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خودش گوسفندان را
به چرا می برد

اصرار نادر قاضى پور بر چوپان بودن پسرش 

صفحه   3

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  10

صفحه  7

صفحه  10

صفحه  13

صفحه  15 صفحه  12

صفحه  16

صفحه  4

 حیاط هر خانه بام خانه اى دیگر 
است؛ براى همین به این منطقه 

«هزار ماسوله» مى گویند
 پوشاك مردم روستاى 

اورامان تخت مانند سایر روستاییان 
کردستان، لباس هاى محلى کردى 

با رنگ هاى زیبا و شاد است
 از مهمترین غذاهاى محلى این 
روستا مى توان به دوینه، شلمین 

(پلو)،  آش دوغ و انواع غذاهاى 
گیاهى و نان هاى محلى اشاره کرد

 گفته مى شود علیرضا کاظمى و 
سعید جاللى نویسندگان سریال، در 
حال نگارش متن فصل جدید عاشقانه 
هستند. این دو نویسنده سناریوى 

فصل اول را نیز نوشته بودند

 این سرباز همچنان در تهران و در اختیار نیروهاى نظامى است 
و قرار است امروز به آشخانه برسد

�

فرزندم، آسوده بخواب
که ما بیداریم!

در پى راه افتادن 
کمپین «فرزندت 

کجاست؟»

قهرمان تیروکمان بوشهر 
بعد از تصادف شدید وضع 

خوبى ندارد

«اسما» 
با کمان 
قسطی 

روی تخت 
بیمارستان
شهروند| خوب یادمان 

هست که چند  سال قبل سارا 
عبدالملکى، ملى پوش راگبى 
ایران در سانحه تلخ رانندگى 
بشدت مصدوم شد و درنهایت 
توانایى راه رفتن و ایستادن 
را از دست داد. البته که او با 
انگیزه االن در بخش معلوالن 
به ورزش ادامه مى دهد. حاال 

اتفاق مشابهى براى یکى از 
دختران کماندار در استان 

بوشهر رخ داده است...
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نامه هاى ارسال نشده 
مقصر اجرانشدن برنامه 

رایگان خیابانى

ستاره جوان سریال پدر 
از حضورش در این 

سریال مى گوید

بازتاب هاى یک خبر تکان دهنده

همسر قاسم رضایى: بنیاد شهید قول پیگیرى پرونده شوهرم را از طریق وزارت امور خارجه داد 

چه 
کسى 
براى 

کنسرت 
شجریان 

سنگ 
 اندازى 
مى کند؟

دیپورت اشتباهی که جنجالی شد

برای 
«قزل 

سالمون» 
نگران 
نشوید

ریحانه 
پارسا: 
من 

خود لیال 
هستم! 

افشاگری 
درباره ژاکت 

جنجالی 
مالنیا ترامپ

روباه گرفتار در چاه و فرصت 
دوباره   براى مجرمان

فرار از
جزیره گرما !

چرا سِرى جدید «شما و آى فیلم» جذاب از آب  درآمده؟

تهیه کنندگان تلویزیون که به انتخاب بازیگران به عنوان مجرى عادت داشتند، این بار به یک «واقعامجرى» اعتماد کردند

ای صداوسیما! باالخره «مجری» انتخاب کردی

رئیس جمهورى در جلسه دولت:

آمریکا خودش پل 
مذاکرات را خراب کرد

عاشقانه  هاى 
گلزار

و مهناز افشار 
و ساره بیات! 

گزارش «شهروند» از کمیاب شدن «وارفارین»، داروى مهم بیماران قلبى
که مشکالت زیادى برایشان ایجاد کرده است

انتشار عکس هاى خانوادگى و خالکوبى
پاى کاپیتان تیم ملى را به کمیته اخالق باز کرد

با سقوط ارزش لیر 
مردم ترکیه براى 

فروش دالرهایشان 
صف بستند

مدیر داروخانه مرکزى هالل احمر در گفت وگو با «شهروند»:  
کمبود داروى وارفارین سراسرى است، داروخانه هالل احمر هم این دارو را ندارد 
نزدیک به دو هفته از وعده سازمان غذا و دارو براى تأمین داروى وارفارین مى گذرد

اما داروخانه ها هنوز  موجودى  ندارند

ذخیره سازى دارویى مردم
کار دست بیماران قلبى داد

درس 
بزرگ 

شهروندان 
ترکیه به ما 

ایرانی ها

نقشه براى 
ایرانیزه 
کردن 
اشکان!

روایت تکان دهنده نشنال 
جئوگرافیک  از هویت جدید 

کتى پس از خودکشى

جواد خیابانى:
حاللم کنید!

