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سیاهه رفتار غیرمتعارف 
سیماى ملى

  حضور درسومین لیگ معتبر، درآمد نجومى، 
اختالف با پرز و جدایى زیدان پروژه یوونتوسى 

شدن رونالدو را رقم زد

۷ دلیل برای جدایی 
CR۷ از رئال

صفحه 14

صفحه 10

همه تالش های مدیر 
«تسال» در عملیات نجات 

کودکان از غار تایلند

اینستاگرام قابلیت پرسیدن سوال در استورى را فعال کرد

از من سوال 
بپرس

 � رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مى گوید زیان دیدگان با سامانه 124 تماس گرفته و خسارت دریافت کنند

سریال 90 قسمتى مهران مدیرى
درحال نگارش است

واکنش ها به ماجراى مائده هژبرى 
همچنان ادامه دارد

پس لرزه هاى 
یک اعتراف 
تلویزیونى
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گزارشى از 
خطرات استفاده 
از دستگاه 
سوالریوم براى 
برنزه شدن

اتاقک هاى 
سرطان

   پاسخ به باورهاى 
نادرست  عالقه مندان  به 

برنزه شدن
   چرا سوالریوم 

خطرناك است؟
   چطور بدون اشعه 

برنزه شویم؟

بازى تمام شد
فصل هشت بازى 

تاج و تخت، 
مرگبارترین، 
پرتنش ترین و 

جذاب ترین

دالر یقه 
یانگوم 
را هم 
گرفت

حساب هاى کاربرى 
شهردارى در اینستاگرام و 

توییتر هک شد

امنیت 
پایگاه های 
اینترنتی 

در وضعیت 
قرمز 

 
تــا همیــن چنــد وقت 
پیــش خیلــى از مــردم 
کلمه  از  نادرســتى  تصور 
«هک» داشتند اما به لطف 
اتفاقاتى کــه طى یکى دو 
کم کم  افتاده  اخیر   ســال 
مــردم عــادى از نزدیک 
مفهــوم هک کــردن  بــا 
سایت ها و شــبکه ها آشنا 
نخســتین بار  مى شــوند.  
اسفندماه  ســال 95 اعالم 
شــد که اطالعات کاربران 
ایرانســل هک شده و حاال 
عــده اى بــه اطالعاتــى 
مانند تاریخ تولد، شــماره 
تمــاس و آدرس هزاران 
دسترسى  ایرانســل  کاربر 
ماجرا  ایــن  از  دارنــد. 
مدتى گذشــت تــا این که 
خبــر رســید هکرهــا به 
مشــتریان  برخى  حســاب 
یکــى از بانک هاى دولتى 
دسترســى پیــدا کرده اند 
مالى  سوءاســتفاده  امــا 
شده  متوقف  به سرعت  آنها 

است...

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

خواهیم شد

برنامه جنجالى شبکه نسیم شروع نشده به مشکل خورد
«عبدی شو»، «حیایی شو» می شود؟

دریا فرج پور| وقتى شنیده شد که قرار است شبکه 
نسیم برنامه اى تولید کند با محوریت اکبر عبدى، به نظر 
مى رسید این برنامه یکى از قله هاى تلویزیون را شکل 
خواهد داد. به هر حال، شبکه نسیم با مطالعه و فکرشده در 
سایه موفقیت خندوانه و دورهمى سراغ این برنامه رفته 
بود و این  احتمال موفقیت این برنامه را بیشتر مى کرد؛ 
به خصوص که مجرى اکبر عبدى بود. بازیگرى با نوعى 

شیرینى ذاتى که حتى حرف زدن عادى او را نیز براى 
مردم جذاب مى کند، اما وقتى عبدى شــو روى آنتن 
آمد توقعات را برآورده نکرد. برنامه در شب هاى اول نه 
مثل عبدى بامزه بود، نه شیرینى هتاکى هاى این مجرى- 
بازیگر را با خود داشت و نه این که در زمینه طنز و کمدى 
کارى نو به شمار آمد. این شکست باعث یک ناامیدى 

بزرگ بود که آن را در قالب...

