
گزارشی از کم های 
مردمی ارسال شده از ک 
کشور به رستان که دو 
هفته بعد از سی هنوز 

ادامه دارد:  

ان  کدام سریال در ماه رم
موف خواهد شد؟!
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مسئوالن ایرانی از سوی 

اینستاگرام با واکنش های 
تلفی روبه رو شد م

ی در اصفهان و پرس
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مر به  جمعیت  هالل ا
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 و مشارکت اجتماعی
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تل  ی واکنش های م س
به ای اقدام هم به راه افتاد 
ه برخی از  واکنش هایی ک
اما رسمی  آنها از سوی م
وی  ر از س بود و برخی دی
ال در  کار عمومی فع اف
شبکه های اجتماعی یکی از 
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جوانی کنند

قطار رقبای 
تلویزیونی
به راه افتاد

از درخواست 
فیلترینگ

تا تحریم فعالیت

دوباره
علی منصور 
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اب  بازی های فروزان م
ی  سال  یدرود  س
شته بررسی می شود گ
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سه بازی مشکوک 
در رشت

ور معاون  با 
بوعاتی وزار ارشاد   م

صور گرفت
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از انتشار  شهروند
در نوروز تقدیر شد

شهروند گزار 
از کیفیت پوشش بیمه ای 

یمت داروهای گران

   صفحه 

هزینه داروهایم را
از کی بگیرم؟

   صفحه 

حاال به من 
می گویند

«عموی مهربان»
شهروند با  گفت وگوی
انسی که  کارشنا اور

ه  مه ا با دختر شش سا مکا
در شبکه های اجتماعی دست به 

دست می شود
   صفحه 

او فقط دوفیلم 
ساخته، والسالم

اهی به سینمای سعید روستایی  ن
در گفت وگو با کیوان کثیریان

غول  الکچری پسند

 مسئوالن:
  بذار باقی جاها رو

 پاک کنیم، االن میایم! 
  تلویزیون: فعال فردوسی پور رو براتون پاک کردیم!

  فوتبال: دایی جان خودتون پاک ام کنید، نشدم خاک ام کنید!

  بدهکار بانکی: اتفاقا ما پول هامون رو با فوتبال پاک می کنیم!

  فدراسیون: دستمال مون تموم شده وگرنه خودمون پاکش می کردیم!

  زنان سیاستمدار: اینجا ما می تونیم ورود کنیم یا اینم ممنوعه؟!

#پاک_کننده_قوی #شهرونگ

 علی دایی: مسئوالن به فوتبال ورود کنند
 و کثافت کاری ها را پاک کنند

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و هفتاد و هفتم

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

شهر فرنگ
فیروزه مظفری|   کارتونیست |  روزنوشته های برزو

شهر زیبا

 فرشامون رو 
کدوم قالی شویی بدیم؟

حسام حیدری
طنزنویس

این روزها شــاهد تبلیغــات جذاب و 

گیرایی از تلویزیون هســتیم. یکی از این 

تبلیغات خالقانه که متاســفانه در انبوه 

تبلیغات شیر  طعم دار و سردوش، خیلی 

به آن توجه نشده، تبلیغ یک قالی شویی 

است که به تنهایی مرزهای هنر تبلیغات 

را جا به جا کرده است.  در ادامه به تحلیل 

صحنه به صحنه این تبلیغ می پردازیم:   

کارگردان این تیزر، هنرنمایی خود را با 

یک نمای باز از داخل مغازه فرش فروشی 

آغاز می کند. فرش فروش مســن و موقر 

ما که  مشخص اســت کاسبی اش کساد 

شده با شاگردش در مغازه نشسته است. 

کارگردان برای رساندن مفهوم کسادی 

بازار، دست به  ابتکاری خالقانه زده و یک 

مگس کش دست مغازه دار داده تا به این 

وســیله بیکاری این فرد را به ما القا کند. 

