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مراقب لیزینگ های خودرو باشید!
هشدار درباره واژه های فریبنده پیش فروش اتومبیل

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

خواهیم شد

 �
کجا رفتی دالاااار؟
من بی قراااااارم

همایون شجریان برای بهتر کردن حال مردم در تدارک کنسرت خیابانی است

یک پست 
اینستاگرامی و 
شایعه توافق با 

الجزایر هواداران 
مرد پرتغالی را به 

شوک فرو برد

هواپیمای 
کی روش

کجا 
می نشیند؟

سیروان خسروی 
هم خیابانی شد!
 شهرام شکوهی، سیروان، همای

و همایون گفتند که می خواهند به رایگان 
صفحه   15برای مردم بخوانند
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در شرایط حساسی که 
فشارهای خارجی به 
باالترین سطح خود 
رسیده، طرح سوال 
از رییس جمهور در 
مجلس چه معنایی 
دارد؟ آیا کسی به 

دنبال پاسخ می گردد 
یا فقط اصل سوال 
پرسیدن مد نظر 

است؟!

103 سرنشین از سقوط هواپیمای مسافربری در مکزیک جان سالم به در بردند

یک گزارش درباره تخصص هایی که در بازار کار ایران و جهان پرطرفدارند

  حدود نیمی از بیکاران ایران دانش آموختگان دانشگاهی هستند

  انتشار خبر 
مالقات مخفی 

فرزند شاه مخلوع 
ایران با مقامات 
عربستان باعث شد 
کاربران فضای 
مجازی با انتشار 

هشتگ #الپهلوی 
به این اتفاق 

واکنش نشان دهند

کمک 40 میلیون دالری عربستان به رضا پهلوی 16 صفحه 

چو دانی و پرسی 
سوالت خطاست!

گفت وگو با زوجی که برای پیشگیری از ایدز دختران نوجوان در کرج تالش می کنند

 باشگاه انگ زدایی
از مبتالیان به ایدز

همین صفحه   
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رسوایی 
الپهلوی!

درباره »آمادگاه«، خیابانی 
قدیمی در اصفهان که پاتوق 

آرتیست هاست

 خرابکاری
در نصف 

جهان

نجات دسته جمعی از پرواز جهنمی
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 هزاران حرف وحدیث
در اکران فیلم خارجی

برای بار چهارم وزیرکار 
مورد نقد نمایندگان 

مجلس قرار گرفت چند روش  درمانی جالب 
با استفاده از حیوانات

راک استارهای زن تهران 
را تسخیر می کنند

استفاده از لفظ دکتر 
برای رئیس والیبال 

دردسرساز شد

برای نخستین بار در 
فروش تلفن هوشمند

   مهدی حجت 
از مدیران ارشد و 

بنیان گذاران سازمان 
میراث فرهنگی درباره 
ایجاد وزارتخانه جدید   

به »شهروند« می گوید

فقط 25 
مخاطب 
در یک 
سینما

استیضاح 
برکدام مبنا دلفین های 

روان درمانگر 
الک پشت های 

ارتوپد!

صاحبخانه 
دختر مجرد 
تا اطالع 

ثانوی قاتل 
نیست!

نگرانی 
بابت 
بنزین 
بیهوده 

است

وقتی زمین 
می لرزد

برنامه ای 
برای 

سهمیه بندی 
آب نداریم

همیشه پای 
یک زن در 
میان است 

 تجمع دکترها
 در ورزش
  واقعی یا 
خیالی؟!

هوآوی از 
اپل پیشی 

گرفت

 8 ایده
برای لذت از 

بی آرتی سواری وزارتخانه  
 بی اثری
 به اسم 

گردشگری

رشته های دانشگاهی  پول ساز کدامند؟
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برگزاری سومین دوره اردوهای دوستی ویژه دبیران برتر کانون های 
دانش آموزی هالل احمر

زمان نامناسب برای طرح سوال از رئیس جمهوری
چو دانی و پرسی سوالت خطاست!

