
ماجرای یک سرقت 
عجیب در غرب تهران

شنیده ها حاکی است مدیران 
بازنشسته فردا در مجمع 
عمومی استعفا می دهند

 چرا دانستن
کمک های اولیه مهم است؟

یک تاریخدان و طراح 
 سئوال »برنده باش«

توضیح دادند

پیش ثبت نام، معادل 
داشتن کارت ملی است

 قمار 30 میلیارد دالری
برای تهاجم به سینما

 برد راحت تراکتورسازی
به شائبه ها دامن زد

 ساخت سریالی از
 »صد سال تنهایی«

5 سال بعد از مرگ مارکز 

 انتخاب کنید
 بی کیفیت
یا گران ؟

» شهروند« از نمایشگاه های نوروزی تهرانی ها 
گزارش می دهد 
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مالکیت همزمان محمدرضا 
زنوزی در دو باشگاه تبریزی 
از همــان ابتــدای فصل 
شائبه هایی را ایجاد کرد و 
فوتبال  اهالی  انتقاد  مورد 
قرار گرفت؛ انتقادهایی که 
بعد از برتری تراکتورسازی 
در دربــی تبریــز آن هم 
بــا اشــتباهات مدافعان 

ماشین سازی...

ثبت   سازمان  سخنگوی 
احوال کشــور، سیف اهلل 
ابوترابی روز گذشته به برنا 
گفت: »براســاس مصوبه 
هیأت وزیران کلیه کسانی 
که کارت هوشــمند ملی 
دریافت نکرده اند و تاریخ 
ملی  کارت های  اعتبــار 

نمونه قدیم آنها...

راننده سرویس سابقه دار با 
نقشه قبلی اموال خانه یکی از 
دانش آموزان را به سرقت برد
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فردا روز 
سرنوشت فوتبال

 لحظه
حیات  بخش

گاو بندی در 
دربی تبریز ؟

 پاسخ سوال
 60 میلیونی
اشتباه بود؟

ساز و کار مبهم 
 احراز هویت
در سال آینده

غول نتفلیکس   
هالیوود را 
می خورد؟

لحظه شماری برای 
تماشای »ماکوندو«
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سفر به 570 
میلیون سال قبل
گزارش »شهروند« از گنجینه 
حیات وحش کشور در سازمان 

حفاظت محیط  زیست
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 توت فر نگی
  پای زامبی ها را به 
ایران باز می کند؟

رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در گفت وگو با »شهروند« از ماده 
مخدر جدید گفت

چهار شوالیه فضای سبز
 الهام فخاری، یکی از 4 عضو شورای شهر تهران که به ساخت وساز در 6٢ باغ تهران رأی مخالف 

داد، می گوید این کار تجاری سازی، سوداگری و به ضرر مردم شهر است

www.shahrvand-newspaper.ir
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آلبوم پر فروش سال: 
 جاده سازان

 فیت خودروسازان 
 تقدیم می کنند!
)با تشکر ویژه از رانندگان(

    خودروی داخلی: اگه دقت کنید
می بینید که اون آمار رو هم باز از من دارید

    باد: می خوام بیام براتون اما این برج ها نمی ذارند!

    مردم: درصد پارازیت و شوک عصبی رو هم
اگه می شه اعالم بفرمایید

    مومیایی: هرشب یک داستان برای شما عزیزان!

#راه های_متنوع_مردن #انتخاب_با_شماست #شهرونگ

 ساالنه ۳۰ هزار نفر فوتی به دلیل آلودگی هوا داریم
 در صورتی که کل تلفات جاده ای ۱۶ هزار نفر است

آنجل بولیگان |   کارتونیست | شهر فرنگ

شبگردی

 رهن و اجاره 
یخچال سایدبای ساید

شهرام شهیدی
طنزنویس

برادرم لبخندزنان به کوچه نگاه می کرد. خانم 
باجی گفت: »عجبا. پسر بیا کنار خوبیت نداره. 
باز نکنه کسی رو تو کوچه دیدی و گل از گلت 

شکفته؟«
پدرم گفت: »نه خانم باجی جان. پسرم تازه از 
مظان اتهام خارج شده برای همین خوشحال 

است.« 
خانم باجی پرسید: »چه اتهامی؟«

برادرم جواب داد: »از وقتی بوی بد در تهران 
پخش شــده بود، پدرجان هر وقت از کنار من 
رد می شد، می پرسید کار تو نبوده؟ مطمئنی 
نقشی در این ماجرا نداشتی؟ باالخره استاندار 
تهران اعالم کرد 28 کانون بــوی بد در تهران 
شناســایی شــده و چون من در این فهرست 
نیستم، پدرجان مرا از لیست سیاه خود بیرون 

