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300 میلیون دندان پوسیده  در دهان ایرانیان
مردم برای حفظ سالمت به دندان پزشکی نمی روند 

»آقای باجناق« کیست؟
درباره پندار توفیقی که این روزها همه علیه او شده اند
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پشت پرده ممنوع الخروجی هادی نوروزی
 همسر كاپيتان فقيد پرسپوليس می گوید چنين اقدامی از سوی اداره ماليات

مسخره است 
14

مسأله این است:  CO یا O2؟ 

پایان عملیات نجات ۱2 نوجوان تایلندی و مربی شان

صداوسیما در برابر دوراهي

اسماعیل رمضانی
مدیرمسئول

خشکســالی و دروغ؛ این دو بالیی است که 
کوروش کبیر ما را از آن ترسانده بود. حاال اسیر 
هر دو هستیم. خشکسالی چون دیو سفید همه 
جا جوالن می دهد و رستمی نیست تا دربندش 
کند و دروغ را چونان منوکســیدکربن در این 
روزگار نازنین، نفس می کشیم بی آن که رنگ و 

بوی آن برای ما قابل تشخیص باشد.
قریب به سه چهارســال تمام چهارشنبه ها 
به صورت هفتگی ستونی داشــتم در روزنامه 
همشهری به نام سواد رسانه ای؛ ستونی که تداوم 
چهارســاله آن در آن روزنامه وزین و سنگین، 
شــاید برای خودش رکوردی باشد. نخستین 
مجموعه کتاب های آموزشی ســواد رسانه ای 
در ایران را هم به همراه جمعی از کارشناســان 
جوان رســانه ای تدوین کردم که برای خودش 
جریانی شد تا آموزش سواد رسانه ای برای مردم 
ناآماده ما، جدی تر گرفته شود، اما دریغ که این 
راه اگرچه رهرو کم نداشت اما به مقصد مطلوب 
نرســید. مردم ما اگر این روزها اسیر شایعات و 
دروغ ها و هیجانات کاذب رســانه ای هستند، 
ناشــی از کم توجهی مســئوالن ما به اهمیت 
آموزش های سواد رسانه ای است. اگر رسانه ملی 
پای کار می آمد، اگــر آموزش وپرورش اهمیت 

بیشــتری به خرج می داد، اگر رســانه های ما 
خودشان جلودار می شدند، اکنون افکار عمومی 
ما به راحتی بازیچه چندین رسانه معلوم الحال 

نمی شد.
مردم ما این روزها CO را به راحتی خوردن 
H2O بــاور می کنند. هوا بــس ناجوانمردانه 
سرشار از منوکســیدکربن است و هیچ عقل 
سلیمی نمی پذیرد وقتی بخاری های پرقدرت 
شــایعه در فضای بسته ما می ســوزد، ما هم 
درها و پنجره ها را بسته باشیم. همه می دانیم 
چه دشمنان سرسختی داریم، شمشیرهای از 
نیام برکشیده و خنجرهای آلوده و دندان های 
تیزشــده در پشــت مرزها را هم به چشــم 
می بینیم، اما دریغ از خاکریز بلندی که در این 
جنگ نابرابر به کار بیاید. جلوی تیر دشمن را 
نمی توان گرفت اما سپر وسیله ساده ای است 
که بشر قرن هاســت برای مقابله اختراع کرده 

است و ما هنوز به آن ایمان نیاورده ایم.
سواد رســانه ای الفبای تشــخیص راست از 
ناراســت است، همان سپری اســت که ما را از 
تیرهای دروغ و شــایعه می رهاند. شاید کمی 
دیر شده باشد. اکســیژن درحال اتمام است و 
منوکسیدکربن، بی بو و رنگ در اندرون ما نفوذ 
کرده، اما اگر به روزنه های امید ایمان بیاوریم، اگر 
کمی درها را باز کنیم، باور کنید هنوز هم نیمی از 
دعای کوروش کبیر قابل اجابت است. یک قرن 

عقبیم؛ ۲۴ساعت بیشتر وقت نداریم...

