
اینها پیش داورى است. پ 
ر  از تنها یک بازى اما به ن
مى رسد سرمربى جدید 
تیم ملى میانه اى با دفا 

مرد جوان که به تازگى اتوبوسى ندارد
نامزد کرده با سوار کردن 

زنان و دختران به آنها 
تعر مى  کرد

حسرت بزرگى که
روى دل والیبال ماند

تر هاى بی پست دیگر کا
از  کیلوگرم را جابه جا 
نمى کند حا با بسته هاى 

ه باید کرد بزر 

همه بازیگران یادگارى هایى 
از سریال برداشته اند

شو به شاهزادگان سکه

ماجراى استعفاى غیرمنتظره آقاى وزیر 

مول مالیات شدند ه پیش فروش شده م تر از  س خریداران بی

ی داده شد یید و درنهایت علت آن تو ، بعد ت ی خبرى که اول ت

ان را نگرفتند  ه های ه پیش فروش از ترس مالیات، س  بانک ملى: عده زیادى از خریداران س
ه اى نمى دهیم  ه شان را نگرفته اند دیگر س به کسانى که س

ه هاى طال بسیار کمتر از سود گزافى است که خریداران به جی زدند  مالیات س
گونه مالیاتمان را پرداخت کنیم اریم   از کجا بفهمیم که مالیات بده

   صفحه

   صفحه

خودرواش را جورى طراحى 
کرده بود تا با نخستین ترمز 
درها قفل شوند. خودرویى 
راى تعر به  ه تنها ب  ک
بود.  شده  طراحى  دختران 
ت یک راننده  پراید وح
نجه  گاهى  ش دار،  پول
د براى زنان و دختران  ش
وان او دو زن و دختر  ج
کرد  خودرواش  وار  س را 
ر آنها را ا تهدید  کات و ب

آزار داد...

نزدیک به یک ماه از پایان 
ریال بازى تا و تخت  س
هنوز  اما  ت،  اس شته  گ
ه این  ى مربو ب حواش
ریال بزر که نزدیک  س
مردم  از  به  سال  بسیارى 
با خود  را  ر جهان  سراس
در  دارد.  ادامه  کرد،  همراه 
مربو  اى  خبره آخرین 
به این سریال آمده بود که 

کیت هرینگتون به...
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   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

  ۱۰ تفاوت 
ویلموتس
با کی روش

سبکی تحمل ناپذیر 
پستخانه ها

تاج و تخت کسی را 
رها نمی کند

کوالکوویچ
مغلوب 

تعویض های برزیل!

بازداشت راننده
ارابه وحشت 

عباس آباد

آشنایی با عالیم و 
اقدامات پیشگیرانه 

از غرق شدگی در 
فصل تابستان

اکرات مخفیانه  ت پرده م پ
ولی سرمربى پرس

با تیم هاى سعودى

و هالل احمر ع
از نیازهاى خوزستان
بعد از سیل مى گوید  

   صفحه    صفحه 

من، برانکو، ۵۰۰ هزار 
دالرم را می خواهم!

بازیابی روحی  و 
جسمی سیل زدگان

آیا سومین شهردار منتخ 
شوراى شهر م تواند تا  

کلیددار پایتخت بماند

   صفحه 

مسیر سخت 
«پیروز»

اختیاریه چطور پربیننده ترین برنامه قبل از افطار شد؟

حاشيه  نوي� يک

۲ �حاشيه  نوي

۳ �حاشيه  نوي

ی بینى نشده ت  را ات  داستان تکرار ی او

ربانى مى گیرد ا آشنا! چرنوبی هنوز  ممنون آ

ان ها ادل ها و ترکتاز  دوران خانه نشینى 

هیچ ک آمار دقیقى ندارد که چند میلیون نفر در تعطیالت 
عید فطر در جاده هاى کشــور تردد کرده اند هیچ ک دقیق 
نمى داند که از این تعداد نفر، چقدر در ترافیک معطل شده اند 
و چند میلیون لیتر بنزین به همین دلیل سوخته و به هوا رفته 
است هیچ کسى هم تا اطالع ثانوى از خطرات و تلفات این چند 
ها باع  ندانستن روز تعطیلى آمارى بیرون نمى دهد. همین 
شده تا کسى به فکر این همه تعطیلى و این همه زمان از بین رفته 

