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درگذشت 
صدای 

خاطره ها

صفحه 2

106 میلیارد تومان کمک بالعوض
و رفاهى به نمایندگان در یکسال

جزییات درآمد و هزینه هاى مجلس
در  سال 95 منتشر شد

ابالغ دو خبر 
همزمان؛ حکم 
اعدام و قبولی 

کارشناسی 
ارشد

پسر جوانى که در 
آستانه قصاص 

است  در دانشگاه 
تربیت مدرس 

قبول شد

صفحه15

صفحه2

صفحه4

 رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت: 

حسین عرفانى
همه را غافلگیر کرد 

صفحه  8

گزارشى درباره 
آگهى هاى 
دروغین کار در 
منزل

شوخى 
زشتى به نام 
«پول پارو 

کردن 
درخانه»
   آموزشگاه هاى 
بدون شاگرد به بهانه 
کارآفرینى شهریه 
مى گیرند و شما را 
سر کالس مى برند

حاشیه هاى انتشار یک بنر 
درباره خصوصى سازى 

پارك الله و پاسخ 
شهردارى  

پارك 
عمومى 

که واگذار 
نمى شود
عبدالجبار کاکایى 
از تغییر سبک هاى 
روضه خوانى مى گوید

رشته دانشگاهى بیشتر 
بیکاران چیست؟!

زنان 
درس 

 خوانده 
بیکارترند

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

خواهیم شد

�

صفحه   16

یک کارمند: یعنی بعد از 
صبحانه می ریم شنا؟

پیشنهاد شناور شدن ساعات کارى 
ادارات در نیمه اول مهر

بررسى شعر آیینى در گفت وگو با
«امیرحسین حیدرى» شاعراهل بیت

چرا طرح نمایش فیلم خارجى شکست خورد؟

گفت وگوى«شهروند» با دانش آموزان 
مدرسه اى در سراوان که توانسته اند 
با رتبه هاى خوب در رشته پزشکى و 

داروسازى قبول شوند

چرا نوحه خوانى هاى فاخر را 
نشر نمى دهیم؟

وقایع نگاری یک شکست از پیش طراحی شده!

پدیده هایی از  
سیستان و بلوچستان 

اسوه های
اراده و تالش
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بادهایى با سرعت 
240کیلومتر بر ساعت

بر فراز کارولیناى آمریکا

تهدید بازار نابسامان 
براى کسب وکارهاى 

اینترنتى

طوفان 
فلورنس 

رقیبی برای 
طوفان 
 ۱۹۵۴

کارولینای 
شمالی

کره جنوبی 
سلطان صادرات 
خودرو به ایران

فروشگاه 
 هاى 

آنالین در 
دسترس 
نیستند!
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کارى ضد انقالبى تر از ایجاد
هراس در دل مردم نیست

شهروند|همین یک ماه قبل 
بود که دوبلورها با یک کیک 
اما  کردند  غافلگیرش  تولد 
حاال باید برایش دست تکان 
بدهند. تا همین چند وقت قبل 
خیلى ها نمى دانستند که حسین 
عرفانى از نســل غول هاى 
دوبلورى ایران مبتال به سرطان 
ریه است. حتى روز سه شنبه که 

گفتند...

مرد جوانى که 2 سال پیش در سناریوى هولناکى 
همسرش را با ضربات چاقو به قتل رساند و...
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دو سال در جست وجوى مرد 
همسرکش

قاتل فرارى را 
شناسایى کنید

باران امداد
در کویر 

تشنه

روایت امدادگران از 
آب رسانی و توزیع بسته هاى 
غذایى در روستاهاي متأثر 

از خشکسالی کرمان 
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صفحه  15

صفحه  9

جای 
خالی 
دانش 
ادبی در 
مداحی

دغدغه 
متفاوت 
دو ستاره 
تیم ملی

برهان های 
یک مسئول 
برای تکذیب 

دوپینگ 
رزمی کار!