شــاگرد مغازه نیز روی  فرش ها نشسته و 

الکی هی ســرش را تکان تکان می دهد 

و در دل خودش از کســادی بــازار ابراز 

ناراحتــی می کند. )صداگذاری محشــر 

 و دالبی وز وز مگس به زنده شــدن این 

صحنه بسیار کمک کرده است( در ادامه 

و درســت در لحظه ای کــه قالی فروش 

موفق به  کشتن یک مگس سمج می شود، 

در مغازه باز شــده و زن و شوهری که کم 

از شــخصیت های فیلم های استاد ملکی 

ندارند وارد  می شــوند. مــرد از مغازه دار 

می پرسد: »یه سوال داشــتم ... شما که 

کارتون فرشه، به نظرتون فرش هامون رو 

کجا بدیم بشورن؟« و  به این ترتیب نقطه 

عطف تیزر را می سازد و قالب را در گردن 

مخاطب فرو می کنــد. در ادامه پیرمرد 

خســته قالی فروش با رخــوت  از جای 

خودش بلند می شــود و با دلی پر ز درد، 

خطاب به آنها نجــوا می کند:   »هرجایی 

که می خوایــد فرشــاتون رو بدید برای 

 شستن ... به جز قالی شــویی فیالن« در 

این لحظه مخاطب که تــا این جا منتظر 

بوده تبلیغ قالی شــویی فیالن را ببیند، 

متعجب می شــود و  با خــود می گوید: 

»یعنی چی؟ مگه این تبلیغ قالی شــویی 

فیالن نبود؟ پس چرا دارن از خودشــون 

بد می گــن؟« و بــه این ترتیب شــش 

 دانگ حواســش را به تلویزیون می دهد 

تا ببینــد در ادامه چــه اتفاقی برای زوج 

خســته و پیرمرد قالی فروش می افتد و 

درست در  همین جا اســت که نویسنده 

آس کارش را رو می کند و با یک حرکت 

غافلگیر کننده دیالوگ بعدی را تو دهان 

پیرمرد می گــذارد:   » ...  چون بعد از اون 

نه فرش می خرید و نه فرشاتون رو عوض 
می کنید...« 

 »وااااای ... خــدای مــن ... یعنی ماجرا 

این بود؟ ... برای ایــن نباید فرش هامون 

رو به قالی شویی فیالن می دادیم؟« اینها 

بخشی از  افکاری است که بعد از شنیدن 

این دیالوگ ها از ذهن مخاطب می گذرد. 

ضربه ای که پس از این نقطه اوج به روح 

و روان مخاطب  وارد می شود باورنکردنی 

اســت. او که کل نظام فکــری اش به هم 

ریخته و خــودش را در چنــگال هنر و 

خالقیت نویســنده و کارگردان  اســیر 

می بیند، با خودش می گوید:  »وااااای« و 

ســپس برای تماس گرفتن با قالی شویی 

فیالن و ســپردن فرش هایش به آنها به 
سمت  تلفن هجوم می برد.  

بعله عزیزان. این است هنر تبلیغات.  

برزو
طنزنویس

واقعیت اینه که موجوداتــى با این همه 
نقــ و ایراد بایــد چند هزار ســال پیش 
منقر مى شــدن ولى متاســفانه همین 
االن دارم یکیشــون رو بــا چیــزى حدود 
پنجاه درصــد اضافــه وزن جلــوى خودم 
مى بینم. گنده بک مثل اژدهاى کومودو دراز 
کشیده روى زمین و شکمش رو چسبونده 
به سرامیک هاى کف. هر وقت کالفه میشه 
از گرمــا، همین کارو مى کنــه. همین واژه 
انسانیت دست وپاى این بیچاره ها رو بسته، 
وگرنه مثل گاومیــش مى رفتن مى پریدن 
توى گل و لجن تا خنک بشــن. اما قسمت 
دردنــاك ماجرا، بعــد از قضیــه دورزدن 
، اینه که همچین  مشکوك پروسه انقرا
موجودى به خودش حــق مى ده که بخواد 
یکى مثل من رو تربیــت کنه. مثل همین 
گنده بک بى تربیت ولنگار بارى به هرجهت، 
که همیشه دلش مى خواسته من رو منظم و 
مودب بار بیاره. اون اوایل رفته بود یه زنگ 

خریده بــود که مثال من هروقت گشــنه م 
شد، بزنم روى زنگه و اســتاد بیاد بهم غذا 
بده. نمى دونم چه حالى میــده یکى زنگو 
بزنه که برى بهش ســرویس بــدى بابا وا 
بده داداش. نمیشــه که هــر چیزى توى 
اینستاگرام دیدى، بیاى روى من پیاده کنى 
یه بار هم رفته بود توى اینترنت سر کرده 
بود که چطور بهم یاد بده باهاش دست بدم 
و  هاى فایو بزنم و غلت بزنم رو زمین و اینجور 
مســخره بازى ها. هى مى رفــت و مى اومد 
مى گفت برزو بشین، برزو برو، برزو بیا، برزو 
بخواب. بابا المصب مگه من ســگم که این 
دلقک بازى ها رو دربیارم سیرکه مگه بعد 
رفت توى یه سایت خراب شده اى خوند که 
بهتره یه جورایى شرطیم کنه. یه صدایى تو 
مایه هاى سوت درمى آورد از خودش و بعد 
بالفاصله غذا مى ریخت برام. همینقدر ساده 
و مبتدى. که مثال هر وقت سوت مى زنه، من 
بدوم خبردار وایستم جلوى جناب پروفسور، 
به امیــد غذا یعنى چى خونــده بوده توى 
اینترنت احتماال یه چیــزى تو مایه هاى 
«ابتدا براى حیوان خانگى مان ســوت زده، 
س غذایش را در ظر اعمال مى نماییم.  س