نباشد.
باز اگر نوروز بود، یک نهاد مسئولیتى براى خود تعریف مى کرد 
تا در پرترافیک ترین نقاط جاده ها، به مردم اطالع رسانى شود 
براى اوقات تلف شده شان در ترافیک، سرگرمى دست وپا شود و 
نمونه اش انتشار  با چند توصیه و پیشنهاد وقتشان از بین نرود 

همین روزنامه شــهروند خودمان در ایام نــوروز و توزیعش در 
پایانه هاى شهرى و حضور ایستگاه هاى هالل احمر در سراسر 
کشور یا سازمان دیگرى چند برنامه تلویزیونى هشداردهنده 
روى آنتن مى فرستاد و به مردم نهیب مى زد که هنگام رانندگى 
حواسشان به چه نکاتى باشد و از چه مسیرهایى تردد کنند و به 

جاى مسافرت هاى کلیشه اى، به کجاها سر بزنند و....
ولى اوضاع این روزهاى طى شــده، بالتکلیف ترین اســت. 
شهرهاى میزبان هم برنامه اى براى این همه میهمان ناخوانده 
ندارند. همین که در ورودى مکان هاى تفریحى، یک مبل ناچیز 
و کمتر از آن ارایه شود، کفایت  گرفته شــود و خدمات اولیه 

مى کند. نه خبرى از خالقیت هست و نه درآمدزایى بیشتر. 
ادامه در صفحه 

ی جمهورى، در  حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگى ر
توییتى به اهالى سیاســت و حکومت توصیه  کرده سریال 
چرنوبیل را تماشا کنند و عبرت بگیرند. اما سریال چرنوبیل 
H ساخته و پخش  B O چیست؟ این مینى  سریال را شبکه 
بازى تــا و تخت  آن با پایان ســریال پرســروصداى 
همزمان شد سریالى  قســمتى که به فاجعه  هسته اى 
چرنوبیل مى پــردازد. حادثه اى که در آوریــل  ر 
داد و طى آن و در طول ســالیان بعد  میلیون نفر آسیب 
دیدند. در این رویداد که بزرگترین حادثه اتمى تاری بشر 
قلمداد مى شــود، بیش از  هزار نفر براى جمع کردن 
خرابى ها به کار گرفته شدند که تا امروز بیش از بیست  هزار 
نفر آنها مرده اند و دویســت  هزار نفر به  عنوان از کارافتاده 

لب با سرطان و بیمارى هاى ناشى از نزدیکى با تشعشعات  ا
رادیواکتیو دست وپنجه نرم مى کنند. این حادثه بخشى از 
ثیر قرار داد و آثار آن که شــامل به دنیاآمدن  اروپا را تحت  ت
کودکان ناسالم مى شــود، هنوز در اوکراین و روسیه سفید 
دیده مى شود. محوطه نیروگاه در مساحتى به وسعت سى 
کیلومتر کامال ایزوله شــده و محققان مى گویند که براى 
یر قابل ســکونت خواهد بود.  سریال  بیست  هزار  ســال 
چرنوبیل که یک بازسازى تاریخى است، در درامى بشدت 
تکان دهنده و دردنا به مرور این فاجعه مى پردازد. در این 
مطلب قصد نداریم داستان را براى کسانى که چرنوبیل را 

