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برخورد قضائی 
با حجاب جواب 

نخواهد داد
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رانت و عیش و پولشویى!
افشاگرى هاى آقاى تهیه کننده از پشت پرده

و آقازاده هاى سینماى ایران

حکم بابک 
زنجانی قطعا 

اعدام است

قوه قضائیه به 
دنبال برگرداندن 

بیت المال است
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افشاى جزییات جدیدى از تخلفات مالى موسسه ثامن الحجج و بذل وبخشش هاى میلیاردى 

دادستان کل کشور مقصران 
بدحجابى را معرفى کرد
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افتخارى قبل از 
اینکه اخراجش 
کنند، استعفا 
داد؛ توفیقى هم 
مى رود

خمپاره 
وسط 

اردوگاه 
آبى

   هواداران استقالل 
در سالى که بسیار به 

تیمشان امیدوار بودند 
نگران آینده شده اند 

با این شرایط احتماال 
شاهد افول دوباره تیم 

شفر باشیم

گزارش «شهروند» از 
رژیم هاى عجیب و غریب 
و درعین حال طاقت فرسا 

براى کاهش وزن در 
کوتاه ترین زمان

چى میل 
دارید؟ 

گزارش «الجزیره» 
از انتقادات تند 
سیاستمداران 

آمریکایى از ترامپ  

انواع سوختگى
و راه هاى پیشگیرى 
و درمان اولیه آنها

تاکسى هاى هوایى از 
2سال دیگر با قیمت مناسب 

مسافر سوار مى کنند

   آمریکایى  
مدیترانه اى یا کانادایى

پژو و رنو 
تحریم 
ایران 
را دور 

مى زنند؟

 به اطالع 
خوانندگان 
محترم روزنامه شهروند 
مى رساند تا اطالع ثانوى 
روزهاى پنجشنبه به شکل 
متفاوتى که مى بینید منتشر 

خواهیم شد

� رئیس جمهوری کرواسی:
این عادتشه

 به منم هر روز زنگ می زنه

واعظى: در سفر سال پیش  روحانى به نیویورك
ترامپ هشت بار با ما تماس گرفت اما جواب ندادیم

پس از 4 سال پرونده قربانیان اسید پاشى 
مختومه شد

آیا با برگشت محدودیت هاى تجارى، نمایندگى هاى پوشاك خارجى در ایران مى مانند؟

خانه اش را پاس کند، دست به سرقت زدمرد 51 ساله براى اینکه چک هاى 

رازهاى دختران اصفهانى
 سر به ُمهر ماند 

تحریم برندبازها و ناکامی سوپراستارها!

سرقت
وودی آلنی
  با عینک 
و اسلحه از 
بانک ملی
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رئیس فدراسیون 
شکایتش از جادوگر را 

دنبال نکرد

درگیرى هاى مسلحانه 
در اندونزى، بازى هاى 

آسیایى را تحت تاثیر 
قرار مى دهد

تاج 
پیگیر 
علی  

کریمی 
نشد

خودکشی 
از روی

پل عابر 
عباس آباد

خطر
بیخ گوش 

ورزشکاران 
ایرانى!
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میم.میم و الف.عین
مردم در انتظار پاسخگویى

لمســلمین  ا م و سال ال حجت ا
محمدجعفر منتظرى، دادستان کل 
کشور روز گذشــته و در همایشى 
در مشــهد گفت: به خدا قسم در 
موضوعات فرهنگــى و حجاب 
برخورد قضائى جــواب نخواهد 
داد، راه هاى مسالمت آمیز و آرام 
را باید درپیــش گرفت؛ لذا بر این 
اســاس از هر طرحى که در زمینه 
مقابله با بدحجابى موثر باشــد، 
حمایت مى کنیم. او در ادامه به انواع 

بدحجابى هاى...
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چند مى گیرى تبلیغ کنى؟!
درآمدهاى 