آیدا پیغامــى- روزنامه نگار| 
اینستاگرام در چند ماه اخیر براى 
رقابت با دیگر اپلیکیشن ها نظیر 
اسنپ چت، یوتیوب و .... هر چند 
وقت یک بار قابلیت جدیدى را 
به برنامه خود اضافه مى کند. یکى 
از قابلیت هاى جذاب اینستاگرام 
براى کاربرانش امکان گذاشــتن 
استورى اســت. این گزینه که از 

سال گذشته به این اپلیکیشن اضافه 
شد کاربران زیادى را جذب خود 
کرد. اینستاگرام با فعال کردن این 
گزینه درصدد رقابت با اسنپ چت 
برآمد تا به این وسیله بتواند امکان 
گذاشتن فیلتر روى عکس و تصویر 
را از انحصار اســنپ چت بیرون 
آورد. با فعال شدن استورى، فضاى 
کوچکى در باالى صفحه اینستاگرام 

افراد به وجود آمــد. در این فضا 
دنبال کنندگان  پروفایل  تصویر 
بر روى هوم پیج نقش مى بست و 
به این وســیله افراد با کلیک روى 
عکس هاى  مى توانستند  تصاویر 
همراه بــا فیلتــر و ویدیوهاى 
15ثانیه اى دوستانشان را ببینند و 
اگر دوست داشتند نظرشان را درباره 

آن بدهند. 

�

گیردادن به فوتسال
و سنگ نوردی

در همدان و مشهد
شــهروند| طى روزهاى اخیر اخبــارى مبنى بر 
فعالیت هاى ورزشى همزمان مردان و زنان در رشته هاى 
مختلف به گوش رســیده و واکنش مسئوالن را در پى 
داشته است. تمرینات تیم هاى ملى سنگ نوردى مردان 
و زنان این روزها در همدان درحال پیگیرى است. روز 
سه شنبه خبرنگاران و عکاسان با هماهنگى فدراسیون در 

محل تمرینات حاضر شدند...

حداقل موهاشو 
مى کشیدید 

دلمون خنک شه

انتقاد کیهان از صداوسیما به خاطر بدسلیقگى  
در پخش اعترافات دختر اینستاگرامى

یک نفتکش در برخورد با اتوبوس مسافربرى در سنندج حادثه تلخى را رقم زد 

یک خواننده دیگر هم مجاز شد

«شهروند» دالیل استقبال 
گسترده از کتاب هاى 
کودکى که در شبکه جم 
تبلیغ می شوند را بررسى 

کرد

همه چیز درباره
 برگشت صرافى ها و 

نرخ هاى رسمى اسکناس 
آمریکایى

  امدادگران پایگاه 
شهید علی باش ماهینی 
بوشهر از عملیات هاي 
دشوار غواصی می گویند

با وجود
فروش بلیت
و اعالم قبلى

گرت ساوتگیت:   

آخرین خبرسازى تلویزیون؛ از موى «پویول» و «به وقت جام» تا 
اعترافات «مائده»  و ...

آرمین زارعى
 از   زیرزمین 
به روى زمین 

بچه مدرسه اى ها
 و ُمد کتاب هاى ماهواره اى

۱۱مسافر چون شمع در میان آتش

ریزش معدن 
کالریز

 و مصدوم شدن 
یک کارگر

شــهروند| به دنبال وقوع حادثه 
ریزش معدن زغال سنگ کالریز در 
استان ســمنان یکى از کارگران این 
واحد معدنى بشــدت مجروح شد. 
کارگران معدن زغال ســنگ کالریز 
با اعالم خبر مجروح شــدن یکى از 
همکاران خود گفتند: حادثه ریزش 
معدن زغال ســنگ کالریز که روز 
چهارشــنبه 20 تیر ماه اتفاق افتاد، 
موجب مصدومیت یکى از کارگران 
واحد استخراج به نام «ابراهیم بینائیان» 
از ناحیه کمر و دســت شده است. 
گفته مى شود این کارگر بر اثر شدت 
جراحاِت حادثه  بالفاصله به بیمارستان 
ســمنان انتقال داده شــد. به نقل از 
کارگرانى که در این معدن زغال سنگ 
مشغول به کار هستند، این واحد معدنى 
تحت مسئولیت یکى از پیمانکاران 
فعالیت دارد و امکانات ایمنى در آن 

به درستى رعایت نمى شود.

دالر کف 
بازار 
چند 
تمام 

می شود

زمانی 
برای 
امداد

زیر آب

خانواده ها 
را به سالن 
12 هزار 
نفرى هم 
راه ندادند

به خرافات 
اعتقادى 

ندارم

اللیگا هدف 
احتمالى 2 
ملى پوش 

ایرانى

خیز 
بویینگ 

برای ساخت 
هواپیمای 

مافوق 
صوت

طرفداران بلژیک و فرانسه  بعد از باخت و برد در برابر 
حریفان شان بروکسل و پاریس را به آتش کشیدند

شادی پار یس
 به آتش  کشیده شد
صفحه   12

بى پولى 
فوق لیسانسه ها

در سیما

صفحه   3