ندیده اند، لو بدهیم و به قول معرو اسپویل کنیم.  
ادامه در صفحه 

تکلیف تقریبا معلوم است. پنجشنبه شب، یکى از مهمترین 
رویدادهاى فوتبالى هفته هاى اخیر به گزارشگر جوان و جویاى 
نامى داده شــد که ادبیاتش با انتقادات بسیارى مواجه است. او 
قبل از این هم چند بازى کمتر مهــم را گزارش کرده بود. البته 
حضورش در فضاى مجازى پررن تــر بود و همه گزارش هاى 
پرجی و پر از تعبیــرات عجیبش را براى فوتبــال، والیبال و 
فوتبال ســاحلى شــنیده اند. عباس قانع معتقد است که این 
سبک از گزارشــگرى متفاوت اســت و او هیجان مسابقه را با 
راق شده اش بهتر به تماشاچى منتقل مى کند.  لحن و کلمات ا
منتقدان او هم مى گویند قانع فقط سعى مى کند با گرته بردارى 
از نوع گزارش هاى التین یا عربى، با فریــاد زدن و به کار بردن 

ه هاى عامیانه خود را به تماشــاگر نزدیک کند. در این راه نه  وا
اطالعات فوق العاده فوتبالى کمکش مى کنــد، نه تعبیرات و 
تصویرپردازى هایش خالقانه و فراتــر از ذهن مخاطبان کمى 
باســواد اســت و نه حتى هیجانش با صداقت و راحتى همراه 
است. او به شــکل اعصا خردکنى ســطحى ترین ادبیات و 
کلیشــه اى ترین توصیف ها را با فریاد و داد و بیداد مى آمیزد تا 
مه اى از خیابانى و علیفر  مثال به فوتبال ح و حال بدهد مل
و سیانکى با چند جمله پردازى فانتزى کودکانه بیشتر. او براى 
بازى انگلی - هلنــد در نیمه نهایى لی ملت هاى اروپا هم از 

همین روش استفاده کرد. 
ادامه در صفحه 

   صفحه هاى  و  

 
م

  
  

يادداشت

من دندان شکن همه جا دنیا!
یک از زشــت ترین پاســ های که 
مدیــران ایران در مواجهــه با ضعف و 
ایف خودشــان  ناکارآمد در انجام و
م دهند، این اســت که در همه جا 
جهان چنین اتفاقاتــ م افتد. پ از 
حوادث که در جریان فینال جام حذف 
در اهواز ر داد، مســئول مستقیم این 
جریان چون مدیران دیگــر تکرار کرد 
این اتفاقات همه جا دنیا ر م دهد 
و در اروپا هم افتاده اســت. این پاس را 
باید در کنار پاســخ قرار داد که هرگاه 
نکته خوب از مدیریت ها جوامع دیگر 
ما را با  گفته م شود، فور م گویند 
دیگران مقایسه نکنید ما کجا کارمان 
به آنها شبیه است که این یک باشد؟ 
این گونــه پاســ دادن، مصداق منطق 
شترمر است که تخم نم گذارد و هر 
وقت م خواهند تخم بگذارد، م گوید 
شتر هســتم و هر وقت مى خواهند از او 
بار بکشــند، مى گوید مرغ هستم. حاال 
قضیه مدیریت ایران چنین شده است. 
بله چنین اتفاقات در همــه جا دنیا 
م افتد، ول مدیریت آن جا که مرتکب 
خطــا و خبط فاحش مدیریت شــده، 
چنان نقره داغ م شــود کــه هیچ گاه 
فراموشــش نم شــود. در اروپا وقایع 
بدتر نیز ر داده اســت. کشته شدن 
ده ها نفــر در جریان درگیــر دو تیم 
لیورپــول و یوونتوس حدود  ســال 
پیش یا چند ســال بعد در جریان جام 
حذف انگلستان که نزدیک به  نفر 
کشته و تعداد زیاد زخم شدند یا در 
مصر و آمریکا التین که ده ها و صدها 
نفر کشته م شــوند. خب، اگر مدیران 
همه این کشورها بگویند که همه جا 
دنیا از این اتفاقــات ر م دهد و خیال 
خودشان را راحت کنند، در این صورت 
ثرآور باشیم.  هر روز باید شاهد این وقایع ت

