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چرا «جدایى»  کم نشده است؟ 
واکاوي سخنان مسئوالن اجتماعى کشور  درباره افزایش یا کاهش طالق در ایران

خانه تکانی اجباری
در رسانه ملی

پشت صحنه بشین و پاشوی 
جاده چالوس فاش شد

پلیس راهور کیت تست اعتیاد و الکل نداشتچه کسانى باید از صدا وسیما بروند؟
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شهروند| وداع ناگهانى با بهرام شفیع اتفاقى تلخ 
براى جامعه ورزش و رسانه محسوب مى شود؛ 

گزارشگر باسابقه تلویزیون سه شنبه شب چشم از جهان 
فروبست و همین امر بهانه اى است تا روزنامه نگاران 

مطرح ورزشى درباره او به اظهارنظر بنشینند.
مطالب سیامک رحمانى، پژمان راهبر، فرهاد 

عشوندى و مهدى هژبرى در «شهروند» را امروز 
مى خوانید

یک متهم که  به همراه 
خواهرزاد ه اش 
دختر 17 ساله اى 
را قربانى  نقشه سیاه 
خود کرده بود در 
دام ماموران پلیس 
گرفتار شد. دختر 
نوجوان پس از این 

تعرض در خیابان هاى 
شهر به مدت 22 روز 

سرگردان بود.

۴ دیدگاه درباره زندگی 
رسانه ای «بهرام شفیع»

داوطلبان در گود زورخانه 
افتادگی می آموزند

الهه از مسعود و سعید شکایت کرد

٢٢ روز سرگردانی دختر ١٧ ساله پس 
از آزار و اذیت دایی و خواهرزاده

هیچ کس هزینه 15 میلیاردى را
براى بازسازى آزادى گردن نمى گیرد

همکارى خوشایند داوطلبان  
هالل احمر و عیاران
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گفت وگو  با 
هیمالیانوردي که 
صعود به قله را براى 
پایین آوردن  پیکر 
یک کوهنورد چینى 
نیمه کاره رها کرد 

گوش 
به زنگ  
براي 

عملیات 
نجات 
حذف 
دختر 

باحجاب 
جودو

دالیل 
سقوط

جت خانواده  
باشاران در 
ایران اعالم 

شد

آن چه باید 
همیشه هنگام 

رانندگى 
رعایت کنیم 

بی گدار  
به جاده 

نزنیم
 

* رانندگى در باران
* رانندگى در شب

* هنگام 
تصادف هاى 

اتوبوسى چه باید 
کرد؟

* ترکیدن یا پنچر 
شدن الستیک 
خودرو هنگام 

رانندگى
* از دست دادن 

کنترل فرمان
* عیب و نقص ترمز
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ژاپن قدرتمندترین
 پاسپورت جهان را  دارد

  صعود از رتبه 62 به رتبه 21 جهانى در یک دهه
 امارات متحده عربى با بیشترین افزایش قدرت پاسپورت

هیچ چیزى بهتر از داشــتن آزادى مســافرت در 
ج هان نیســت. در این میان در بین کشــورهاى جهان 
میــان اعتبار و قــدرت پاســپورت ها رقابت وجود 
دارد. گــزارش جدیــدى از «شــاخص پاســپورت 

هنلى» (Henley Passport Index) منتشــر شده 
که قدرت پاســپورت کشــورهاى مختلف را منتشر
 کرده است. در این میان ژاپن قدرتمندترین پاسپورت 

جهان را دارد...

در هفته کودك قــرار داریم. در این روزها خیلــى از بزرگترها هم 
یادى از کودکى شــان مى کنند. مثال ســراغ کارتون هایى مى روند 
که در کودکى مشــتاقانه آنها را دنبال مى کردند. حاال سایت رنکر از 
بینندگان تلویزیونى خواسته با شــرکت در یکى از نظرسنجى هایش 
کارتون  محبوب خود را پیدا و انتخاب کنند. در فهرست کارتون هاى 

محبوب، نام هاى خاطره انگیزى مثل «تام و جرى»....