مقامــات تایلنــد از نجــات تمامی ۱۲ 
نوجــوان گرفتار شــده در غار بــه همراه 
مربی شــان خبر دادند. این تیــم فوتبال 
نوجوانان بــه همراه مربی شــان در تاریخ 
۲۳ ژوئــن پــس از تمرین فوتبــال برای 
گردش علمی به مجمع غاری در اســتان 
شــمالی چیانگ رای تایلند رفته بودند که 
بارندگی های شدید فصلی موجب طغیان 
سیل و مســدود شدن غار شــد. غواصان 
انگلیسی دوشنبه هفته گذشته این ۱۳ نفر 
را گرسنه و در تاریکی در بخشی آب گرفته 
در چند کیلومتری داخل مجمع غار یافتند. 
پس از روزها سنجیدن چگونگی نجات این 

۱۳ نفر، سرانجام غواصان امدادگر طی یک 
عملیات نجات در روز یکشنبه چهار نفر از 
پسران گرفتار را از غار بیرون آوردند. چهار 
نفر دیگر نیز در روز دوشــنبه و چهار نفر 
آخر به همراه مربی تیم ســرانجام دیروز 
بعد از ظهر )سه شــنبه( از غار خارج شده 
و نجات یافتند. بــه گزارش رویترز، نجات 
این ۱۳ نفر در حالی باعث خوشحالی های 
بسیار شــده که جمعه گذشته یک غواص 
سابق نیروی دریایی تایلند روز جمعه طی 
یک عملیــات برای نجات ایــن نوجوانان 
جان خود را از دســت داده و باعث اندوه 

بسیاری شد.

آخرین مطالعات نشان مي دهد که میزان 
استفاده مردم از اینترنت به میزان استفاده 
از تلویزیون رســیده و درحال بیشترشدن 
از آن اســت. در جوامع پیشرفته، این تحول 
تا حدودي یک تحول عادي اســت. به این 
معنا که مردم شــیوه ارتباطي خود را تغییر 
مي دهند، ولــي این تغییر لزومــا همراه با 
تغییر محتواي ارتباطي نیست. بنابراین در 
آن جوامعي کــه رادیو و تلویزیون به صورت 
انحصاري اداره شــده و اخبار و تحلیل را نیز 
انحصاري تولیــد و پخــش مي کنند، این 
جایگزیني موجب تحول عمیقي مي شود، 
زیرا منجر به دسترســي مردم بــه اخبار و 
نظرات جدید و در نتیجه رفتار و داوری های 
جدیدی از ســوی مردم مي شــود. مردم به 
اخبار و نظراتي دسترسي پیدا مي کنند که 
در زمان انحصاري بودن رادیو و تلویزیون از 

آن محروم بودند.
بنابراین پیشــروي اینترنت و شبکه هاي 
اجتماعــي در این جوامع موجــب بحران 
ارتباطي و سپس اجتماعی مي شود. در این 
حالت دو نوع رســانه با دو رویکرد متضاد و 

ستیزه جویانه در برابر یکدیگر قرار مي گیرند. 
در یک طرف رادیو و تلویزیون رسمي هستند 
و در طــرف مقابل اینترنت و شــبکه هاي 
اجتماعي صف آرایي مي کنند و با گذشــت 
زمان شبکه هاي اجتماعي و اینترنت عرصه 
را به رادیو و تلویزیون تنگ مي کنند و نوعي 

قطبي شدن را در جامعه دامن مي زنند.
در ایــران نیز مثل همه جــاي دیگر این 
تحــول رخ داده و احتماال تاکنــون میزان 
بهره مندي از اینترنــت و فضاي مجازي بر 
رادیو و تلویزیون پیشي گرفته است. البته اگر 
کیفیت بهره مندي را مقایسه کنیم، مسأله 
خیلي متفاوت مي شــود. استفاده از فضاي 
مجازي عموما از طرف افراد تحصیلکرده و با 
هدف دستیابي به اخبار و تحلیل هاي معتبر 
انجام می شود و کمتر کسي براي سرگرمي 
و دیدن فیلم یا برنامــه خندوانه و فوتبال از 
اینترنت استفاده مي کند و این امور را ترجیح 
مي دهند از تلویزیون تماشا کنند. بنابراین 
تلویزیون مدت هاســت که در ارایه اخبار و 
اطالعات و تحلیل به ویژه براي افراد جوان و 
باکیفیت، قافیــه را در برابر اینترنت باخته و 