، قتل، تصاد و... که  مثل آتش ســوز
همه جا دنیا ر م دهد، حت کلیسا 
نتردام هم آتش م گیرد، پ آیا ما باید 
به رویدادها این چنین در کشورمان 
تن دهیم کــه همه جــا ر م دهد؟ 
چطــور زمان موفقیت ها که م شــود، 
نم گوییم که همه جا دنیا موفقیت 
وجود دارد و این امر طبیع اســت و 
نباید به آن افتخار کرد؟ چرا موفقیت ها 
را به حســا خــود م گذاریــم، ول 
شکست ها و خرابکار ها را به همه جا 
دنیا حواله م دهیم؟ چرا در موفقیت ها، 
مدیران اول صف م ایســتند و آن را در 
کارنامه خود در م کنند، ول هنگام 
خرابکار ها حواله به دیگران م دهند و 

همه دنیا را به یاد مردم م آورند؟
این همه اتفاقات در ایران ر م دهد، 
کدام رسیدگ ب طرفانه و کامل انجام 
شــده و مقصران به ســزا عمل خود 
رسیده اند؟ آیا در انگلستان نیز این طور 
اســتدالل م کنند؟ حادثه هیلز بورو 
کــه ر داد، آن قدر پیگیر شــد که 
حدود  ســال بعد گزارش  هزار 
صفحه ا و حکم و نظر نهای صادر شد. 
حاال بفرمایید که برا حادثه ورزشگاه 
آزاد که  سال پیش ر داد و ط آن 
هفت نفر کشته و تعداد زیاد مصدوم و 
مجرو شــدند، چه اقدامات منصفانه  
و بى طرفانه ا انجام شــده است؟ کدام 
گزارش منتشــر شــده و کدام مسئول 
به طور جد به پا میز محاکمه آمده 
است؟ بروید مراحل دادرس را بخوانید. 
شاید بگویند ما نبودیم. بله، شما نبودید 
ول مگر از این نظر فرق میان شــما و 
گذشــتگان وجود دارد؟ تا هنگام که 
یر پاسخگو و رانت   ، یر شفا مدیریت 
و قبیله ا است، وضع بهتر از این نخواهد 

شد.
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در حاشیه هجوم مسافران
در تعطیالت به شهرهاى شمالى

شمال: ما نیستیم
داریم می ریم جنوب!
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جناب آقاى محسن یعقوبى
لیت گفته و از خداوند متعال  شت پدر گرامیتان را  تس ایعه درگ

براى شما و خانواده بزرگوارتان صبر آرزو مى کنیم.
روزنامه شهروند
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پرداخت هزینه زندگی
در تهران با عوارض جدید

اى کمیته حمل ونقل شوراى شهر از  اع
طر هایى مانند کنترل آلودگى و پار 

حاشیه اى دفا مى کنند

   صفحه 

  ۴۰ هزار
پکیج لوازم خانگی
برای سیل زدگان  

ی سازمان داوطلبان از هزینه کرد  ر
کمک هاى مردم به هالل احمر گفت

   صفحه 

سانتافه مشکی، متهم 
اصلی سقوط پاراگالیدر

ه عجی تعطیالت عید فطر حاد
دوم در متل قو  نفر را م

و روانه بیمارستان کرد

   صفحه 

در تعطیالت به شهرهاى شمالى

داریم می ریم جنوب!
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صفحه آخر شنبه  18 خرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره  1710

شروع صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

صفحه  آرا: ؟؟؟
دبير سرويس

معاون سر دبير
سردبير

مدير مسئول

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

شهر زیبا
قفل شده و االن ساعت ها است که ماشین ها حتى یک متر هم همونطور که انتظارش رو داشــتیم جاده از همون ســاعت اول زبان قاصره از توصیف این همه زیبایى. درود بر شرفت هم وطن. هر وسیله نقلیه اى که تونستن خودشون رو به جاده رسوندن. واقعا بکشم. جمعیت زیادى این جا حاضره. پیر و جوون و زن و مرد. با و شوقى که این جا بین مردم حاکم هســت رو براتون به تصویر شمال خسته نخواهد شــد. من واقعا نمى دونم با چه زبونى شور گذاشتن  تا بار دیگر نشان بدهند که ایرانى هیچ وقت از رفتن به که از اولین ساعات صبح با عشق و عالقه پا در جاده اومدیم تا یه گزارشى داشته باشیم از مسافرینى |حســام حیدرى| خب امروز به جــاده هراز دیروز همه آمده بودند!

