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پایان اقتدار  سلطان سکه 

�حمل ونقل عمومی سحرخیز: قاعدتا با تغییر ساعت شروع 
به کار ادارات، ســاعت کار متروی تهران که تا امروز 6:30 صبح 
بوده، باید دوساعت جلو بیاید، همچنین راننده های تاکسی 

و اتوبوس باید زودتر ترک اهل و عیال کنند. 

حاج قاسم سلیمانی: 
روحانی مچکریم!

کارآگاهان پلیس پدر خوانده بازار طالی ایران را دستگیر کردند
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بیدارباش   تهران 
در

تالش برای 
جبران برخی 
خسارت های 

خشکسالی

گفت وگوی »شهروند« با »وطن نوروزی« 
 محیط بان قیر و کارزین 

که پس از چهار  سال حبس آزاد شد 

دیگر طاقت 
دوری ندارم

صفحه 4

همه آن چه می خواهید  از نمایش فیلم های 
خارجی در سینماهای ایران بدانید
 40 سال غیبت

 به پایان رسید!
رئیس جمعیت هــال احمر در 
دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان 
اعام کرد: پیگیری برای افزودن سه 
فروند بالگرد جدید به ناوگان امداد 
هوایی در حال انجام اســت که با 
اضافه شدن این بالگردها، تعداد آنها 

به 27 فروند می رسد.
دکترعلی  اصغر پیوندی در سفر به 
استان سیستان و بلوچستان در دیدار با 
استاندار گفت: جمعیت هال احمر 
در حال حاضــر 24فروند بالگرد 
امدادی در اختیار دارد که با توجه 
به وسعت و حادثه خیز بودن استان ها، 
برای امدادرسانی در استان مستقر 

می شوند.
وی درباره اهداف سفر خود به 
استان سیستان  و  بلوچستان گفت: 
این سفر به منظور بازدید و بررسی 
کارشناسی مشکات مردم که دچار 
خشکسالی شدید هستند، انجام شده 
تا به عنوان یک سازمان عام المنفعه تمام 
تاش خود را برای کمک به مردم این 
منطقه بکار بگیریم چراکه خشکسالی 
سیستان و بلوچستان  در  مقطع  این 
بسیار پیچیده و ســخت است و 

راهکار خاص خود را می طلبد.
به گفته دکتر پیوندی، جمعیت 
هال احمر اقدامات مختلفی نظیر 
راه اندازی کمپین نذر آب، توزیع 
سبدها و بســته های غذایی مورد 
نیاز مردم درگیر با خشکســالی و 
کمک هایی بــرای بهبود وضعیت 
اجتماعی مردم در بخش های مختلف 
را در دستور کار دارد و الزم است 
راهکارهایی برای کمتر شــدن یا 
متوقف کردن خشکسالی در منطقه 
با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها 
بعد از بررسی های کارشناسی مورد 

توجه قرار گیرد.
در ادامه این دیدار ســید دانیال 
محبی، استاندار سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه مردم غیور این استان 
دارای ویژگی های ارزشمندی نظیر 
شجاعت و صداقت هستند، گفت: 
خشکسالی 20 ساله در این استان که 
امسال شدت آن محسوس تر است، 
پیامدهای نامبارکی را در بخش های 
مختلف کشــاورزی، آب و هوا، 
بهداشت و سایر بخش های این استان 

به دنبال داشته است.
وی افزود: از آنجایی که تبعات 
خشکسالی 2دهه اخیر در این استان 
با درگیری تمام شئونات زندگی 
مردم نظیر معیشت، سامتی و غیره 
بیشتر از زلزله است، می طلبد جمعیت 
هال احمر اقدامات گسترده ای را 
برای کمک به مردم در دستور کار 
قرار دهد. حبیب اله دهمرده، نماینده 
مردم شهرهای زابل، زهک، هیرمند، 
هامون و نیمروز در  خانه ملت نیز در 
این نشست از رئیس جمعیت هال 
احمر خواست تا ضمن دادن امید به 
مردم رنجور منطقه، طرحی را برای 
کمک به مردم این استان به صورت 
پایلوت کشــوری در این منطقه 

طراحی و اجرا کند.

ردپای آقای »خ« در هک سامانه ثبت سفارش خودرو

هکر، کنار گوشمان بود 
 �  قاضی پور می گوید: »یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی را ادمین ثبت سفارش قرار داده بود. این شخص با افراد 

بیرون وزارتخانه هماهنگ و 6481 خودرو را ثبت سفارش  و مبالغ بسیاری را از این راه دریافت می کند«

�  متاسفانه در سال های اخیر هر وقت بازار دچار نوسان شده، همه به معلول توجه می کنند � کارشناسان بازار ارز معتقدندسیاست ها و تعریف اقتصادی غلط دلیل اصلی بروز و ظهور افرادی چون سلطان سکه است

گزارشی از انواع تسهیالت جعاله که می تواند 
صرف خرید ملک شود

 با کدام وام زودتر
 صاحب خانه می شویم؟

    تسهیالت جعاله تا سقف 200 میلیون تومان در بانک های 
ایرانی پرداخت می شود 

تصمیم آمریکا 
 به نفع  

هیچ کس 
نیست

امین حیایی با شمشیر و زره در کارزار نبرد

 گرین کارت دارم
 اما عاشق ایرانم

دولت آب پاکی 
را روی دست 
فوتبال ریخت؛ 
ارز دولتی 
تعطیل!