توصیه هاى پلیس
به عزاداران حسینى

پیشنهاد مکان هایى براى عزادارى در 
مناطق مختلف تهران

هیأت یاب
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تعدد ناشناخته ها، 
حذف قطعى 4 تیم 
لیگ برترى و 
تماشاى پیروز 
قربانى در قامت 

مربى

سرزمین 
عجایب 

جام 
حذفى
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هیچ  نقطه ابهامى را باقى نگذاشت و ایشان به صراحت گفتند که امروز زمان آن نیست�    سخنان مقام معظم رهبرى در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى
که کسى بخواهد پشت دولت را خالى کند

این کشور فاصله گرفته و نسبت به این فاصله گرفتن افتخار مى کنند و این درحالى است که زمانى آنها �    متحدان آمریکا از لحاظ سیاسى در کنار آنها قرار نداشته و حتى متحدان سنتى آمریکا نیز از 
براى اینکه در کنار آمریکا بودند، افتخار مى کردند

با رفتارهاى موهن شد؛ قمه زنى، آالت نامتعارف �    پلیس خواستار مقابله هوشمندانه عزاداران
موسیقى و تصاویر خرافى ممنوع
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   معلم زیست مدرسه شهید مطهرى: تعداد زیادى 
از این دانش آموزان حتى سالى یک بار به خانه 

نمى روند چون پول کرایه ندارند

محرم از راه رســیده و با برپایى مجالس عزادارى ساالر شهیدان(ع) 
خیلى هــا دنبال آن هســتند که ببینند امســال کــدام مداح ها و 
ســخنرانان در محلشــان حاضر مى شــوند. نقشــه اى که برایتان 
آمــاده کرده ایم، تا حد زیادى مى تواند به شــما کمک کند. شــما 
مى توانید زمان، مکان، ســخنران و مداح محل خود را پیدا کنید...

شــهروند|  چیزى به اجراى 
است.  نمانده  اعدامش  حکم 
بود که دست  پیش  پنج سال 
به یک جنایت زد و به زندان 
افتاد. دختــر موردعالقه اش 
را کشته بود. پسر جوانى که 
حاال درســت بعد از صدور 
قصاصش،  حکــم  تایید  و 
در کنکــور  ســال 97 و...

پوالد امین| همان طور که پیش بینى مى شد، 
این بار هم طرح اکــران فیلم خارجى در 
سینماهاى ایران شکست خورد تا این گره 
که سابقه اى چهل ساله دارد، کورتر از همیشه 
شــود؛ گرهى که در تمام این سال ها به هر 
دلیل- که مى تواند ســنبه پرزور مخالفان 

این طرح باشد یا عدم اعتماد مردم به نمایش 
سالم و کامل فیلم ها- هیچ گاه باز نشده و 
هنوز که هنوز است در همان جایى هستیم 

که سال ها پیش بودیم.
اکران فیلم خارجى مناقشــه اى است که 
از فرداى پیروزى انقالب آغاز شــد؛ در 

روزهایى که ســینماهاى رهیده از آتش 
و جنجال در جســت وجوى مفرى براى 
ادامه حیات به فیلــم  خارجى رو آوردند. 
البته به تبع شرایط انقالبى روز، فیلم هاى 
خارجى آن روزها از جنس زد، حکومت 

نظامى و فیلم هاى بیشتر پارتیزانى...

  در حالى که کریم 
انصارى فرد خودش را آماده 

بستن قرارداد 65 میلیارد تومانى 
با ناتینگهام فارست مى کرد 

اشکان دژاگه به دنبال راهى 
براى فرار از احضار کمیته 

اخالق مى گشت

  رئیس فدراسیون 
پزشکى ورزشى به 

«شهروند» مى گوید هیچ 
ورزشکارى نمى تواند 
از دست ماموران تست 

دوپینگ فرار کند