عزیز و کجا برویم که هم ُخنک باشد، هم متفاوت؟
اسرار 
آمیز
مثل 

اورامانات
 تخت

شهروند|  قاسم رضایى جانبازى که به 
اشتباه به افغانستان دیپورت شد، مرگ 
تلخش بر اثر ســرما و گرسنگى  آن قدر 
تکان دهنده بود که بعد از انتشــار در 
روزنامه شــهروند، واکنش هایى را به 
همراه داشت. مرد 51 ســاله اى که در 
تهران ناپدید شد و از طریق اردوگاهى 
در قم، به افغانستان منتقل شد.همسرش 

مى گوید: او خودش را به قم رســانده 
نمى دانیم پیاده رفته یا سوار ماشین شده 
است اما به هرحال از آنجایى که تصور 
مى کرد قرار است ما به قم براى زیارت 
برویم به قم رفته. همانجا بود که از طریق 
اردوگاهى در قم به افغانستان منتقل شد. 
او را به خاطر ظاهرش با یک افغانستانى 

اشتباه گرفته بودند. 

واکنش ها درباره این خبر آن قدر زیاد 
شده که همسر قاسم رضایى بار دیگر در 
گفت وگویى با خبرنگار «شهروند» گفت: 
«بعد از انتشار خبر ناپدیدشدن شوهرم، 
خبرنگاران و مستندســازان زیادى با 
من تماس گرفتنــد و پیگیر این ماجرا 
شدند. از بنیاد شهید مشهد نیز به خانه ما 
آمدند. تمام مدارك را گرفتند و گفتند 

خودشان از طریق وزارت امور خارجه 
پیگیر این ماجرا مى شوند و تمام تالش 
خود را براى بازگرداندن جسد شوهرم 
به کشورش انجام مى دهند. حتى از بنیاد 
شــهید تهران نیز با من تماس گرفتند و 
درباره وضع مالى ما سوال پرسیدند. من 
هم حقیقت را گفتم. وضع زندگى ما اصال 

مناسب نیست.

روز دوشنبه گزارشى در صفحه 
2 روزنامه شــهروند منتشــر 
شــد مبنى بر پیوستن برخى 
چهره هاى سیاســى به کمپین 
«فرزندت کجاســت». در این 
گزارش گفت وگویــى نیز با 

نادر قاضى پور، نماینده ارومیه 
در  قاضى پور  بود.  انجام شده 
پى پرسش خبرنگار «شهروند» 
به این کمپین پیوست و گفت 

که فرزندش چوپان است...

گزارشگر سیما که در بیمارستان بسترى شده
مى گوید شاید زیر عمل جراحى از دنیا برود 

خانواده هاى ایرانى 
ساالنه حدود یک میلیون 
و 200 هزار تومان پول 

قبض موبایل و تلفن 
مى دهند

حرف 
مفت 

هم
 خرج 
دارد
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توصیه هایى براى جنگ با گرمازدگى

گزارشى از حضور تیم سالمت جمعیت هالل احمر 
کرمان در سیستان وبلوچستان:  

کمک به «سالمت فردی»
 در کنار «سالمت اجتماعی»

شهروند| خشکسالى هاى اخیر در تاریخ سیستان و بلوچستان 
کم نظیر است. اســتمرار بیش از دو دهه خشکسالى در استان 
سیستان  وبلوچستان شرایط  معیشــتى مرزنشینان را در وضع 
بسیار نامناسبى قرار داده است تا جایى که به گفته نمایندگان 
این منطقه و کارشناسان آب وهوا، عمق خشکسالى در منطقه 
سیستان به حدى رســیده که مى توان آن را فراتر از یک زلزله 
دانســت. بیش از 100 هزار هکتار از اراضى زراعى منطقه به 
دلیل کمبود منابع آبى فاقد کشت شــده اند و شاید در این 
شــرایط امید دادن به مردم رنجور و محروم مهمترین کمک 
باشــد. اما جمعیت هالل احمر بر همین اساس کاروان هاى 

سالمت را راه اندازى کرده است...

تاکنون 40 نفر در 
جهان تغییر چهره 

داده اند

گفت وگوى «شهروند» با قاضى که دو حیوان آزار را 
به 500 ساعت فعالیت رایگان خدماتى محکوم کرد 

منوچهر هادى از 
کارى به کار دیگر

سعید براتى، سرباز هنگ مرزى میرجاوه که پارسال
به اسارت گروهک تروریستى «جیش العدل» درآمده بود، آزاد شد

پایان 467 روز 
چشم انتظارى