این عمل را به مدت یک هفته تکرار نموده 
س حیوان مشــرو ما حاضر است»  و س
این که میگــن اینترنت کلــه آدم رو پوك 
مى کنه، واسه همین چیزاست. صدبار بهش 
گفتم ول کن اون ل تا کوفتى رو رفیق 
پاشــو یه تکونى به سبک زندگیت بده، رها 
کن این روش زندگى تلفیقــى رقت انگیز 
اســب آبى پرخور رو، الاقل دست از سر من 
یکى بردار با این روش هاى ابلهانه تربیتى. اما 
حیف که این آدم همیشه مقاومت غریبى 
داشــته در برابر فهمیدن. براى همین من 
هم به احتــرام قانون ســوم نیوتن، مجبور 
شــدم پاتکى بزنم متناســب و در جهت 
مخالف تک گنده بک: چندماه هر روز قبل 
از این کــه موبایلش ســاعت  صبح زنگ 
بزنه، مى پریدم روى تخت و سیبیل هام رو 
فرو مى کردم توى دماغش که عطســه ش 
بگیره. استاد کم کم جورى شرطى شد که 
االن دوساله هر روز قبل از  صبح با عطسه 
بیدار میشه. بیچاره فکر مى  کنه حساسیت 
فصلى گرفته، یعنى اینجورى که به هر چهار 
تا فصل آلرژى داره دیگه کســى که واسه 

برزوپاولف بازى دربیاره سزاش همینه.

پاوُلف

تماشاخانه
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فلکه اول

کلینزمن و نماینده مجلس و هوای دو نفره!  |شــهاب 

نبوی| زندگی تخیلی این  جانب در حالی ادامه دارد که رئیس 

سازمان هواشناسی چند روز پیش اعالم کرد ما فکر می کردیم 

در حدی باران می آید که مردم حاضر در اینستاگرام بتوانند پدر و 

مادر استوری را جلوی چشمش بیاورند و فکر نمی کردیم جوری باران بیاید که همه 

چیز را با خودش بشوَید و ببرد. ضمن عرض خسته نباشید به اعضای این سازمان 

محترم، فکــر می کنم این بنده های خدا هم مثل ما از روی قســمت آب و هوای 

گوشی موبایل شان از حال و هوای ابرها باخبر می شوند. در این هفته عکسی هم از 

یک نماینده بیرون آمد که در آن خیلی پاک و معصومانه پاهایش را روی میز دراز 

کرده بود. اما نخیر من اشتباه کردم. تو هم اشتباه کردی هموطن. حتی آن عکاسی 

هم که عکس را گرفته، اشتباه کرده و ایشون، اوشون نبوده. اصال ایشان فراتر از این 

حرف ها گفته که من اصال نماینده نیستم و تازه اگر هم باشم، اصال اهل حضور در 

مجلس نیستم؛ کال کم هزینه ترین کار در کشور ما تکذیب است. حاال چه اشکالی 

داشــت اگر می گفتید ناهار را پر و سنگین زدم و بعدش گفتم تا بچه ها صحن رو 

علنی می کنند، یک چرتی بزنم؟ زمزمه هایی هم توی این هفته شنیدیم، مبنی بر 

حضور یورگن کلینزمن به عنوان جانشین کی روش. متاسفانه بعد از این که زیدان 

و مورینیو جفت پا به بخت خودشان لگد زدند، انگار کلینزمن این افتخار بزرگ را 

نمی خواهد از دست بدهد. اما نبوی زنده و شما ُمرده، آن قدر لفتش می دهند تا ما 

آخر سر بگوییم اصال بروید اکبر میثاقیان را بیاورید، فقط جان عزیزتان این نیمکت 
را زودتر پر کنید.

|    كیوان زرگري  |   کارتونیست |
keyvanzargari@yahoo.com

گزارش

شهروند  صور گرفت ال رسانی وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی در تحریریه  بوعاتی و ا ور معاون امور م با 