بازي را واگذار کرده است.
صداوســیمای ایران اکنون در برابر یک 
دوراهي جــدي قرار دارد. یــک راه ادامه 
سیاست هاي گذشته است. سیاست هایي 
که موجب تضعیــف هرچه بیشــتر این 
رسانه و کاهش اعتماد مردم به آن و نزول 
بهره مندي از آن شــده اســت. این راه به 
معناي به وجود آمدن خأل رســانه رسمي 
در کشور اســت، که بســیار نیازمند آن 
هستیم. پایان این راه سقوط هرچه بیشتر 
استفاده موثر از این رســانه و نیز کاهش 
اعتبار آن است. راه دیگر تن دادن به فضاي 
رقابتي و به رسمیت شــناختن رسانه هاي 
دیگر اســت. صداوســیما باید خود را در 
عرض ســایر رســانه ها تعریف کند. باید 
خود را به صورت رسانه با تمام ویژگي هاي 
یک رســانه تعریف کند. باید آزادي خبر و 
تحلیل را بپذیــرد و همه گرایش ها در آن 
حاضر شــوند و نوعي بي طرفي سیاســي 
را در خبر و تحلیل پیشــه کنــد. در غیر 
این صورت، فرآیند رو به اضمحالل کنوني 

ادامه خواهد یافت.
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 آفت طلبه 
جدایی از مردم است

گفت وگوی صریح و بی پرده »شهروند« 
با محمدعلی آهنگران 

13 سبک زندگـی

مرد ریشه دار رفت

محمد بسته نگار، داماد آیت اهلل 
طالقانی و از جمله فعاالن سياسی پس 

از مدت  ها ابتال به بيماری درگذشت

3 رویداد

هدیه میلیاردی شهرداری 
به یک سلبریتی 

20 بيلبورد تبليغاتی تقدیم به بهاره 
افشاری در شب تولدش 

14 روایت داغ

فاطمه عسكري نيا- خبرنگار | همه راه ها 
در عملیات هاي حســاس جست وجو و نجات 
در آب هاي خروشــان و پرتالطم بــه یک نام 
ختم مي شــود؛ بهمن پرورش. غواص شجاع 
کرمانشاهي که به جادوگر آب ها شهرت یافته، 
تقریباً نیمي از عمرش را صرف نجات انسان ها 
کرده اســت. پرورش ۲8 سالي از عمرش را زیر 
آب هــاي آرام و نا آرام دریاهــا و رودخانه هاي 

خروشان در پي عزیزان مردم...

 

دانشمندان دانشگاه ییل مدعی شــدند اخیرا یک آزمایش خون 
توسعه داده اند که توسط آن می توانند دریابند که یک فرد چند سال 

دیگر از عمرش باقی مانده است.
 بــه گــزارش دیلــی میــل، محققــان »دانشــگاه ییــل«

)Yale University( در مقاله اخیرشان مدعی شده اند که آنها تنها 
با انجام یک آزمایش می توانند دریابند که یک فرد چند ســال دیگر 
از عمرش باقی اســت. به گفته محققان نتایج آزمایشات آنها بسیار 
دقیق تر، عملی تر و آسان تر از هر مطالعه ای است که تا به امروز محققان 
دیگر ارایه داده اند. »مورگان لوین«)Morgan Levine( پزشــک 
آسیب شناس دانشــگاه ییل گفت: هدف او شناسایی عوامل موثر بر 
پیری سلول است و بنابراین پزشکان می توانند به بیماران خود کمک 
کنند که طول عمر خود را با رژیم های غذایی مناسب و عادات ورزشی 
افزایش دهند. تقریبا اکثر افراد جوان یا میانسال، فکر می کنند که سالم 
هستند، اما همیشه این طور نیست. این آزمایش می تواند بیماری افراد 
را دقیق شناسایی کند و بنابراین پیش از آنکه مشکلی برای آنها رخ 
دهد، از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند. وی در ادامه افزود: اساسا 

هدف این آزمایش تشخیص سنجش سن فیزیولوژیکی است، نه سن 
مولکولی. این سنجش به ما میزان تغییرات بدن افراد را نشان می دهد.

