشه یخ زده
فقط با ارایه کارت ملی!

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره ششصد و نود و پنجم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

جواد علیزاده|   کارتونیست | شهر فرنگ

   سوسک: فکر نمی کردم هیچ وقت منو به خاطر گوشتم بخواین!

   یک مگس: سلطانشون هم منم

   یک حشره قبل از خورده شدن: همه چیز این زمین رو خوردید، حاال نوبت ما شد؟!

  یک گربه: ای مگس عرصه فست فود نه جوالنگه توست

   مومیایی:  چهار روز دیگه شما منم می خورید!

#همه_چیز_را_می_خوریم_حتی_شما_دوست_عزیز #شهرونگ

|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |
mehdiaziziart@hotmail.com

تماشاخانه

صفحه آخر یکشنبه  16 دی 1397 |  سال ششم |  شماره  1589

شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:؟؟؟16/00
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویس اتمامصفحهآرایی

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

زیرگذر

درد دل روزهای هفته  |حمید خدامرادی|   شــنبه: »واال با این کــه به کار همه میام 

اما کسی دوســم نداره.« یکشنبه: »من که تا میام خودی نشون  بدم المصب  به خاطر 

شنبه اصال به چشــم نمیام.« دوشنبه: »باز خدا پدر و مادر عادل فردوسی پور و بیامرزه 

که به خاطر اون، مردم یه نیم نگاهــی به ما دارند .« سه شنبه: »من که شبیه جوون های 

فارغ التحصیل کشــورم، بیکار و عالف! فقط  هستم که باشــم.« چهارشنبه: »حکایت 

من شبیه به ســوراخ آخر کمربنده، بود و نبودم فرقی نداره.« پنجشنبه: »من که اصال 

استقالل شخصیتی ندارم؛ یه جای شهر درگیر قبرســتان و گریه زاری هستم، یه جای 

دیگه شهر اما بیخ ریش مهمونی و سوروسات و بزن و بکوبم.« جمعه: »نگاه به رنگ و لعاب 

ما نکنید، نبینید همه من و دوست دارند! کافیه فقط خورشید غروب کنه همه از دم ما رو 
به فحش ناجور می بندند.«

تست بی هوشــی در کمپ تیم ملی  |شهاب نبوی|   

جام ملت های آسیا روز گذشته و با دیدار دو کشور دوست و 

همسایه امارات و بحرین شروع شد. از آنجایی که اگر درباره 

بحرین صحبت کنیم، مسئوالن این کشور سریع می گویند 

چرا در مسائل داخلی ما دخالت کردید، کاری به این بازی نداریم و 

به تیم ملی خودمان می پردازیم. در ضمن چون مسئوالن فدراسیون هیچ یک 

از بچه های تحریریه شــهرونگ را در این هوای توپ به دوبی نبرده اند، انتظار 

حمایت و اینجور چیزها را هم از ما نداشته باشند. تا اینجای کار، جذاب ترین 

اتفاق پیرامون تیم ملی کشورمان مسابقه ای است که محمدرضا میثاقیان بین 

بچه های تیم ملی برگزار کرده. با دیدن این مســابقات بود که بزرگان علومی 

چون تاریخ، جغرافی، ادبیات و دیگر علوم انگشــت حیرت گزیدند و درهای 

جدیدی از علوم به روی شان گشوده شد. مثال سردار آزمون به ما 

یاد داد که ســال های زیادی در جهل و نادانی بوده ایم و پایتخت 

استان قزوین شــهر قم بوده و ما هیچ از این موضوع نمی دانستیم. 