از  ســوال  گذشــته  روز 
رئیس جمهــوری اعالم وصول 
شد. بر این اســاس، 80 نماینده 
سوال اقتصادی نمایندگان مجلس 
از رئیس جمهــوری را امضا کرد 
بودند؛ هرچند تعدادی پیش از 
اعالم وصول امضــای خود را 
پس گرفتند.  بر این اســاس علی 
الریجانــی، رئیس مجلس اعالم 
وصــول ســوال 80 نماینده از 
رئیس جمهوری را قرائت کرد و 
گفت: »قبال ۹۲ نفر از نمایندگان 
تقاضای  اسالمی  شورای  مجلس 
ســوال از رئیس جمهوری را به 
هیأت رئیســه ارایه کردند که به 
شد.  ارجاع  اقتصادی  کمیسیون 
کمیســیون اقتصادی با حضور 
این  رئیس جمهوری  نمایندگان 
موضوع را بررســی کرد که در 
نهایت 80 نفر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی برای این سوال 
باقی مانده اســت، یعنی بیش از 
یک چهارم از نمایندگان تقاضای 
سوال از رئیس جمهوری را دارند.« 
رئیس مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به گزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و سوالی که بر محور پنج مولفه 
مطرح شده گفت: »این پنج محور 
شــامل عدم موفقیت دولت در 
کنترل قاچاق کاال و ارز، استمرار 
تحریم های بانکــی، عدم اقدام 
شایسته دولت درباره کاهش نرخ 
اقتصادی شدید  بیکاری، رکود 
چند ساله و افزایش شتابان نرخ 
ارز خارجی و کاهش شدید ارزش 
پول ملی است.« او در پایان گفت: 
»رئیس جمهوری موظف اســت 
طبق ماده ۲۱۳ آیین نامه حداکثر 
تا مدت یک ماه برای پاســخ به 
سواالت در مجلس شورای اسالمی 
حضور پیدا کند.« بسیاری بر این 
باورند که در شــرایط موجود 
کشور و نیاز به وحدت و همکاری 
همه جانبه بین قوا ، طرح سوال از 
رئیس جمهوری اشتباه، بی مبنا و 

حتی غیرقانونی است.
چه کسانی امضا را پس گرفتند؟

در این میان اعتمادآنالین نیز 
روز گذشته اسامی کسانی را که 
امضا را پــس گرفتند اعالم کرد. 
این چهره ها عبــارت بودند از 
اقبال محمدیان )نماینده رامهرمز(، 
حشمت اهلل فالحت پیشه )نماینده 
نانواکناری  اســالم آباد(، ولی 
)نماینده بابلسر(، محمد دامادی 
)نماینده ســاری و میان درود(، 
هدایت اهلل خادمی )نماینده ایذه(، 
عبدالحمید خدری )نماینده بوشهر 

و گناوه(، مهرداد الهوتی )نماینده 
لنگرود(، خدیجه ربیعی )نماینده 
بروجن(، شهاب نادری )نماینده 
هاشمی)نماینده  همایون  پاوه(، 
میاندوآب( و سیدجواد حسینی 

کیا )نماینده سنقر(.
این اقدام غیرقانونی است

پس از اعالم وصول ســوال 
حسینعلی  رئیس جمهوری،  از 
پارلمانی  معــاون  امیــری 
»هر  گفت:  رئیس جمهــوری 
حقوقدان و هر حقوق خوانی در 
کشور می داند که انکار بعد از 
اقرار، مسموع نیست؛ هر کسی 
که از سوال از رئیس جمهوری 
انصراف داد مجددا انصراف از 
انصراف دادنش در هیچ کجای 
قانون پیش بینی نشــده است.« 
او با تاکید بر لزوم اســتفاده 
قانونی از حق طرح ســوال از 
اســتیضاح  رئیس جمهوری، 
وزرا و تحقیق و تفحص از سوی 
نمایندگان مجلس، تأکید کرد: 
»آنچه که در جریان اعالم وصول 
طرح سوال از رئیس جمهوری 
دیروز اتفاق افتاد، خالف اصول 
مســلم حقوقی، خالف قانون 
اساسی و خالف آیین نامه داخلی 

مجلس شورای اسالمی است.« 
حاضرم مناظره کنم

امیری گفت: »رئیس جمهوری 
و اعضای کابینه سوال، استیضاح و 
تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس 
می دانند اما باید از این حق به شکل 
قانونی استفاده شــود، بنابراین 
برای آن چه کــه اتفاق افتاده من 
حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و 
بگویم که طرح سواالت متعدد از 
رئیس جمهوری جز هدف سیاسی، 