�

میزبانی فینال 
آسیا روی هوا!

شهروند| از هفته گذشته بحث بازسازى ورزشگاه آزادى 
به خاطر صعود احتمالى پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا و الزاماتى که AFC در این باره اعالم کرده، مطرح 
است؛ اما هنوز معلوم نیست که چه کسى هزینه این بازسازى 
را بر عهده خواهد گرفت. با بررسى تیم کارشناسى وزارت 

ورزش و مدیریت مجموعه آزادى مشخص شده....

گورخرها: ما خریم
خودمون رو رنگ 
کردیم تورو خدا 

ول مون کنید!

مجلس، یک فوریت «طرح اصالح ماده 242 قانون آیین 
دادرسى کیفرى» درباره زمان بازداشت موقت را تصویب کرد یک دانش اموز و یک بزرگسال

جان خود را از دست دادند

 مهمترین تأثیر ماده 242 
درباره زمان بازداشت موقت 

این است که مراجع تحقیق در 
دادسرا را وادار مى کند به کار 

خود سرعت ببخشند
آغاز پیش فروش 
بلیت هاى اربعین

کاربران وطنى جواد 
رضویان را بهترین بازیگر 

سایر هزینه ها، تاریخ سینما کردند
درآمد دولت، 

عوارض تماس بان 
و خدمات مبتنى 
بر محتوا از کجا 

آمده اند ؟

ظاهرا سرمربى تیم ملى 
انگیزه گذشته را 

ندارد، او مبارزه با 
بازیکن ساالرى را کنار 
گذاشته و در برابر خیلى 
از مسائل کنار مى آید؛ 
حتى گاها با تاخیر به 

محل تمرین مى رود

چالش بازداشت موقت در 
مجلس!

آیا به مسافران کربال دالر 8هزار 
تومانى تعلق مى گیرد؟

واژگونى اتوبوس 
دانش آموزان در تبریز

جوادآقا 
در کنار 

آل 
پاچینو 
و مارلون 

براندو!

این 
بندهای 

مبهم 
قبض 
موبایل

دینا پاول
 جایگزین 

نیکی هیلی 
می شود؟

دعوا، 
44هزار 
نفر را در 
تهران به 
پزشکى 
قانونى 
کشاند

پلیس به 
دنبال 
وحید 
خزایى

کاروانسراى 
کى روش!

زندان و 
تبعید 
برای 

راننده 
مهاجم 
لندکروز

هنرمندان زن هندى بدرفتارى هاى جنسى را  افشا مى کنند

جنبش 
  MeToo

به بالیوود  رسید
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کاهش کاربران تلگرام
و افزایش 55 درصدى 

جرائم اینترنتى
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 رئیس دفتر رئیس جمهورى در جمع خبرنگاران خبر داد

گام اول برای احیا کارت سوخت

5 کارتون  محبوب 
در دنیا

شهروند| رئیس دفتر 
رئیس جمهورى در جلسه 

دیروز هیأت دولت به تشریح 
آخرین اتفاقات و رویدادها 

در داخل دولت و دیگر 
مسائل داخلى و بین المللى 

پرداخت. «محمود واعظى» به 
ماجراى احیاى کارت سوخت 
اشاره کرد و همچنین بحث 
محدودیت هاى واردات، 
زیست محیطى و وارونگى 

هوا را نیز در این راستا قابل 
بررسى کارشناسانه دانست...

 بهمن کشاورز: اصالحات پیاپى آن هم در قانونى که قبل از 
اجرا یک بار اصالح شده است و جنبه آزمایشى بودن آن نیز به طور 

ناگهانى منتفى شده، موجه به نظر نمى رسد

مرگ 5 رأس گورخر در حین انتقال 
آنها به پارك ملى کویر

پلیس فتا عنوان کرد:  استفاده 10 تا 12 
میلیون نفر از فیلترشکن در ایران

   آدم ها در سایت رنکر چه کارتونى را 
انتخاب کرده اند؟


