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دولت مردمی تمام 
تالش خود را برای 

حل مشکالت به کار 
گرفته است 

 به عملیات می رویم
حتی وقتی از آسمان 

سنگ می بارد 

 در توله گیری 
و حفاظت از دنیا 
عقب افتاده ایم 

   افتتاحیه 
با سکوهای خالی 

صحنه حمله سگ ها 
ک بود! خیلی ترسنا

 جزئیات جدید 
از ماهواره ایرانی 

»خیام« 

قاسمی: 
مشکل تامین زمین 

برای ساخت مسکن 
حل می شود 

 داروی مهربانی 
برای نیازمندان

   چرا سینمای ایران
  به سینمای کودک 
بی توجهی کرد؟! 

رئیسی در جلسه هیات دولت: 

 تیم های امدادی در دره یخار دماوند، 
در انتظار فرصتی برای انتقال اجساد 

کوهنوردان هستند 

کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« وضعیت 
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی را بررسی کردند 

 بررسی وضعیت 16 تیم حاضر در لیگ برتر 
در آستانه شروع مسابقات 

گفت وگوی »شهروند« با تکنسین اورژانسی که 
از برخورد عجیب همراه بیمار شوکه شد

متخصصان فضایی کشور به تمام مراحل 
طراحی، ساخت و پرتاب نظارت داشتند

 به تهرانی ها در قرچک 
و پیشوا زمین داده می شود 

: 70 درصد کمک  هالل احمر
 به تامین هزینه های دارویی بیماران نیازمند 

سهم مردم بوده است 

کران فیلم کودکانه »بازیوو«   به مناسبت ا
روی پرده سینماها  و موفقیت نسبی این فیلم  

غزل آخر
صفحات ویژه »شهروند« 
درباره زمانه و زندگی امیر هوشنگ ابتهاج

پیام تسلیت رئیس جمهوری: 
او فصل ماندگار غزل بود

سایه ای که از سرمان   رفت
   گفت وگو با ساالر عقیلی

 همیشه مثل یک سایه
 زندگی کرده
  روایت دختر از پدر 

 ماجرای پیام تسلیت
  شرکت سیمان تهران
 چه بود؟
صفحات 8 و 9 را بخوانید

ند
رو

شه
 / 

ری
ید

ی ح
اد

: ه
رح

  ط