آورده.«
خانم باجی گفــت: »به به مبارکه. خب خبر 

خوبی بود.«
پدرم گفت: »از این خبر مهمتر باید به اطالع 
همه برسونم که این شازده ما قرار شده به زودی 

ازدواج کنه و سروسامونی بگیره.«
بــرادرم اضافه کــرد: »اتفاقــا مدارکمان را 
هم بردیم بانک و با توجه بــه افزایش رقم وام 
ازدواج االن با خیال راحت زندگی مان را شروع 
می کنیم. البته این منوط به این است که خانم 

باجی با ما همکاری کنه.«
خانم باجی گفت: »عزیزم برای شما هر کاری 

می کنم. االن باید چه کنم؟«
برادرم جواب داد: »هیچی. فقط باید رضایت 
بدهید یخچــال سایدبای ســایدتان را به من 

بفروشید.« 
خانم باجی گفت: »خب برو یک یخچال بخر. 
بعدش هم مگه اون دختره جهاز مهاز نمیاره؟ 

یخچال جزو جهازش نیست؟«
برادرم گفت: »خب اگر نمی فروشــید الاقل 

یخچالتان را رهن و اجاره بدهید.«
خانــم باجی گفت: »چشــمت یخچال مرا 
گرفته ها. مگــه یخچال اجاره ای هــم داریم؟ 
بعدش هم این دیگه قمصور شده و خوب خنک 

نمی کنه. فکر کنم گازش هم تمام شده.«
برادرم گفت: »اصال مهم نیســت. راستش 
را بخواهید بهتر هم هســت. چون ما که قصد 
نداریم از یخچال به عنوان وسیله خنک کننده 

استفاده کنیم.« 
خانم باجی گفــت: »پس به چــه دردتان 

می خوره؟«
برادرم جواب داد: »بــا توجه به 30 میلیون 
تومــان وام ازدواجی که به من می دهند، دیدم 
من امکان خرید خانــه و اینها ندارم. گفتم اگر 
همسرم و البته شــما موافق باشین، یخچال را 
بخرم یا اجاره کنم و با همسرم در یخچال شما 

زندگی کنیم.«
خانم باجی گفت: »من را مسخره کرده ای؟ 
همان بهتر که کماکان در لیست سیاه بوهای 

نامطبوع تهران باشی.« 
برادرم جواب داد: »من کســی را مســخره 
نکرده ام. اما شــما هی گفتی برو زن بگیر برو 
زن بگیــر. گفتم با کدام پول؟ جــواب دادی با 
وام ازدواج. یاد حکایــت مالنصرالدین افتادم. 
روزی مال کلی دفتر و کتاب دستش گرفته بود 
و از کوچه ای می گذشــت.  مرد بی سوادی به او 
رسید و کاغذی به مال داد و گفت می شه این را 
برایم بخونی؟ مال جواب داد من هم خوندن بلد 
نیستم. مرد گفت خب اگر تو خوندن نمی دونی 
چرا این همه کتاب دستت گرفته ای؟ مال فوری 
کتاب ها را داد دست مرد بی سواد و گفت بفرما. 
اگر کتاب داشتن دلیل باسواد بودن باشه االن 
خودت می تونی کاغذت را بخونی. حاال حکایت 
شماســت خانم باجی. این وام دست شما برو 

باهاش زندگی کن!«

کوچه اول

گاوی در تاکسی   |شــهاب نبــوی|  سوار شــد. داشت چیپس 

می خــورد و هیچی نگفت. گفتــم: »دور از جونت، دلت نخواد، 

چهار پا هم وارد یه محیط جدید می شــه، یه صدایی از خودش 

درمیاره.« گفت: »ببخشید.« بعدش هم بلند یک ماااا کشید. گفتم: 

»خب پس چرا ماما می کنی؟ مثل بچه آدم یه سالم می کردی.« گفت: »دیدی 

زود قضاوت کردی. من که آدم نیستم، من گاوم. تو چی هستی؟« گفتم: »اگه 

ریا نباشه و دلت نخواد انسانم.« گفت: »نه تو شبیه مگسی. تو باید مگس باشی. 

از همون ها که میان روی ما می شــینند و مزاحم نوشخوار کردن مون می شن. 