سرسام آور ستارگان 
در فضاى مجازى

 
شــاید وقتش رســیده که نگاهى نو داشته 
باشــیم بــه اتفاقاتى کــه رخ مى دهــد. به 
جنجال ها و هیجانات آنــى رایج در لحظه 
به لحظه زندگى هاى تب زده مان. اصال شــاید 
بایــد ضرب المثل هامان را هــم تغییر دهیم 
تا تحلیلى از اوضاع به دســت آید. تاکنون 
صحبت از این بوده که «همیشــه پاى یک زن 
در میان اســت»؛ حاال اما شــاید بهتر باشد 
بگوییم: همیشــه پاى صداوســیما در میان 
است، و به خصوص برنامه خبرى 20:30...   

تجاوزی 
دیگر این بار 

در شیراز

مربى دفاع شخصى به 
اتهام آزار و اذیت یک 

کودك  بازداشت شد

شهروند| تب پوشیدن لباس مارك دار در جامعه امروز ایران، 
فراگیر شده است. اگر تا همین چند سال پیش فقط قشر خاصى 
از جامعه به دنبال پوشــیدن لباس هاى مارك دار و خاص بودند 
اما امروزه با گسترش نمایندگى برندهاى مختلف و سهولت سفر 
به کشورهاى همسایه براى تهیه پوشاك هاى مارك دار باعث شده 
اغلب اقشار جامعه ازجمله جوانان فارغ از طبقه مالى شان به دنبال 
پوشیدن لباس هاى مارك دار باشــند. این موضوع درحالى رخ 
مى دهد که حاال معلوم نیست با برگشت تحریم ها، آیا فروشگاه هاى 

خارجى مى توانند همچنان در ایران پوشاك برندشان را بفروشند 
یا نه؟ البته این روزها پوشیدن لباس مارك دار چندان هم کار 
سختى نیست و نیاز به هزینه گزافى ندارد چون شما مى توانید از 
فروشگاه هایى خرید کنید که لباس هاى فیک مارك هاى معتبر 
را با قیمت پایین مى فروشــند درحالى که تشخیص اصل نبودن 
محصوالتشان هم کار آسانى نیست. مصداق این ادعا گفته محمد 
مهدى رئیس زاده، دبیر انجمن صنایع نساجى است که مى گوید 
بیشــتر از 90 درصد پوشــاکى که در ایران با عنوان برندهاى 

بزرگ عرضه مى شوند، تقلبى است.  یک دهه بیشتر نمى شود که تب 
مارك پوشیدن در جامعه ایرانى باال گرفته است. تا قبل از این که 
شبکه هاى مجازى پاى خود را به خانه هاى ایرانى باز کنند، این 
طور به نظر مى رسید که فقط قشر مرفه جامعه هستند که مى توانند 
از برندهاى گران خارجى پوشــاك و البسه خود را تهیه و براى 
مارك پوشیدن، حداقل باید به کشورهاى همسایه سفر کنند. این 
روزها اما اوضاع خیلى فرق کرده است. شاید خیلى سال پیش بود 

که لباس و کیف و کفش مارك دار...

سحر رمضانعلیپور - خبرنگار | گاهى 
در اوج ناامیدى و بال   همچون فرشــته 
مهربان آســیب دیدگان را بى پروا در 
آغوش مى گیرند و در مواقع خطر براى 
نجات کودکى خود را به آب و آتش مى 
زنند. مانند معلمى دلسوز الفباى ایثار و 
ازخودگذشتگى را چنان در عرصه عمل 
مى آموزند که در روح و جسم مردم جا 
مى گیرد و همگى تنها راه را پیوستن به 
آرمان هاى معلم مى دانند. این حکایت 
سرخ پوشانى اســت که از هیچ فرصتى 
براى کاشــت بذر امید در دل زندگى 

دریغ نمى کنند. جمعیــت هالل احمر 
همواره بدون مرز به یارى انســان ها 
مى شتابد. اما فعالیتى که مى خواهیم 
درباره اش صحبت کنیم کمى متفاوت 
تر از اینهاســت. کارى خودجوش از 
پشتکار و همت شــبانه روزى مدیران 
و اعضاى هالل احمر اســتان مازندران 
براى توســعه خانه هاى امداد و نجات 
روستایى. استان مازندران با 131 خانه 
امداد و نجات روســتایى رتبه نخست را 
در کل کشور دارد؛ خانه هایى که ناجى 

روزهاى دشوار مردم است.