جای خالی عالمه علی اکبر دهخدا هم بشدت در این روزها احساس می شود تا 

معانی و لغات  جدیدی به واژه نامه اش اضافه کند. مثال طی کشفی که جدیدا 

رامین رضاییان انجام داده، »ویدا« یک اسم پسرانه است. حاال این هیچی، اصال 

شاید یکی خواست اسم پسرش را ویدا بگذارد، اما رامین دیگر این را باید قبول 

کند که ویدا فقط دو نقطه دارد و یک اسم پسرانه با سه نقطه نیست. اصال به 

نظر می رسد برای دوری از همین حاشیه ها و سوال جواب ها باشد که کی روش 

بچه های تیم ملی را به قرنطینه برده و اجــازه بازدید از تمرینات و صحبت با 
بازیکنان را به کسی نمی دهد.

جام ملت های آسیا از نگاه دانشمند جوان ایرانی

آزادراه

تولد داریم چه تولدی

وحید میرزایی
طنزنویس

ویژگی هــای  مهمتریــن  از  یکــی 

صداوسیما این اســت که هرگز به تکرار 

و روزمرگی دچار نمی شود، طوری که هر 

روز یک برنامــه جدید رو می  کند و اجازه 

نمی دهد مخاطبــان به تکــرار بیفتند. 

این که صداوســیما چه هدفــی را از این 

نوع سیاســت دنبال می کند، بر همگان 

پوشیده اســت. اما به گفته کارشناسان 

شــهرونگ صداوســیما قصد دارد ببیند 

تا کجا می تواند جلو بــرود و مردم تا کجا 

می توانند تحمل کنند و صفحه تلویزیون 

را خرد نکنند. یعنی قشنگ معلوم است 

مسئوالن صداوسیما اعصاب و روان مردم 

را نشــانه گرفته انــد. در آخرین مورد در 

برنامه کــودک و نوجوان بخشــی اضافه 

شــده اســت که به تبریک تولد برخی از 

شخصیت های مهم کشور با لحن کودکانه 

می پــردازد. یعنی تصــور کنید کودک 

پنج ساله نشســته است جلوی تلویزیون، 

پفک و بستنی وانیلی می خورد و منتظر 

دیــدن کارتون اســت که ناگهــان تولد 

حبیب اهلل عسگراوالدی را به وی تبریک 

می گویند. متاسفانه گزارش های زیادی 

مبنی بر شوکه شــدن کــودکان هنگام 

دیدن این تبریک به دست ما رسیده که 

درنهایت در 18 مــورد منجر به ضرب و 

جرح مادران توسط کودکان شده است. 

اما به هرحال نمی شود که شخصیت های 

مهم از یادها فراموش شــوند و بایستی از 

همان عنفوان کودکی فرزندان ســالروز 

تولد این شخصیت ها را بدانند تا در آینده 

افراد متخصص و متعهد بار بیایند. ما نیز 

ضمن حمایت از این حرکت صداوســیما 

در ادامه ســالروز تولد تعدادی از عناصر 
تاثیرگذار کشور را تبریک می گوییم:  

  ســام بچه ها. بازم براتون یه عالمه 

جشن تولد داریم. امروز تولد یه آدم خوب 

و مهربونه. کســی که کلی برنامه و شبکه 

برامون درســت کرده. آره، امروز تولد یه 

عموی مهربونــه. عمو عــزت ضرغامی. 

کســی که بــا قیچی هاش نمی ذاشــت 

بچه های توی خونه کارای بد بد آدم بدها 

رو تماشا کنند. عمو عزت همیشه عاشق 

بچه ها بود و اجازه نمی داد بچه ها بفهمند 

عموی سوباسا چه نسبتی با مادر سوباسا 

داره. چون که خــب واضح بود که عموی 

سوباسا طبیعتا می شه برادر شوهره مادر 

سوباسا. پس دیگه نیازی به توضیح نبود. 

بچه هــا امــروز تولد عــزت اهلل ضرغامی 

همون عمو عــزت خودمونه. عمو عزت با 

ســاخت بخش خبری 20:30 باعث شد 

بابا و مامانامون همیشه حرف های راست 

بشنوند و کسی بهشــون دروغ نگه. عمو 

عزت تولدت مبــارک. بچه های تو خونه 
دوِست دارند.