می دونی تا حاال چند تا مگس رو در حین نوشخوار کردن، خوردم؟« برگشتم و 

نگاهش کردم، واقعا گاو بود. چرا پس در نگاه اول و کنار خیابان شبیه اسکناس 

دیده بودمش؟ خواستم حرف را عوض کنم. با اعتمادبه نفس گفتم: »ببین چی 

به سر جوون طفل معصوم مردم آوردند. حتما کار خودشونه.« دهانش را تا انتها 

باز کرد. خیلی برایم گنده بود. در همین حین که داشــت قورتم می داد، گفت: 
»نه اتفاقا این بار کار خودمونه.«

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و چهل و چهارم

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

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
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یادداشت

خطر بیخ گوش ورزشكاران
فوتباليست ها  بويژه  ورزشكاران 
هميشــه در خطــر لغزش هــاي 
مادي و غيرمادی هســتند. بخش 
مهمي از گردش مالي اين رشــته 
در ايــران غيــر شــفاف و حتي با 
هدف پولشــويي انجام مي شــود. 
كســب درآمدهاي كالن از طريق 
انتساب به تيم هاي مشهور فوتبال 
وسوســه انگيز اســت. نكته مهم 
اين اســت كه عموم ورزشكاران و 
فوتباليســت ها از طبقات پايين و 
حتي فقير جامعــه به مدارج باالي 
ورزشي مي رسند و در ابتداي اين 
نردبان ترقي به ســرعت وسوســه 
حمايت هــاي مادي مي شــوند و 
چون فاقد مشاور و وكيل هستند، 
ممكن اســت مرتكــب اقداماتي 
شوند كه برايشــان آخر و عاقبت 

نداشته باشد.
اين روزهــا كه آقــاي هدايتي 
درگيــر رســيدگي قضايــي بــه 
اتهام جرايم مالي اســت، مســأله 
پرداخت هايش بــه بازيكنان تيم 
فوتبال پرسپوليس نيز زبانزد شده 
است. گفته مي شود كه او از طريق 
ايــن پرداخت ها حضــور موثري 
در تيم داشته اســت و اكنون نيز 
بازپس گيــري  درصــدد  دادگاه 
وجــوه پرداختي اســت؛ وجوهي 
كه پرداخت آنها مشــكل و بدنامي 
دريافــت چنين پول هــاي مفتي 
مشــكل بعدي اســت. در قضيه 
مهدي طارمي همه متوجه شدند 
كه پول هاي رد و بدل شــده تا چه 
حد بي حساب و كتاب و زبان بسته 
بوده  انــد و گيرنــده آن پول ها نيز 
به خــودش زحمــت نــداده كه 
بپرســد براي چه بايد چنين پولي 
را دريافــت كنــد؟ يــا از خودش 
نخواسته بپرســد كه چرا اين فرد 
بايــد پــول هنگفتــي را بي هيچ 

رابطه اي به او بدهد.
مشــكل اساســي فوتبال ايران 
و حتي ديگر ورزش هاي پولســاز 

اين است كه فاقد شــفافيت مالي 
است. همين امر براي رسوخ فساد 
در تار و پود تيم ها و ورزشــكاران 
كافي اســت. بــه عــالوه مديران 
بايد  برنامه هــاي فوتباليســت ها 
مســئوليت پذيري داشته باشند و 
فدراسيون بايد ترتيبي اتخاذ كند 
كه تيم هاي مطرح مشاور و وكيل 
داشته باشــند و اجازه ندهند كه 
ورزشــكاران به دليــل ناآگاهي يا 
زياده خواهــي وارد فرآيندهايــي 
شوند كه آخر و عاقبت آن برايشان 
زيانبار است؛ نه فقط در امور مالي 
بلكــه در امور رفتــاري و اخالقي 
چه در داخل زميــن و چه بيرون 
زمين بايد تحت آموزش و مشاوره 
باشند. چه بسيار جوانان مستعدي 
كه در نوجوانــي وارد ورزش و نيز 
فوتبال شــده و به دليل نداشــتن 
همين مشــاوران به سرعت دچار 
مشــكالت اخالقي و مالي شــدند 
و بــه قهقــرا رفتند و به ســرعت 
ســتاره اقبال آنان افــول كرد و به 
خاموشــي گراييد. اســتعداديابي 
يك اقدام مهم اســت ولي مهمتر 
از آن حفظ و ارتقاي اســتعدادها 
اســت. اگر توجه كنيم اين موارد 
را در فوتبال اروپــا مي بينيم، ولي 
در آنجا تعدادشان اندك است كه 
از آن گريــزي نيســت. نمونه اش 
بالوتلي فوتباليست ايتاليايي است 
كه عماًل به حاشــيه رفته اســت. 
فرامــوش نكنيم كه ورزشــكاران 
ظرفيت آن را دارند كه پس از پايان 
دوران ورزشي  شان نيز دچار فساد 
رفتاري شــوند، حتي در باندهاي 
قاچاق، كارچاق كنــي و زدوبند و 
بدتر از همه قتل و خشــونت وارد 
شوند كه متأســفانه تعدادشان در 
ايران كم نيســت، همه اينها ناشي 
از دستان بازي است كه در دوران 
ورزشي خود دارند و در عين حال 
 نظــارت و مشــورت دادن به آنان