  در شــماره  دیــروز صفحه 
حــوادث  روزنامه شــهروند 
خبرى با تیتر «سومین خودکشى  
روى پل طبیعت »  چاپ شد .این 
خبر حاکى از این بود که پســر 
20 ســاله  اى  خود را از باالى 
پل طبیعت در منطقه عباس آباد 
به داخل اتوبان مدرس  انداخته 
و خودکشى کرده است.  با انتشار 
این خبر  شرکت نوسازى عباس 
آباد آن را تکذیب کرد و گفت 
: جوان 20 ساله با پریدن از پل 
عابر پیاده به زندگى خود پایان 
داده است  و این خودکشى ربطى 

به پل طبیعت نداشته است. 

حجت االســالم منتظرى دادستان 
کل کشــور گفت: پرونده مالى موسسه 
اعتبــارى ثامن الحجــج 120 جلد 
اســت که قاضى باید همه آنها را مورد 
بررســى قرار دهد و یا موضوع بابک 
زنجانى همینطور است. به دنبال برگشت 
بیت المال هســتیم، اما بدانید حکم او 

اعدام است و قطعا اعدام مى شود.
به گزارش «انتخاب»، حجت االسالم 
منتظرى این سخنان را روز چهارشنبه 
در دوره مشترك تعالى اساتید و نخبگان 
بسیجى حوزه هاى علمیه استان هاى 
خراسان رضوى، قم، تهران و اصفهان 

در مشهد بیان کرده است.

گزارش سازمان ملل متحد درباره خشکسالى
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پوتین در 
جیب خود 
چه مدرکی 

علیه 
ترامپ 
دارد؟

عالج 
آتش که 
می توان 

کرد

پرواز 
تاکسی های 

هوایی 
نزدیک است

کشورهاى مختلف 
با  بى آبى

چه مى کنند؟
غواصان بریتانیایى  در یک کنفرانس 

خبرى از مخاطرات و تجربیات ترسناك 
نجات کودکان تایلندى مى گویند

   اهالى روستاى «ازباران» فریدونکنار الفباى
امداد و نجات رادر خانه هالل مى آموزند

نجات پرخطر
در تاریکی مطلق
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مشارکت براى امداد در 
131 خانه روستایى هالل

گفت وگو با مردى که براى تشویق مردم به گرفتن کارت 
اهداى عضو، از برازجان تا تهران را پیاده طى مى کند

ساالنه بیش از 10هزار مرگ مغزي داریم و 
متاسفانه با این آمار هستند افرادي که اطالع 

چندانی از مرگ مغزي و تفاوت آن با کما ندارند؛ 
از نظر علمی و تجربی مرگ مغزي به معناي مرگ قطعی است 
و نمی توان مثل کما برگشتی براي آن متصور بود و اگر چنین 

احتمالی  هم وجود داشته باشد یک درمیلیون است

من، «اسماعیل» 
سفير زندگي ام

مجازات سنگین براى 
مزاحم سلنا گومز

9 سال و 
8ماه حبس 
در انتظار 
سوزان 

اترچ است
صفحه   15

ثامن الحجج، مصادیق اتهامى این مؤسسه روشن تر �    با به جریان افتادن پرونده تخلف مالى تعاونى 
شده است؛ مصادیقى که ردپاى افراد خاص و برخى 

سلبریتى ها را نیز مى توان به عنوان سهم برندگان مالى 
در آن دید
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