هدف دیگری ندارد.
همنوایی با دشمن خارجی؟

در این شرایط حساس کشور به 
نظر می رسد این حرکت تعدادی 
از نمایندگان مغایر با خط و منش 
رهبری اســت و در ادامه فشار به 
دولت و برخورد جناحی است. 
مجلس اکنون پــس از مزاحمت 
برای لوایح دولت و فشــار بر 
وزارتخانه ها،امروز در شــرایط 
فشارهای خارجی سراغ منتخب 
مردم آمده؛ چرا عده ای هنوز با 
پایــان دوران انتخابات، رقابت 
های حزبی و باندی خود را رها 
نکرده اند؟آیا در این شــرایط، 
طرح ســوال از رییس جمهور 
همنوائی با دشمن خارجی تلقی 
نمی شود؟ به نظر می رسد در این 
مساله کسی دنبال جواب نیست؛ 

فقط اصل سوال مهم است!

وقت گذرانی اشکان 
در صداوسیما

مرد کوچک مجازی 
طرفدار 2 لژیونر ایرانی

این روزها بازیگری را در تلویزیون می بینیم که 
همزمان در دو برنامه حضور دارد

 »کوسل بابا« با وحید امیری
و مجید حسینی مالقات می  کند
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تکرار مشق دوستی   در هالل
سمیه شــیخ محمدی|  با عنایت به 
رسالت خطیر جمعیت هالل احمر در 
امر ترویج و نشر فرهنگ بشردوستی 
در میان اقشار جامعه، سازمان جوانان 
هالل احمر به عنوان رکن اصلی جذب 
مخاطب در جمعیت هالل احمر با در 
نظر گرفتن راهبرد ســازمانی و برنامه 
5 ساله جمعیت اقدام به اجرای طرح 

»مدارس بشردوستی« در میان اعضای 
کانون های دانش آمــوزی خود در 
سطح مدارس کرده است. در این طرح 
به  هالل احمر«  دانش آموزی  »کانون 
عنوان یکی از 4تشکل فعال در مدرسه 
اجتماعی  هنجارهای  گسترش  برای 
به ویــژه صلح، دوســتی و مهربانی 
برنامه ریزی و اقدام می کند. در همین 

راستا و به منظور تقویت ارکان مدیریتی 
 ساختار تشکیالتی مدارس بشردوستی

»اردوهای دوستی« ویژه دبیران برتر 
هالل احمر  دانش آموزی  کانون های 
توســط اداره دانش آموزی معاونت 
پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان 

جوانان برگزار می شود.
صفحه   5

تینا صفاهیه|  آخرین باری که 
احساس کردید زمین زیر پایتان 
تکان می خورد را یادتان هست؟ 
معموال آن لحظه همه مات و مبهوت 
همدیگر را نگاه می کنند، بعد از 
چندثانیه شروع می کنند به دویدن 
و فرار و بعد هم که زمین آرام شد 
و دوباره ســر جایش ایستاد، از 
حال خانواده و دوستانشان خبر 
می گیرند. البته همیشه همه چیز به 
این خوبی تمام نمی شود. گاهی 
همان چندثانیه کافی است که شکل 
همه چیزهایی که دور و اطرافمان 

بوده، تغییر کند...

این طور که فرمانــدار تهران 
می گوید، فعال قرار نیســت آب 
در تهران جیره بندی شود. »عیسی 
فرهادی« دراین بــاره و درباره 
احتمال قطعــی آب در تهران به 
ایسنا گفت: »ما در تهران مشکل 
آب نداریم اما حتما مردم باید در 
خصوص مصرف خود صرفه جویی 
را در دستور کار قرار دهند تا با 
مشکل روبه رو نشــویم.« او ادامه 
داد: »شهروندان تهرانی باید ۲0 
درصد صرفه جویی در مصرف آب 
داشته باشند و اگر این مهم محقق 

شود، نیاز به سهمیه بندی نیست...

شکستندرکورد ماه برگشتی چک های 

توصیه های هالل احمری 
 برای آمادگی

در برابر زلزله و واکنش 
درست در لحظه شروع 

لرزه ها و بعد از آن

فرماندار تهران: 