روند در ایام نوروز ار روزنامه ش دادی از انت دیر  ت
روز گذشــته محمد خدادى، معاون 
امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى با حضور در 
روزنامه شــهروند از روزنامه نگاران این 
روزنامــه که همزمان با وقــوع بحران 
ســیل در کشــور، در تمام طول ایام 
نوروز به اطالع رسانى و انتشار روزنامه 

مبادرت کردند، قدردانى کرد.
محمد خدادى با حضور در تحریریه 
«شــهروند» و گفت وگــوى رودررو با 
خبرنگاران به سخنان آنان گوش داد و 
نوید اجراى برنامه هاى جدید در وزارت 
ارشــاد را براى ایجاد رونــق در فضاى 

مطبوعاتى کشور داد.
وى با اشــاره به این که رسانه درحال 
ضعــف و بى هویتى نیســت، چراکه 
اگر بود شــما نمى توانستید در 15 روز 
تعطیلى روزنامه منتشــر کنید، گفت: 
«اگر رســانه نبــود، چه کســى افکار 
عمومى را هدایت مى کرد. چه کســى 
مدیریت کرد. چه کسى سهم داشت. 
چه کسى اثرگذار بود. امروز همچنان 
رسانه و مطبوعات قدرت تاثیرگذارى 
دارد و به نظر من کار شما الگو و اتفاق 

خوبى بود.»
خدادى  در ادامه گفت: «واقعیت امر 
این است که ما در جریان رسانه با چند 
مشکل مواجه هستیم که همگى را با 
همت خود صنف مى توانیم حل کنیم. 
ما به حضور رسانه بى توجهیم. به عنوان 
مثال شــما در مورد همه در ماجراى 
سیل نوشــته اید جز خود رسانه. هیچ 
عکسى از عکاسى که عکس مى گیرد، 
منتشــر نمى شــود. به همــه توجه 
مى کنیم اال خودمان و نتیجه اش این 
شده است که از تخصصى بودن فاصله 

گرفته ایم.»
او به آسیب شناسى فضاى مطبوعات 
پرداخــت و افزود: «مثلث مشــکالت  
رســانه ضلعى دارد به عنــوان اقتصاد 
رســانه. باید پرســید چرا مردم براى 
دریافت اطالعات پــول نمى دهند اما 
براى هر کاالى دیگرى هزینه مى کنند. 

قسمت دوم، محتواســت. یک روز از 
رسانه به مخاطب مى رسیدیم و انحصار 
وجود داشــت، آن موقع داشتن رسانه 
قدرت بود و ارزش. چه کســانى رسانه 
داشــتند؛ آنهایى که یا قدرت داشتند 
یا ثروت. امروز اما بــه مدد تکنولوژى، 
داشتن رسانه دیگر ارزش نیست. االن 

فقط محتواى رسانه ارزشمند است.
در تولید محتوا مــا باید از مخاطب 
به اطالعات برســیم، باید با مخاطب و 
زندگى او همراه شــویم و تلفن همراه 
او را در نظر بگیریم چرا که همیشه در 
کنارشان هســت و همه چیز را از آن 
مى گیرند. این معنایش این نیست که 
رســانه کاغذى به پایان خط رسیده، 
خیر، هــر چیزى جاى خــودش را در 
زنجیره اطالع رســانى دارد. شما امروز 
باید محتوایى را آمــاده کنید که فردا 

صبح به درد من مخاطب بخورد.
قسمت ســوم  هم هویت حرفه اى 
است. روزنامه نگاران باید هویت صنفى 
و حرفه اى خود را احیا کنند. باید این 

مثلث در دستور کار قرار بگیرد و با این 
شمایل نقش و تاثیرگذارى مطبوعات 

را در زندگى مردم بیشتر کنیم.»
در خاتمه معــاون امور مطبوعاتى و 
اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى توصیه هایى بــراى روزنامه 
شهروند داشــت و گفت: ««شهروند» 
اگر بتوانــد وارد زندگى مردم شــود، 
موفق تر است. وظیفه اصلى هالل احمر 
امدادونجــات اســت و پیشــگیرى 
مهمتریــن ســرفصل امدادونجــات 
است. و روزنامه شما بهترین فضا براى 
اطالع رسانى است. «شهروند» مى تواند 
یک روزنامه هالل احمرى بدون اســم 
هالل احمر بشــود و محتوایى مناسب 
مردم و سبک زندگى آنها تولید کنید؛ 
یک روزنامه بــا رویکرد مســئولیت 
اجتماعى؛ بــا محتوایــى کاربردى و 
ساده شده در مفاهیم. شما مى توانید، 
با توجه به محتوایى که دارید و به درد 
مردم مى خورد و مى تواند در سبد آنان 