اندك است.

   صفحه ٢

یادداشت 2

زندگي ات یك »نه« کم دارد

رسول بهروش
روزنامهنگار

قصه علي دايي و محمود احمدي نژاد تمام نمي شود. بعد از توقف 
هفته گذشته ســايپا برابر پارس جنوبي در جم، علي دايي در سفر 
بازگشــت به تهران ناخواسته با محمود احمدي نژاد همسفر شد. 
رئيس دولت هاي نهم و دهم كه براي انجام كاري به المرد رفته بود، 
در بازگشت با همان هواپيماي حامل كاروان سايپا به تهران آمد. در 
اين ميان اما علي دايي براي روبه رو نشــدن با احمدي نژاد صندلي 
بيزينس كالسش را بخشيد و در جمع مسافران عادي نشست. اين 
خبر چند روز پيش منتشر شد و بعدتر هم خود دايي، با لحنی مملو از 
افتخار طی مصاحبه هاي متعدد آن را تاييد كرد. سرمربي سايپا گفته: 
»خودم نخواستم با ايشان مواجه شوم. تفكرات او فرسنگ ها با من 

فاصله دارد و حرفي براي گفتن با هم نداشتيم.«
همه مي دانند كه مسأله دايي و احمدي نژاد از هشتم فروردين 88 
شروع شد؛ روزي كه تيم ملي ايران در مرحله مقدماتي جام جهاني 
2010 در ورزشگاه آزادي و پيش چشم رئيس دولت وقت به عربستان 
سعودي باخت. ساعاتي بعد از آن بازي، دايي از سمتش كنار رفت و 
بعدتر محمود احمدي نژاد متهم شد به اين كه شخصا دستور اين عزل 
جنجالي را صادر كرده است. از آن به بعد رابطه طرفين رو به وخامت 
گذاشت و هيچ گاه كالمي خالي از خشــم و طعنه از دايي در مورد 
احمدي نژاد منتشر نشد. اين هم آخرين آنهاست؛ بازگويي افتخارآميز 
تغيير صندلي هواپيما براي هم صحبت نشدن با احمدی نژاد؛ اما آيا 
اين كافي است؟ آيا شهريار فوتبال ايران خيلي پيش از اين حرف ها 
نبايد فكر پرهيز از سياســيون به سرش مي زد؟ موضوع مربوط به 
آخرين روزهاي زمستان 86 است؛ زماني كه قرار بود افشين قطبي 

به عنوان سرمربي جديد تيم ملي برگزيده شود. كار چنان قطعي بود 
كه قطبي حتي در حاشيه بازي پرسپوليس با فجر سپاسي در شيراز 
از هواداران تيمش خداحافظي هم كرد، اما چند روز بعد به شكلي 
حيرت انگيز اعالم شد علي دايي سرمربي جديد تيم ملي شده است. 
دايي پيشتر گفته بود كسي اين سمت را به دست خواهد آورد كه 
البي قوي تري داشته باشد، اما وقتي خودش بر آن منصب نشست، 
يكي از ماندگارترين جمالت عمرش را به زبان آورد: »من با خدا البي 
كردم.« البته كه نمي شد اين حرف را جدي گرفت. خود علي دايي 
بهتر از هر كس ديگري مي داند در آن زمان چه اتفاقاتي خارج از اراده 
فدراسيون رخ داد كه منجر به جايگزيني او با قطبي شد. البته كه 
قطبي هم چندان گزينه ايده آلي نبود، اما دايي به عنوان يك حرفه اي 
بايد اجازه مي داد روند انتخاب سرمربي جديد به طور مستقل از سوي 
فدراسيون فوتبال دنبال شود. او زماني كه اوضاع را غيرطبيعي و ناشي 
از مداخله سياسيون ديد، بايد به پيشنهاد سرمربيگري تيم ملي جواب 
»نه« مي داد، اما اين كار را نكرد و جاي خالي همان جواب منفي، تا ابد 