در این مطالعه محققان 9 نشانگر زیستی را مورد بررسی قرار دادند. 
محققان برای تعیین اینکه کدام نشــانگرهای زیستی نقش مهمی 
دارند، ۴۲ نشانگر زیستی مختلف را که در مجموعه داده های بزرگ 
 )NHANES( »مرکز بهداشت ملی و بررسی آزمایشی تغذیه آمریکا«

موجود بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
آنها ۱0 هزار نفر را بین ســال های ۱988 تا ۱99۴، انتخاب کرده و 
عوامل بیماری آنها را شناسایی کردند. سپس در سال های ۱999 تا 

۲0۱0 نیز حدود ۱۱ هزار نفر دیگر را مورد بررسی قرار دادند.
 elastic net« در نهایــت، آنها از یــک الگوریتم بــه نــام
mode« برای اندازه گیری میزان قدرت نشانگرهای زیستی که 
شامل شمارش گلبول های سفید و سطح پروتیین های حلقوی 
بود، اســتفاده کردند. گام بعدی محققان توسعه راه های بنیادی 
است که نشان دهند چگونه شــیوه زندگی یک فرد می تواند بر 

سن بیولوژیکی آن فرد تاثیر بگذارد.

محققان  دانشگاه یيل مدعی شدند

دانستن زمان مرگ تنها با یک آزمایش! ال
ج

جن

 ما هنوز زنده ایم 
لعنتیا!

پانصدمين شماره شهرونگ منتشر شد

16 شهرونگ

 ما هنوز زنده ایم 
لعنتیا!

    مدیرمسئول: می دونم این شهرونگ آخر همه مون رو به باد می ده! 

)تیتر شهرونگ را حذف می کند(

    سردبیر: بچه ها حوصله  ام سر رفته

 نظرتون چیه عرض صفحه رو کم کنیم، طولش رو زیاد کنیم؟

    هادی حیدری: لعنتی! دیگه بارونم نمیاد برم پشت شیشه عکس بگیرم!

    سوشیانس شجاعی فرد: شماره پونصدم شهرونگ

 منو یاد طنزنویسیم توی دوران مشروطه انداخت!

    شهرام شهیدی: من دارم می رم مسافرت، خودتون یه چیزی از قول من بگید!

    محسن پوررمضانی: من اونجا نیستم ولی شما کمتر آب مصرف کنید!

    شهاب نبوی: دختر خوب برای طنزنویسی سالم کسی هست؟

    نازنین جمشیدی: )چیزی نمی گوید و فقط الکی می خندد تا ما ضایع نشیم(

    مونا زارع: کاشکی امروز صفحه رو ُگل منگولی چاپ می کردید!

    ارمغان زمان فشمی: لطفا این طنزنویس های مرد از قول من چیزی ننویسند!

    وحید میرزایی: آقا این پیر دانا رو ندیدید؟ 

می خوام ازش حرف بکشم برای متن هفته بعد!

    علی اکبر محمدخانی: لطفا به خانم من توی خندوانه رأی بدید!

    جابر حسین زاده: که چی این لوس بازیا؟!

    احمدرضا کاظمی: بچه ها من حال ندارم خودتون یه رنگی به کار من بزنید

شوخیاش هم درست کنید! فقط اسمم رو یادتون نره بنویسید!

    علی رمضان: رو من در حد سالی یه جمله می تونید حساب کنید

    داود نجفی: از وقتی می رم باشگاه متن هام بهتر شده نه؟

    جواد قضایی: من دیرم شده باید برم پادگان سر پستم!

    کارتونیست های شهرونگ: ما مثل شما طنزنویس ها فقط حرف نمی زنیم

عمل می کنیم!

    محدثه عیوض خانی: حاال این همه حرف رو من چطوری توی یه کادر جا کنم؟

    مومیایی: با مومیایی تا شماره  هزار و پونصد!

    حسام حیدری: بابا مالیم تر بنویسید، زودتر صفحه رو ببندیم، بریم پی زندگی مون!

#جان_سخت_ها #تا_وقتی_بذارند_شوخی_می کنیم #شهرونگ

پانصدمین شماره شهرونگ منتشر شد

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ
شنود

گمشدگان

 ما را به سخت جانی 
خود این گمان نبود!