  ســام گل های تــوی خونــه. بازم 

براتــون تولد داریم. امــروز تولد یه آدمه 

که پشــتکارش خیلی خوبه. کســی که 

به همه درس پشــتکار و تــاش میده. 

تولد یه آدم خــوب و زرنگ که هیچ وقت 

با آدم های بد دوســت نمی شــه. بچه ها 

امروز تولد آقا محســن رضایی میرقائده 

که همیشــه تو انتخابات شرکت می کنه 

که بابــا و مامانامون بهــش رأی ندن. آقا 

محســن خیلی بچه ها رو دوست داره و 

اگه ولش کنیم تمــام بچه هارو می خواد 

تو مهدکودک های فدرالــی اداره کنه. به 

همین خاطر همه بچه ها دوســش دارند. 

آقــا محســن دوست داشــتنی تولدت 
مبارک.

آزادراه

هشدار 
ی  پف

سخنگوی سازمان غذا و دارو:  معاونت های سازمان 
غذا و دارو باید نتای  بازرسی های فو العاده خود را از 
م کنند رت است اع شرکت هایی که مواد اولیه آنها 
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شهروند با خانواده قربانیان کشتی نفتک گفت وگوی 
که  سال گذشته در دریای چین غر  شد

که از سال 

مادری برای همه
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تصاصی ا

رئیــ جمعیــت هالل احمر 
در پیامی انتصاب دکتر ســعید 
نمکی به عنوان سرپرست وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشکی را تبریک گفت.
دکتــر علی اصغــر پیوندی در 
پیام تبریک به دکتر سعید نمکی 
آورده است: »انتصاب جنابعالی 
رئی جمهــوری  ســوی  از  را 
وزارت  »سرپرســت  به عنــوان 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی« که فرصتی ارزشمند 
بــرای خدمتگزاری بــه مردم و 
نظام اسالمی اســت، صمیمانه 

تبریک عر می کنم.
ــور جنابعالی با پشــتوانه  ح
ســال ها تجربــه در حوزه های 
بهداشــت و درمان از یک ســو 
و مباحــ مدیریتــی مرتبط با 
بودجه از سوی دیگر، نوید بخش 
ایــن  در  بیشــتر  افتخــارات 
وزارتخانه حســاس است. تردید 
ندارم با تدبیر شما، راه پرافتخار 
دولت های یازدهــم و دوازدهم 
در ارایه خدمــات مطلوب حوزه 
سالمت تداوم یافته و طر تحول 
ســالمت نیز با عبور از چالش ها، 
همچنــان رضایتمنــدی مردم 

شــری ایران را تامیــن خواهد 
کرد.

بنده و همکارانــم در جمعیت 
هالل احمــر کشــور آمادگــی 
داریم با افزایش مشــارکت ها در 
حوزه هــای مرتبط با بهداشــت 
و ســالمت، در پیشــبرد اهداف 
دولت تدبیر و امید در این زمینه 
حداکثــر همــکاری را داشــته 
رفیت هــا  باشــیم. مشــخصا 
جمعیــت  توانمندی هــای  و 
هالل احمر در حوزه های مرتبط 
با دارو و توانبخشی و نیز ناوگان 
در  می توانــد  امدادونجــات 
هم افزایــی با وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی زمینه 
را برای ارایــه خدمات مطلوب تر 

فراهم کند.
تبریــک  ضمــن  اینجانــب 
مجدد ایــن انتصــاب، موفقیت 
جنابعالی را در توســعه خدمات 
بهداشت و ســالمت مخصوصا به 
طبقه نیازمند و مــردم محروم، 
از خداونــد متعــال مســئلت 
دارم. دعــای خیر مــردم ایران 
اســالمی همواره در این مســیر 
مســئولیت  و  پرفرازونشــیب 
سنگین همراه شما خواهد بود.«

نوید افتخارات بیشتر در حوزه سالمت

تبریک دکتر پیوندی به دکتر نمکی سرپرست جدید 
وزارت بهداشت
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تا معروف شود!
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