
�کیوان نقره کار، کارشناس رسانه، در گفت وگو با 
«شهروند»: «اگر چنین عملی اتفاق بیفتد، اختالالت زیادی 
برای سایت ها و اپلیکیشن ها در جهان به وجود می آید.»
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آیا قطع اینترنت
ایران امکان پذیر 

است؟

حضور زنان در 
ورزشگاه حریم 
شکنی نیست

او یک 
بدهکار است!

 گفت وگوى«شهروند» با قربانى اسیدپاشى که روى صحنه تئاتر  ایفاى نقش مى کند

  انگیزه هایی که در اسید 
حل نشد

صفحه 10 ضرغامــى در واکنــش 
به اظهارات دادســتان کل 
کشــور درباره حضور زنان 
در  آزادى  ورزشــگاه  در 
توییتى نوشت: «حضور زنان 
در ورزشــگاه حریم شکنى 

نیست.»
در  ضرغامى  اهللا  عــزت 

توییتر خود نوشت:
ورزشکاران  فوتبال،  «در 
نیمه لخت نیســتند! حضور 
حریم  ورزشــگاه  در  زنان 
شکنى نیست. کبرى و صغرى 
هر دو مشکل دارند. بصورت 
که  خانواده هایى  و  زنــان 
پنجه  ندارند  مناسب  تفریح 
نکشــید! تهدیــد مدیران 
ورزش به برخــورد قضائى 
گناه  آیا  نیست!  شایسته  هم 
و خالف شرع در زندان ها، 

کمتر از ورزشگاه هاست؟!

وزیر ســابق صنعت با بیان 
بدهى دخترم  پرونــده  اینکه 
ارتباطى به دارو ندارد اما برخى 
با شیطنت هایى مى خواهند این 
موضوع را سیاسى کنند گفت: 
«دخترم یک بدهکار است که باید 

بدهى خود را پرداخت کند.»
محمدرضا نعمــت زاده در 
گفت وگو با برنامه پارك رادیو 
وضعیت  خصوص  در  تهران، 
پرونده دختــرش که در حال 
بررســى در قوه قضائیه است، 
اظهارداشت: «دخترم در گذشته 
واردات  مجوزهایى  براساس 
دارو انجام مى داد. اما در چند 
سال گذشته با همکارى فردى 
راه اندازى  پخش  شرکت  یک 
کرد که در طول یک سال اخیر 
فروش آنها متوقف شــده و 
مشــغول پرداخت بدهى این 

شرکت است.»
به گزارش تسنیم وى با بیان 
اینکه پرونده بدهى شــرکت 
ارتباطى به دارو ندارد، افزود: 
«فرد متخلف در شرکت پخش 
فرار کــرده و دخترم درگیر 

بازپرداخت بدهى ها است.»

برنامه هاى تازه مخابرات براى باجه هاى تلفن همگانى

برنامه دشمن هویت زدایى است
صفحه 2

� حضرت آیت اهللا خامنه اى راه مقابله با فریب هاى نظام سلطه براى مجموعه 
نخبگى کشور را «تقویت هویت ملى و آرمانخواهى در میان نخبگان» دانستند

 جنایت سعودى همراه 
با موسیقى عربى

    شبکه 7 ترکیه خبر داده ماموران سعودى در حالى که 
موسیقى گوش مى کردند  خاشقجى را قطعه قطعه کرده اند

کاناپه 
بی کاناپه

چند حاشیه
از نخستین حضور 
زنان در ورزشگاه 
آزادى براى تماشاى 
یک مسابقه فوتبال

گزارش «شهروند» از 
پروژه هایى براى احیاى 
دریاچه ارومیه که در بى پولى 
ستاد احیا در حال انجام است 

کاش
این در  

بسته
نشود

رئیس ســازمان پدافند غیــر عامل از رفتــار تهاجمى 
احتمالى توســط آمریکا در آبان ماه خبر داده اســت

گفت وگوى «شهروند» با احسان 
حسینى نسب که بیست و چند روایت از 
پیاده روندگان اربعین را منتشر کرده

«به سفارش مادرم»
کتاب سفارشِى 
سازمانى نیست

حمله مرد 
معتاد به یک 
خانواده و 

دختربچه با 
چاقو

گفت وگو با اسماعیل 
آذرى نژاد، روحانى عضو 

جمعیت  هالل احمر

قصه، توپ 
و رنگ، 

داشته های 
یک روحانی 

در روستا

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

خواهیم شد

صفحه  5

غیبت  برنامه رشیدپور یک روز پس از گفت وگوى 
انتقادى با مازنى، نماینده مجلس

مشکل شخصی «حاال خورشید» را به اغما برد 
شــهروند| باز هم «حاال خورشــید» بنا به دالیلى 
نامعلوم پخش نشد و وقتى کاربران شبکه هاى مجازى 
این اتفاق را به انتقاد رشیدپور از احمد مازنى، رئیس 
کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى ربط دادند، 
با توضیحات دیگرى از مجرى برنامه روبه رو شدند. 

او این دو ماجرا را بى ارتباط به یکدیگر دانست و دلیل 
پخش نشدن برنامه را مشکالت شخصى عنوان کرد.

رضا رشیدپور دیروز در اینستاگرام نوشت: «سالم و 
ارادت. غیبت امروز من در برنامه حاال خورشید هیچ 

ارتباطى به برنامه دیروز و گفت وگو...

�

بررسى اشتباهات عجیب مصاحبه 
خبرساز در گفت  وگو با یک استاد 

زبان انگلیسى

قبل از تدارك اردو  و گردش در طبیعت 
باید وضع آب وهوا را دقیقا بررسى کنیم

بانوان:
دیدید اتفاقى 

نیفتاد؟!

ورود بانوان به استادیوم آزادى 
پس از سال ها

واکنش ضرغامى 
به اظهارات 
دادستان کل 

کشور:

توضیحات 
نعمت زاده درباره 
پرونده دخترش

حکم نهایى
فیلم آخر کیانوش 

عیارى اعالم شد
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 �  میانگین مکالمه با تلفن عمومى  از 130 هزار تومان در ماه به 7 هزار تومان در ماه رسیده است

این خیابانی کتاب 
ترجمه کرده؟

هواشناسی
به  روش ساده

    این کتاب، یک اداى دین شخصى است به مادرم
به سفارش خود ایشان

  على مطهرى در 
واکنش به سخنان 

دادستان کل کشور که از 
برخورد با این حرکات 

گفته بود:  به نظر مى رسد 
اشکال شرعى وجود ندارد

«مثِل شلوار جیِن آبى» در عمارت 
نوفل لوشاتو و «زماِن صفِر مطلق» در تئاتر 

مستقل روى صحنه است
این معجون های بی نظیر 

را از کف ندهید
صفحه  13

تماس تلفنی،  شارژ موبایل، اینترنت رایگان در 
باجه های تلفن ممکن خواهد شد

هر
: م

س
عک

  

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهاى برتر علمى تاکید کردند:  