شهرام شهیدی
طنزنویس

درود بر شما. ما  اهالی شهرونگ مصداق این 

شعر از شــکیبی اصفهانی هستیم که سروده 

است:»شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم ... 
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود.«

پانصد شــماره انتشار شــهرونگ از جمله 

مواردی است که مشــمول این عبارت است: 

»ما یک چیزی می گوییم و شما یک چیزی 

می شــنوید.« راســتش اصال قصد نداشته و 

نداریم منت بر سر مخاطبان خوب شهرونگ 

بگذاریم و بگوییم ما از زار و زندگی مان زده ایم 

که برای شما بنویسیم. یعنی ما طنزنویس ها. 

همه مــان، چــه در شــهرونگ باشــیم چه 

دوستانمان در دیگر نشــریات طنز، از جنس 

فوتبالیســت ها نیســتیم که تا تقی به توقی 

می خورد، می گویند ما به خاطر شما  فوتبال 

بازی می کنیــم. خب بازی نکنیــد. یک نفر 

دیگر می رود جای شما بازی می کند و قرارداد 

میلیــاردی می بندد و مــی رود فرنگ. ما هم 

می دانیم ممکن است تا از این قمپزها در کنیم 

و بگوییم ما به خاطر شــما مردم می نویسیم، 

دوستانی جواب بدهند:» می شود به خاطر ما 

ننویسید!«  بنابراین زبان در قفا نگه داشته و در 

حضور شما اعالم می کنیم ما برای دل خودمان 

می نویسیم. و اصال اگر ننویسیم چه کار کنیم؟ 

غاز بچرانیم؟ بلد نیســتیم. نه غاز چرانی مان 

خوب است نه دست به رشوه دادن و گرفتنمان. 

نه امکانات اختالسگری برایمان فراهم شده نه 

هیچ چیز دیگری. بنابراین برای دل خودمان 

می نویسیم و چون از دل برآید امید داریم که 

الجرم بر دل هم نشــیند. االن از اتاق فرمان 

گفتند بر دل نشستن ممکن است کار فرهنگی 

تلقی نشــود و بگویند اخالقی نیست. خب به 

دلتان هم ننشست خوشتان بیاید. البته یک 

خوش آمدن غیر ریتمیک و غیرموزون با حفظ 

کلیه شئونات. که نه برای ما شر درست شود، 
نه برای شما. 

حاال که این همه بــا رعایت موازین، دلبری 

کردیم و لوس بازی درآوردیــم اجازه بدهید 

کمی بسطش بدهیم و از شما مخاطبان خوب 

شهرونگ گله ای کنیم )خودم می دانم نویسنده 

باید اول شخص مفرد بنویسد و بگوید »من«. نه 

»ما« ! اما چون ممکن است این مطلب عوارض 

داشته باشد جمع می نویسم که همه شهرونگی 
ها در آن عوارض سهیم باشند.( 

تا یک مقام مســئول و غیرمســئولی در 

فضای مجازی و حقیقی می گوید ف، همه تا 

فرحزاد رفته و با انبانی از الیک برمی گردند. 

حاال بماند که کاربری نشانه  این الیک برای 

خودی و غیــر خودی  مخاطبــان متفاوت 

است.اما همین باعث شده همه برای ما شانه 

باال بیندازند و بگویند کار رسانه ای کردن این 

طور هم که شــما می گفتید سخت نیست 

ها! بله خب از نظر حقیقی درست می گویند 

اما تاکنون مــزه ی مشــکالت حقوقی زیر 

زبانشــان مزه نکرده است. مزه که چه عرض 

کنم. ســوختگی درجه دو. حاال درست که 

اولش نوشتیم سخت جان هستیم اما دلیل 

نمی شود به کسانی که زیر ُپست های مردم 

کامنت می گذارند حســودی نکنیم که. هم 

خودشان را تخلیه می کنند هم کسی کاری 

به کارشــان ندارد و هم توجه همه را جلب 

می کنند.  راستش طنزنویس جماعت همه 

این ها را هم نداشته باشد مهم نیست. برایش 

فقط مهم اســت که شــما لحظه ای درنگ 

کنید، فکر کنید، لبخند بزنید و به او عمری 

دوباره بدهید. اگر ما در این 500 شماره چنین 

کرده ایم با یک لبخند ما را به ادامه راه امیدوار 
کنید. خالص!