قرار بگیرد.»
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اون قای م اریم  ما هم د شما را می ف
معاون مطبوعاتى وزارت ارشــاد 
به روزنامه شهروند آمده بود، تا در 
کنار دیدار از روزنامه، از همکاران 
مــا براى انتشــار «شــهروند» در 
روزهاى تعطیل ابتداى  سال تشکر 
کند. تشــکرى که برایمان بسیار 
ارزشــمند بــود. او که تــازه چند 
روز اســت روى صندلــى معاونت 
نشسته و ســکان مطبوعات کشور 
را در دســت گرفته، تــا دیروز به 
هیــچ تحریریــه اى نرفتــه بود و 
«شــهروند» نخســتین نشریه اى 
بود که براى دیدار انتخاب مى کرد. 
خــودش مى گوید دلیــل این کار 
ارزش گذاشــتن بــر کار پرارزش 
همکاران ما اســت. انتشار روزنامه 
در شــرایطى کــه همه نشــریات 
کشــور به تعطیالت نوروزى رفته 
بودند و سیالب استان هاى شمالى 
و جنوبــى را درنوردیده بود، کارى 
حرفه اى بود و خــدادى به عنوان 
یــک مطبوعاتى قدیمــى خوب 
مى داند که چنین کارهایى چقدر 
براى مطبوعات و رســانه کشــور 
مهم اند. در عین حــال او به عنوان 
یک حرفه اى که با تجربه ســال ها 
حضــور در رســانه و مطبوعات به 
این فضا به خوبى آشناست، درك 
مى کند کــه یک تقدیــر کوچک 
و یــک خســته نباشــید چقدر 
مى تواند بــه روزنامه نگاران انگیزه

بدهد.
دیدار او با همکاران «شــهروند» 
در فضایى بسیار دوســتانه اتفاق 
افتــاد و همیــن عاملــى بــود تا 
دوســتان ما بتوانند بــه راحتى از 
مشکالت شــان بــا آقــاى معاون 
دغدغه هــاى  کننــد.  صحبــت 
روزنامه نگارانــه، بیمــه و بیکارى 
روزنامه نگاران، شأن و احترامى که 

در بسیارى از جاها از روزنامه نگاران 
دریغ مى شــود و از همــه مهمتر 
مشکل کاغذ که حیات مطبوعات 
را به خطر انداختــه. صحبت هاى 
خدادى در عین صمیمیت نشــان 
داد کــه او با وجود اشــتغال چند 
روزه اش کامال از مشــکالت مطلع 
اســت و عزمش را جزم کــرده تا 
براى رســانه ها کارى بکند. تاکید 
او بــر حــل مشــکالت و مقابله با 
فســادى که دامنگیر تجارت کاغذ 
شــد و اصرارش بر این که به هویت 
روزنامه نگارى ارج و قرب دوباره اى 
بدهد، براى ما به عنوان روزنامه نگار 
بســیار امیدوارکننده بود. او بدون 
این که شــعارهاى بزرگ بدهد، از 
تالش تمام وقتش براى کم کردن 
آالم روزنامه ها و ســامان دادن به 
اوضاع گفت و مژده داد که از همه 
ارتباطــات و اعتبــارش براى حل 

معضالت استفاده خواهد کرد.
شاید در آغاز  ســال 1398 تنها 
چنین تغییرات و صحبت هایى بود 
که مى توانســت ما را بیش از پیش 
به کار امیدوار کنــد. خدادى اگر 
هیچ کار بزرگى هــم نکند، همین 
همدلى با روزنامه نــگاران، همین 
درك مشترك و همین اراده اى که 
براى ادامه مسیر نشان مى دهد، از 
او مدیرى قابل اعتماد را به نمایش 
خواهــد گذاشــت. همان طور که 
او دوســتانه از همه مى خواست تا 
راهکارهایشــان را مکتــوب کنند 
و دســت یارى بــه او بدهنــد، ما 
برادرانــه از او مى خواهیم در راهى 
که در پیش گرفته، ثابت قدم باشد 
و کوتاه نیایــد. دعایش مى کنیم و 
امیدواریم بتواند خاطرات خوشى 
از خــود در ایــن منصــب به جا 

بگذارد. 
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