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 درآمد زایی
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زباله ها در اردوگاه 
داعیب
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صفحه   5

صفحه 4

صفحه  2

صفحه   10

صفحه   7 صفحه   12 صفحه  16

صفحه  11

 در حالی که طوفان مناطق 
گسترده ای از غرب ژاپن را دربر 
گرفته است، حدود 3هزار نفر در 

ترمینال فرودگاه بین المللی کانسای 
در جزیره ای در بندر اوساکا گیر 

افتاده اند.

 با 5 غار آشنا شوید که مقصد سفرهای هیجان انگیز است

سالم بر کلوخ
 کم و گران شدن 
مواد سلولزی و 
بهداشتی در بازار

زوجی که هوادار 
کارگردان ایرانی 

شده اند!

بازیکن 
رئال مادرید 

و ستاره 
اسپانیایی 
شانه به 
شانه 

فرهادی
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تنور بازی های ملی در 
فوتبال اروپا از امشب 

داغ می شود

نرخ ارز باعث شده 
تا ورزشکاران 

رشته های مختلف 
برای دریافت 

قرارداد دالری 
به خارج از کشور 

بروند

ثبت نام آنالین سایپا و ماجرای تکراری درهای بسته

 حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا
به جامعه جو منفی منتقل کردند در گفت و گو با »شهروند«:   

 کاپیتان تیم ملی 
بسکتبال: با این 
وضعیت دالر در 
تیم های ایرانی 

بازی نمی کنم

آلمان- 
فرانسه  
استارت 

هیجان انگیز
جام ملت ها

شما را به اینترنت پرسرعت، صبر و شکیبایی دعوت می کنیم!

موج 
مهاجرت 
به ورزش 

رسید 

مقصر حذف 
زهرا نعمتی 
معرفی شد!

سه تصمیم 
خبرساز مجلس

 رامین رضاییان
 شاید در پرسپولیس

تلف شدن 
غم انگیز 

دایناسور  
ایرانی 
در برزیل

فاروق، کودک »گوش بریده« می گوید فیلمی که از او منتشر شده ساختگی بوده و شهرداری تهران   از  
دست های پشت پرده در این باره سخن می گوید

پای مافیای زباله 
در میان است 

داالن های شگفت آور

گفت وگوی تفصیلی »شهروند« با مدیر اجرایی شرکت تولید کننده »مای بیبی، 
مای لیدی و ایزی الیف« درباره پشت پرده بازار آشفته محصوالت بهداشتی

تنها دو برند ایرانی پوشک در بازار مانده اند

گفت وگوی »شهروند« با  
همسر کاپیتان و  یک ملوان 
کشتی 9 ماه پس از مرگ 
عزیزانشان 
 شرکت ملی نفتکش 
پرداخت غرامت
 قربانیان حادثه را آغاز کرد

 مردم هنوز
 بیش از اندازه خرید می کنند

دل هایی که 
در سانچی 

جا مانده اند

پوشک و شیرخشک 
 در بازار تهران
جیره بندی شد

حمله به »5 ستاره«
کار گلزاری ها  بود؟

یک هفته فرصت برای بازگشت به ژاپن قبل از طوفان؟

حمله 
»جبی« 
ژاپن را 

زمینگیر 
کرد

ســاپیا  اینترنتی  فروش  شــهروند| 
دوباره تکرار شــد. در حالی  که این 
خودروســاز اعالم کرده بود از ساعت 
10 صبــح روز چهارشــنبه 40  هزار 
خودرو را پیش فروش می کند، ماجرای 
پیش فروش هــای قبلی تکرار شــد. 
خبرنگار »شــهروند« که ساعت سیستم 
خود را با ساعت ســایت همزمان کرده 
بود، موفق نشــد حتی برای یک ثانیه 
صفحه ثبت نام را بــاز کند و به محض 

مراجعه به ســایت پیش فروش و حتی 
چند دقیقه زودتر از ساعت اعالم شده، 
ساعت دیگری روی سایت پیش فروش 
برای مراجعه بــه نمایش درمی آمد. در 
این میان روابط عمومی سایپا از پاسخ به 
خبرنگاران طفره رفت و تنها کارمندان 
بخش فروش اعالم کردند که این مشکل 
برای خــود ما هم وجــود دارد! این 
موضوع در حالی رخ می دهد که سایپا 
اعالم کرده اســت که در همان ساعات 

ابتدایی 700 هــزار نفر برای ثبت نام به 
سایت مراجعه و سیستم را دچار اختالل 
کرده اند. با وجود این سایپا می تواند 
با انتشار اســامی افرادی که ثبت نام 
کرده اند و کدملی شان، برای همیشه به 
این غائله خاتمــه دهد و اثبات کند که 
پیش فروش هــای اینترنتی واقعا انجام 

می شود. 
از صبوری شما سپاسگزاریم!