دوربین مداربسته

خدا مدار هیــچ کدامتان را نبنــدد که دیگر 

نتوانید از جایتان تکان بخورید. ما که بدشانس 

بودیــم و مدارمان از همان اول بســته بود اما 

شما که پا دارید، چرا سرجایتان نشسته اید؟! 

مــن واقعا تعجــب می کنم یکــی از همین 

آقایــان تحریریه یک ســطل ماســت برای 

ناهار بچه ها می خرد 5 هــزار تومن و از میزان 

سنگینی قیمت، یک پاکت سیگار گران تر از 

آن هم می خرد که بشــورد و ببرد. به هرحال 

زندگی کردن سخت شده و این دوستان ما هم 

نه تنها قرار نیست از رو بروند بلکه آدم جدید 

هم می آورنــد روزنامه تا یک نفــر دیگر مثل 

خودشــان را به کره زمین اضافه کنند. هفته 

پیش همین حسام حیدری آمد توی تحریریه 

و همگی جواب ســالمش را دادند و دوباره در 

باز شد و حســام حیدری آمد توی اتاق. همه 

دوباره ســالم کردند که یک لحظه احساس 

کردیم اشکالی هست! حســام حیدری دوبار 

آمد توی اتاق! به درخواست دوستان من زدم 

روی ویدیوچــک و فهمیدیم دومی یک فرق 

جزیی با اولی دارد و آن این که دختر است! این 

حجم از شباهت بی سابقه است اما مثل این که 

حیدری ها مرزهای ژنتیک را جا به جا کرده اند و 

کل نظام طبیعت را مسخره خودشان کرده اند. 

به هرحــال از آن روز به بعــد خیلی یهویی و 

بی مقدمــه حنا حیدری هم آمــد تحریریه و 

برای خودش دنبال یک گوشــه می گشت که 

طی اتفاقی بی سابقه مومیایی از جایش بلند 

شــد و صندلی اش را داد حنا بنشیند و رفت 

کولر را روشــن کرد که باد بخورد به حناخانم 

که گرمازده نشــوند. حاال من کــه دوربینم و 

کارم ایــن فضولی ها و خاله زنکی هاســت اما 

همین نویســنده های فرهیخته هم شــروع 

کردند پچ پچ کردن و پخ پخ زدن زیر خنده. به 

هرحال همه اینها خودشــان اصل سوژه اند. 

همین شهاب نبوی و علی اکبر محمدخانی را 

می شود اندازه جلدها و قطر کلیدر درباره شان 

نوشــت. اگر من بودم که یک جلد کاملش را 

اختصاص می دادم به خنداونه رفتن علی اکبر 

و شهاب. دوتایشان رفته اند خندوانه تا به بیتا 

همسر علی  اکبر روحیه بدهند. شهاب نبوی 

همچون همیشه خوش شانس است، به خاطر 

لباس جلفش جلویش را گرفته اند و خودشان 

یک لباس نارنجی دســتش داده اند تا بپوشد. 

همین شد که ما شاهد بودیم علی اکبر به همراه 

یک پفک در ردیف اول خندوانه نشسته اند و تا 

جایی که در توان دارند، اخم کرد ه اند تا همان 

یک ذره روحیه شرکت کنندگان هم ببلعند که 

خوشــبختانه در تمام برنامه جز کتف شهاب 

نبوی چیــزی از خودش ندیدیم و دوســتان 

حضور کاریزماتیکش بــا آن لباس زیبا و براق 

نارنجی را توی رســانه ملی از دست دادند. به 

قول نبــوی، هرچیزی لیاقتــی می خواهد و 

بچه ها هم لبخندی برایش می زنند و تأییدش 

می کنند. کال این شهرونگی ها دلشان خوش 

اســت و انگار دارند فعل »امیــد بذر هویت 

ماســت« که می دانم فعل نیســت را صرف 

می کنند. یعنی از اینها بعید نیست هرچیزی 

را صــرف کنند، چــون توی ایــن وضعیت، 

پانصدمین شماره شــهرونگ هم دارد می آید 

بیرون و من یکی باورم نمی شــود رسیده اند 

به شــماره پانصد! نازنین جمشــیدی هم از 

وقتی عروس شده، شیرینی ناپلئونی درست 

می کند و قرار اســت برای بچه ها به مناسبت 

پانصدمین شــماره، کیک دوطبقه شکالتی 

با موز و گردو بپــزد که هزینه فقط موزهایش 

اندازه دوماه حق التحریر بچه هاســت. من که 

خودم اگر آدم بودم، تمام این کیک ها و کافه ها 

و شیرینی های جلساتشان را خشکی حساب 

می کردم یک پولی کف دســتم را بگیرد، اما 

انگار من که دوربینم بیشــتر ذهن اقتصادی 
دارم تا این قشر فرهنگی!