- درود بر شــما. بفرمایید که کجا اومدیــد و از این که این جا کنار هم نشسته ان و بساط قلیون رو هم فراهم کردن. که همین جا کنار ماشینش زیلو رو پهن کرده و جمع گرم خانواده باهاشون مصاحبه اى داشته باشیم. به به من خانواده اى رو مى بینم اجازه بدید به سراغ چند نفر از افرادى که این جا حضور دارن بریم و بین التعطیلین باشــه، باز هم در این مکان گرد هم خواهند آمد. بر اراده پوالدین این مسافران نخواهد گذاشت و اگه هفته بعد هم جا به جا نشده ان، ولى من مطمئنم که این موضوع هیچ تاثیرى 
ـ البته این جا که اول جاده است هنوز، منظورتون اینه که قصد + سالم ما اومدیم شمال و خیلى خوشحالیم.هستید، چه حسى دارید؟

دارید برید شمال؟

+ ما معموال اســتورى مى کنیم ولى گاهى اوقات هم پســت ـ خیلى هم عالى ... این جا که میاید معموال چیکار مى کنید؟خیلى خوبن. به هر حال هر جاده اى زیبایى هاى خودش رو داره.هم بیشتر دود مى کنن، ولى این جا هم یه سرى نیسان داره که چالوس رو بیشتر دوست دارم، فشردگى بیشترى داره. ماشین  ها + ما هر هفته تعطیل باشه میایم البته من خودم ترافیک جاده ـ هیچى ولش کنید ... شما معموال کیا میاید این جا؟+ ته داره جاده مگه؟ چى هست اونجا؟ـ یعنى تا حاال نتونستید تا ته جاده برید؟دروغ چرا، یه بار هم تا اون تپه باالیى رفتیم.+ نه دیگه، این جا شماله ... ما همیشه تا همین جا میایم ... البته 
مى ذاریم از این ورق زدنى ها.

+ ما اصال به قصد این که سرمون تو گوشى باشه میایم وگرنه که ـ یعنى این جا هم که میاید همش سرتون تو گوشیه؟
+ زخم کنیم ... مــا فقط هدفمون اینه که زخم کنیم و به بقیه ـ خب هدفتون از این استورى  ها و پست ها چیه؟بساط قلیون تو خونه هم هست.
ـ خب بقیه هم مى تونن مثل شما برن مسافرت ... خیلى چیز نشون بدیم که اومدیم شمال. 

ـ خیلى ممنونم از شما ... شما تو همین دقایق کوتاه من رو هم + ما کارى به این چیزها نداریم ما زخممون رو مى کنیم.خاصى نیست.
+ قربون شما. این تخصص ماست.زخم کردید.

شبگردى
مدیریت تکذیب!

شهرام شهیدى
طنزنویس

اجازه ورود به يک آمبوالنس را از قاضی انگليسی که من از مذاکراتشان فهميدم، ايشان قصد دارد آقاجان جــواب نداد. عموجان گفــت: «تا جايی که ول کن اين قاضی انگليســی نيستی.» روح بود. خانم باجی گفت: «حاال چه کار مهمی داری پيام در فضای مجازی برای دادگاهی در انگلستان روح آقاجان مدام درحال نامه نگاری و ارســال 
آقاجان ترسيده و جرأت ندارد آمبوالنس وطنی را نقش جهان اصفهان به بيمارستان می رفتند، روح تماشــاگران به آمبوالنس هايی که از ورزشــگاه بــرادرم گفت: «شــايد بعــد از حمله برخی دست به دامان انگليس شدی؟»آمبوالنس مجهز در کشور خودمان هست، چرا احتياجی به آمبوالنس نداری. بعدش هم اين قدر خانم باجی گفت: «وا. شما به عنوان يک مرحوم دريافت کند.» 