شهروند|  نشست عوامل سریال 
ساخت ایران 2، بیش از این که 
با عز و التماس عوامل ســریال 
برای خرید نسخه های اریژینال 
ایران به فهرست اخبار پربازدید 
امین  حرف های  با  شود،  وارد 
حیایی رســانه ای شد؛ سخنان 
بازیگری که در چند سال اخیر 
ماجراهــای جنجالی زیادی را 
پشت سر گذاشته است. شاه بیت 
ســخنان او هم که تیتر یکش 
کرد، چیزی نبــود جز: گرین 
کارت آمریکا دارم، اما دوست 

ندارم از کشــورم ایــران که 
عاشق مردم و سرزمینش هستم، 

مهاجرت کنم.
صفحه  15

ضرر 18 
میلیاردی 
استقالل و 
پرسپولیس

     یک مقام مسئول 
وزارت ورزش در 

گفت وگو با »شهروند«:   
قرار نیست پول اردو 

و بازیکن خارجی 
باشگاه ها را ما بدهیم!

 با شروع ساعت کار از 6 صبح 
شهر دچار چه تحوالتی می شود؟

کسی که   می تواند بهترین بازیکن جهان 
باشد، اما اول باید بزرگ شود!

  نیمار 
 تنها ستاره 
روشن جام 

گپي با زوج امدادگر 
خراسان جنوبي

 روستاییان 
محروم  را تنها 
نمي گذاریم 

مهرنوش گرکانی | جام جهانی 2018 روســیه پر از شــگفتی بود. 
ســتاره ها یکی یکی از این جام حذف شــدند و به خانه برگشتند. 
کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، اینیستا و ... فوق ستاره هایی بودند 
که ازروسیه و جام خداحافظی کردند. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم 
هنوز هم ستاره ها و فوق ســتاره هایی در جام مانده اند. اما انگار تمام 
نگاه ها به نیمار اســت. نیماری که هم بازی مسی بوده و در برزیل او را 
می پرســتند. نیمار مانده که جام را با خود به خانه ببرد. نیمار این بار 
دیگر می خواهد فاتح جام جهانی باشد. »من برای اینکه از اقتدار خودم 
لذت ببرم، نیمار را تنبیه نمی کنم. او را تنبیه می کنم چون این کار الزم 
اســت.« این جمله را دوریوال جونیور، مربی سانتوس در سال 2010 

بعد از اخراج نیمار از باشگاه به خبرنگاران گفت. 

پیشنهاد برگزاری نظرسنجی 
اینترنتی برای نام گذاری 

خیابان های  تهران 

خود مردم 
برای 

معابر اسم 
بگذارند

 
شــهروند| نام گــذاری معابر 
و خیابان هــا همــواره یکی از 
چالش های مدیران شهری بوده 
اســت. تغییرنــام خیابان ها در 
گذر زمان برای بسیاری هنوز 
هم عادی نشــده است و خیلی ها 
نام قدیم خیابان ها را اســتفاده 
نام گذاری هــای  و  می کننــد 
جدید هم با خواســت شــورای 
شــهرها انجام می گیــرد. این 
موضوع به  حدی دغدغه بود که 
نشســتی هم درباره آن برگزار 

کردند. 

 به اطالع 
خوانندگان 
محترم روزنامه شهروند 
می رساند تا اطالع ثانوی 
روزهای پنجشنبه به شکل 
متفاوتی که می بینید منتشر 

خواهیم شد
صفحه  3

حقایقی راجع به سیاه چاله های فضایی
در باب مخوف ترین موجود ناوجود هستی!

بعید است دوستداران نجوم و علوم فضایی با شنیدن 
واژه »سیاه  چاله« به یاد آلبرت اینشتین و نظریه نسبیت 
عام او نیفتنــد! جاروبرقی های غول پیکر فضایی با 
گرانشی غیرقابل تصور که همه چیز را می بلعند حتی 
زمان را! اگر از منظر اینشــتین بخواهیم به توضیح 
سیاه چاله ها بنشــینیم احتماالً خط اول مطلب را هم 
کسی نخواهد فهمید )به سبب ثقل موضوع(! پس به 

ذکر نکته هایی جالب و شنیدنی از این اجرام آسمانی 
بسنده  می کنیم. دلیلی وجود دارد که به این چاله ها، 
سیاه می گویند. در واقع جاذبه شان آنقدر زیاد است که 
حتی نور هم نمی تواند از آنها فرار کند، بنابراین نوری 
 از آنها باز نمی گردد و بدین ترتیب دیدن شان اصوالً
 امکان پذیر نیست. البته ما می توانیم برخی از تاثیرات 

این جاذبه  شدید را روی اشیای اطراف آنها ببینیم. 

 �

چطور بدون قطب نما گم نشویم
سنجاب ها سمت شرقی 
درختان النه می سازند 

هرچند امروزه ابزار و لوازم بســیار دقیقی برای 
جهت یابی هنگام سفرها به یاری گردشگران آمده است، 
اما بازهم باید برای شرایط اضطراری آماده بود تا با 
استفاده از عوامل طبیعی یا لوازمی کاما ابتدایی جهت 
درست را تشخیص داد، بنابراین فرض کنید گم شده اید 
و وسط ناکجا آباد ایســتاده اید و نمی دانید چه باید 
بکنید. دو نکته مهم را در لحظه ای که احساس می کنید 

گم شده اید فراموش نکنید...

سیگار که فیلتر 
داشت، چرا 
گرون شد؟

دو برابر شدن قیمت سیگارهای وارداتی 
در بازار طی هفته های اخیر

در دیدار رئیس 
جمعیت هالل 

احمر با استاندار 
سیستان و بلوچستان 

مطرح شد:

 رئیس جمهوری
در اتریش  