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

پانصدمین شهرونگ

تماشاخانه
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سی ویک ساله ای با یک سکه!  | شــهاب نبوی|  اون روز 

رفته بودم جاتون خالی سکه بخرم. یارو گفت: »اسم آقات 

چیه؟« گفتم: »به آقام چیکار داری؟« گفت: »حتما مهمه که 

می پرسم دیگه.« گفتم: »شما فرض کن کامبیز.« گفت: »اسم 

مادرت چیه؟« گفتم: »دیگه با مادرم چیکار داری؟« گفت: »حتما مهمه که 

می پرسم دیگه.« گفتم: »بشین بینیم بابا، اگه راست می گی اسم خواهر و 

مادر خودت چیه؟« گفت: »به خواهر و مادر من چیکار داری؟« گفتم: »حتما 

مهمه که می پرســم دیگه.« بعدش گفت: »اُکی، اگه مهمه می گم، اکرم و 

افتخار. حاال تو بگو ببینم.« گفتم: »وجدانا فکر نمی کردم برای یه دونه سکه 

اسم شــون رو بگی.« گفت: »االن بازار جوری نیست که آدم بخواد روی این 

چیزا حساسیت نشون بده.« گفتم: »اُکی، ولی وجدانا من اسم مادرم رو بلد 

نیستم، چون بابام همیشه بهش می گه خانم، ما هم بهش می گیم مامان.« 

گفت: »سکه رو بهت می دم، اما قول بده رسیدی خونه اسم مادرت رو بپرسی 

و بهم بگی.« گفتم: » باشه بابا. اگه واقعا این قدر برات مهمه زنگ می زنم بهت 

می گم.« خالصه یه دونه سکه ام رو گرفتم و داشتم میومدم بیرون که »بازرس 

اداره مبارزه با ســکه خواری« مچ دســتم رو گرفت و گفت: »شیطون، چی 

خریدی؟« گفتم: »دلت نخواد، یه دونه سکه.« گفت: »چند سالته عمویی؟« 

گفتم: »دور از جونت ســی ویک ســالمه.« داد زد »پیداش کردم، خودشه، 

گیرش انداختم.« بعدشم در گونی رو باز کرد و تعارف کرد که برم توش. االن 

چند روزه دارم می گم این رو برای مهریه زن سابقم گرفتم، قبول نمی کنن 

و می گن: »هیچ سی ویک ساله ای محض مهریه دادن سکه نمی خره.« خدا 

لعنتت کنه آقای سی ویک ساله ای که مارو به خاک سیاه نشوندی.

فلکه اول

|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |
salmantaheri@gmail.com

هادی حیدری
دبیر گروه شهرونگ

 یــادم می آید از ایــن تیــپ متن ها در 

روزنامه هــای مختلف و به مناســبت های 

خاصی چون ســالگرد راه اندازی یک ستون 
یا صفحــه طنــز و کارتون نوشــته ام. 

ابــراز  ترجیع بنــد همگی شــان 
تعجــب از دوام و قــوام یک کار 
تیمی و گروهی در کشــوری بود 
که معمــوال کارهــا، توفیقات و 
لحظه هــای خوب، کوتــاه مدت 

وگذرا هستند.

اما چرا از انتشــار پانصدمین شــماره 
»شهرونگ« خوشحالیم؟

ایران عزیز ما، مردمان خوبی دارد؛ اما برخی 

از ما حساسیم؛ زود می رنجیم و هرچیزی را 

به خود می گیریــم. از کوچک ترین چیزها، 

دچار سوء تفاهم می شــویم و پیش از آن که 

لحظه ای درنــگ کنیم، دســت به واکنش 

می زنیم. حاال از این مردمــان نازک طبع و 

زودرنج احتماال مدیرانی با همین ویژگی ها 

متولد می شــوند که به ســختی می توان به 
آن ها از گل، نازک تر گفت.