در كارنامه حرفه  اي دايي توي ذوق خواهد زد.
علي دايي سرمايه اجتماعي است، دوستش داريم و بايد مراقبش 
باشــيم. با وجود اين، اگر او گمان كرده بخشي از تاريخ قابل حذف 
است و تنها قسمت اخراج او با دستور احمدي نژاد در كتاب فوتبال 
ايران ماندگار خواهد بود، اشتباه مي كند. تغيير صندلي كه هيچ، 
امروز حتي تغيير هواپيما هم به كار نمي آيد. خاصيت بزرگان اين 
است كه سر بزنگاه و در لحظه، درست ترين تصميم را بگيرند؛ شبيه 
همان لحظه اي كه پيشنهاد سرمربيگري تيم ملي خارج از چارچوب 
فدراسيون به دايي ارايه شد و او هم پذيرفت. خود دايي سال ها بعد در 
برنامه نود به صراحت اعالم كرد: »فدراسيون نه مرا آورد و نه بركنار 
كرد.« خب، امروز از چه چيزي شاكي هستي برادر؟ حاال هم صندلي 

بيزينس كالس را از دست نده؛ حيف است!

 |9 Mar 2019 |1440 ٢ رجب
سال ششم  |  شماره 1639 | 16 صفحه |  1000 تومان

شنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

97.12.18
   صفحه ٢   همین صفحه

برد سپاهان، توقف قرمز، پیروزی آبی  طی حکمی از سوی رهبر معظم انقالب  

 چه توپ هایی را
 گل نمی کنند این

استقالل و پرسپولیس

 رئیسی به ریاست
 قوه قضائیه
منصوب شد

خر
 آ

�ب
خ

در روزی كه 3 مدعی ليگ برتر در شهرهای مختلف به ميدان 
رفتند، پرســپوليس در قائمشهر متوقف شد، سپاهان يك برد 
خانگی را به دست آورد و استقالل خودش را به صدر نزديك كرد. 
شاگردان برانكو در ورزشگاه وطنی و زير بارش باران شديد به مصاف 
حريف شمالی خود رفتند و در نيمه اول دروازه اش باز شد. تالش 
پرسپوليس برای جبران گل خورده در دقيقه 63 به ثمر نشست 
و سروش رفيعی بازی را به تساوی كشاند. با اينكه تيم برانكو نياز 
مبرمی به 3 امتياز بازی داشت توپ ها درون دروازه نمی رفت و  
اين مسابقه در نهايت با تساوی يك بر يك به پايان رسيد؛ اگرچه 
پرسپوليسی ها شديدا به قضاوت فغانی اعتراض داشتند و معتقد 
بودند 2 پنالتی برای آنها اعالم نشــده است. با وجود اين تساوی 

پرسپوليس 42 امتيازی و صدرنشين است. 
به صورت همزمان سپاهان در خانه به مصاف پارس جنوبی رفته 

بود. تيم قلعه نويی كه بازهم روی سانتر از جناحين برنامه داشت، 
در وقت های تلف شــده نيمه نخست روی يك كرنر و با ضربه سر 
كی روش استنلی به گل برتری رسيد؛ اگرچه نبايد اشتباه رحمان 
احمدی را ناديده گرفت. زردپوشان اصفهانی با همين يك گل برد 
خانگی خود را جشن گرفتند و با يك بازی كمتر در رده دوم جدول 
قرار دارند.  در آخرين بازی هفته بيست ويكم ليگ برتر استقالل 
در ورزشگاه آزادی به مصاف نفت مسجدسليمان رفت. بازی برای 
شاگردان شفر كه شوك شكست سنگين برابر الدحيل را پشت سر 
گذاشته بودند، خوب شــروع شد. گلزنی علی كريمی روی پاس 
ايسما خيال آبی پوشان را تا حدودی راحت كرد. با اينكه استقالل در 
ادامه با حركات مثلث هجومی خود از جمله ايسما، منشا و پاتوسی 
موقعيت های گلزنی زيادی  داشت، اما به همين يك گل بسنده كرد 
و 40 امتيازی شد تا از هر زمان ديگر به صدر جدول نزديك تر باشد. 
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