را شماره گيری کن. خودم با بهترين آمبوالنس ها ساحلی در ينگه دنيا را داری، کد ٥ ستاره ٧ مربع مومنت. روح آقاجان اگر قصد ســفر به آن شهر صدای شازده اسداهللا شــنيده شد: «مومنت باز بايد ببينيم چه خوابی برايمان ديده اند.» عمه خانم گفت: «نخير. کار، کاِر انگليس هاست. امتحان کند.»
برای چه دنبــال ورود بــه آن آمبوالنس خاص را کم کن. خب... حاال باالغيرتا راســتش را بگو... خانم باجی گفت: «صدای اين ميهمان ناخوانده و پرستارها ...»

برداشــت و گوگل کرد: آمبوالنس+انگلســتان پيداش می کنم.» گوشــی تلفــن همراهش را چرا بايد اين خزعبالت تو را باور کنم. االن خودم خانم باجی گفت: «گوش من مخملی است؟ آماده باشد که اگر خدای ناکرده در مسير...»پس ديدم بهتر است مکاتبه کنم يک آمبوالنس نکرده باشند و جاده های منتهی به لندن هم ...بله... جماعت گردشــگر فقط جاده های شمال را قرق ناکام شمال را از ياد ببرم. منتها فکر کردم شايد اين بروم يک دوری در بريتانيا بزنم که خستگی سفر و ارواح سرگردان شرايط ويزا را سخت نکرده اند، جاده گير کردم و دور زدم. گفتم تا برای جنازه ها گفتم بروم شمال هوايی تازه کنم. يازده ساعت تو روح آقاجان گفت: «من در اين ايام تعطيالت هستی؟» 
فلنگ را بسته بود و دمپايی پرتابی به سر پدر پسر اما روح آقاجان که شســتش خبردار شــده بود، باجی يک آه بلند کشيد و دمپايی اش را برداشت. تا صفحه، نتيجه جست وجو را نمايش داد، خانم +دادگاه...

می خواسته اجازه مالقات بگيرد تا با آن قاچاقچی در آمبوالنس محکوم کرده. حتما اين ورپريده هم است خطر مرگ داشته باشد، قاضی او را به حبس اعتراف کرده و چون خروج او از آمبوالنس ممکن ٢٧٢ کيلوگرمی در انگلستان به قاچاق کوکايين فساد سيستماتيکش برنمی دارد. فهميده يک مرد گوربه گور شده بود که بعد از مرگش هم دست از خانــم باجی گفــت: «ببخشــيد. تقصير آن همسايه برخورد کرد. 
خانــم باجــی پرســيد: «يعنــی چه جــور آقاجان هم ياد هندوستان نمی کرد.»می کردند، هرگز ايــن اتفاق نمی افتاد و فيل روح اســت. اگر مثل ما موضوع قاچــاق را مديريت پدر پسر همســايه گفت: «تقصير خودشان شريک شود.»

و وجود ســلطان ٢٧٢ کيلوگرمی را از بيخ و بن کافی بود دادگاه انگلســتان کال قاچاق کوکايين گندم را هم چند روز پيش تکذيب کردند. خالصه می کنند. قاچــاق ارز را تکذيب می کنند. قاچاق شما ببين االن در ايران قاچاق سوخت را تکذيب پدر پسر همســايه گفت: «مديريت تکذيب. مديريت کردنی؟»
را جارو کن زير فرش که پدر پسر همسايه نبيند ميهمان داريم. پسر بدو آن جارو را بيار آشغال ها خانم باجی گفت: «آخ آخ، خوب شد يادم افتاد... تکذيب کند.»

تا بعد ....»

تماشاخانه

|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

   دریاى خزر: بدبخت این یازده درصدم!             

|  شهاب نبوى|

  ملخ ها:
 موش ها یه دوره

 کالس بذارند
ما هم داره از این جا 

خوش مون میاد!

وزیر ارتباطات: 
گفته بودم که

همه چیز رو 
هوشمند
 مى کنم!

موش هاى تهرانى هوشمند شده اند

ان ، حاشیه ها و رقابت هاى جعبه جادو در ماه رم نگاهى به ت وتا