تصور کنید در چنین فضایی، طنزاندیشی 

و انتقاد تا چه میزان ســخت و حســاس و 
مخاطره انگیز است.

با تمام این توصیفات، لطفا به ما حق بدهید 

که انتشــار پانصدمین شــماره شهرونگ، 

خرســند و شــوق زده مان کند. پانصد روز 

مستمر تالش کردیم تا زیر آوار سختی ها و 

مصائب روزمره زندگی، لبخند را بر 
لبانتان بنشانیم و دل هایتان را 

برای لحظاتی خنک کنیم.
در این قریب به دو ســال، 
آن قــدر از شــما، انگیزه و 
انرژی به ما رســیده است که 
این عاشقی را ســر بازایستادن 

نیست.
وظیفه خود می دانم از همه کســانی که 

شــهرونگ را به امروز رســاندند، صمیمانه 

تشکر کنم و از آنان بخواهم که در کنارمان 

بمانند تا به دلخوشــی وجودشــان، ما نیز 
بمانیم.

پیر را گفتم به ما شد عرصه تنگ

توی دنیای پر از اندوه و جنگ
جز شکیبایی چه باشد راهکار؟

خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
شعر از: ارمغان زمان فشمی

ای که پانصد شدیم و در خوابید!

باالخره خوراک دام به چه درد صداوسیما می خورد؟
اصرار منتقدان و  انکار سازمان ادامه دارد

پا مهاجران گریز
»شهروند« موج جدید بازگشت افغان ها را بررسی کرد

هر خانه
یک نیروگاه برق

 برق رایگان و درآمد مازاد
با نصب پنل خورشيدی فقط 33 ميليون تومان

   صفحه 8

وش« دهانتان را شیرین کنید بفرمایید »سر

احضار و اجبار ادمین های شیرین پزی برای ترک تلگرام

   صفحه 2

شهروند|  بحث فیلترینگ تلگرام همچنان موضوع داغ رسانه ها، نهادهای دولتی، قضائی 
و کاربران شبکه های اجتماعی است. موضوعی که بعد از فیلترینگ هر بار در ابعاد جدیدی 
مطرح شده است؛ مرحله بعد از فیلترینگ وارد فاز جدیدی مبنی بر بستن فلیترشکن ها 
هم شد، اما تا به امروز هیچ گاه عملی نشده است. تا این که هفته گذشته دادستان اصفهان 
در اظهارنظری اعالم کرد که استفاده از فیلترشــکن پیگرد قانونی دارد. این خبر بازتاب 
گســترده و انتقادات زیادی را به همراه داشــت. با وجود انتقادات گسترده نسبت به این 
نوع سیاســت گذاری در مورد اعمال مجرمانه بودن استفاده از فیلترشکن، این مسأله در 
یکی از اســتان ها منجر به احضار ادمین های کانال های تلگرامی شده است. استفاده از 
فیلترشکن البته با توجه به نظریه شماره مشورتی ۳67 مورخ ۱۳9۱/۲/۲5 اداره حقوقی 
قوه قضائیه صراحتا عنوان شده که جرم نیست. این درحالی است که در اصفهان یک وکیل 
دادگستری از قول یکی از همسران افراد احضار شده، عالوه بر این که از احضار تعدادی از 

ادمین های کانال های تلگرامی به مجتمع قضائی این شهر خبر داده...

گفت و گوی »شهروند« 
 با برادر
 روح اهلل داداشی
و برادر قاتلش 7 سال 
پس از وقوع جنایت

اگر فرصت می دادند آن 
پسر 18 ساله اعدام نمی شد

   صفحه 10

پای افراد 
دیگری هم 
در میان بود

شهروند| موی سفید و صدای غمگینش 
نشــان می دهد که هنوز هم به ســوگ 
برادرش نشســته؛ برادری کــه به گفته 
خودش هم فرزندش بود، هم دوســتش 
و هم شــاگردش؛ 7 سال پیش درست در 
همین روزها بود که برادرش را از دســت 
داد. پسر ۳0ســاله ای که یکی از مردان 
آهنین ایــران بود و در چندین مســابقه 

افتخارآفرینی کرد. روح اهلل داداشی که...