در حالــی که از ســوی شــرکت 

خودروسازی ســایپا اعالم شد که از 
ســاعت 10 صبح دیروز ثبت نام بیش 
از 50 هزار خودرو به صورت اینترنتی 
آغاز می شود اما تالش ها برای ثبت نام 
متقاضیان با مشکالتی همراه بود. طبق 
اعالم سایپا در این طرح خانواده پراید، 
تیبا، ساینا و وانت نیسان با قیمت زمان 
تحویل خودرو عرضه خواهند شد اما 

متقاضیان پیش خرید این خودروها ...

شهروند|  مجلس دیروز روز پرکاری را پشت سر گذاشت؛ از 
دستور کار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
رد طرح دو فوریتی تامین کاالهای اساســی و رد  ممنوعیت 
انتصاب مدیران دوتابعیتی ازجمله لوایحی بودند که در صحن 
علنی پارلمان به بحث و بررســی گذاشته شد. رد طرح تشدید 
مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمایندگان مغایر با اصل 75 قانون 
اساسی دانستند. در مورد رد طرح دو فوریتی تامین کاالهای 

اساسی درواقع هم کمیسیون ناظر و ...

حاشیه های مسابقه برنده باش و پنج ستاره ادامه دارد

وزیر ارتباطات به حضور 
فعال در اینستاگرام و توییتر 

ادامه می دهد

روزهای 
شلوغ آقای 

وزیر در دنیای 
مجازی

کی روش: چه کسی از حرف های من قانع نشده؟! 
با آرژانتین بازی کنیم، از تهران 

تا دوبی روی زانو می روم!
کارلوس کی روش در تمرین روز گذشــته تیم ملی با خبرنگاران 
درباره مســائل تیم ملی به صحبت پرداخت. ســرمربی پرتغالی در 
واکنش به اینکه برخی از صحبت های او در برنامه نود قانع نشدند، 
می گوید: »چه کسی قانع نشده است؟ همانطور که گفتم هیچ نگرانی 
ندارم و کارم را انجام می دهم. درست است که در برخی موارد قطعیت 
پیدا نکردیم اما در دیگر موضوعات بیرونی مثل سردار کار خود را 
انجام می دهیم. سردار یکی از بازیکنان مهم تیم ملی است و مطمئنم 
به زودی این مســائل حل می شــود.«  کی روش در ادامه به سوالی 
مبنی بر اینکه شایعه ای درباره پیشــنهاد دیدار دوستانه با کلمبیا 
و آرژانتین و پرداخت 600 هزار دالر به فدراســیون ایران در این 
رابطه مطرح شده، اینطور واکنش نشان می دهد: »من از این موضوع 
اطالع ندارم اما اگر چنین چیزی باشــد برای ما معجزه است. واقعا 
اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد من حاضرم از اینجا تا دوبی با 
زانو راه بروم. بعد از این همه سال که مشکالت زیادی در راه آماده 
سازی تیم ملی داشتیم، باور کردن چنین چیزی بسیار مشکل است.« 

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی
 تامین کاالهای اساسی و  ممنوعیت انتصاب 

مدیران دوتابعیتی رای نیاورد 

نکاتی برای تخلیه اضطراری به هنگام بروز بحران

ترک فوری منزل 
به شرط سالمت

صبح دوشنبه گذشته که آمد، کانالهای خبری 
و توییتر پر شد از تصویر کودک افغانستانی که 
می گفت ماموران پیمانکاری شهرداری منطقه 
3 یک گوشش را بریده اند. انتشار این فیلم 
باعث شد عالوه بر واکنش گسترده کاربران 
شبکه های اجتماعی، فعاالن حقوق کودکان 
و رسانه ها، مسئوالنی مانند معاون اول رئیس 
جمهوری، شهردار تهران و اعضای شورای شهر 
تهران درباره اش واکنش نشان دهند آنطور که 
شهردار و اعضای شورای شهر تهران می گویند، 
ماموران شهرداری این کودک را پیدا کرده، 
با او صحبت کرده اند و بر اساس حرف های 
حرف های  که  شده  مشخص  عمویش  و  او 
گفته شده در این فیلم ساختگی و به تهدید 
دو مرد ناشناس بوده است؛ دو مردی که گفته 
می شود دیروز صبح توسط عوامل اطالعاتی 
مدیرعامل  عبدلی  رضا  شده اند.  بازداشت 
سازمان پسماند شهر تهران می گوید  این کار 
مافیاست که چنین اقداماتی را رقم زده است

پریسا اسالم زاده- شهروند|  کهنه بچه به بازار آمد! حاال با کمبود 
پوشک بچه یکی از ســایت های آنالین کهنه بچه را با برند پایا و 

قیمت 15 هزار و 400 تومان برای فروش گذاشته است...
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  ماجرای خروج نخستین 
نمونه دایناسوری ایران و سوختن 
آن در موزه برزیل از زبان یکی از 
پژوهشگران حاضر در اکتشاف آن ملت های  لیگ  شهروند| 

فوتبال اروپا برای نخستین 
بار از امروز در قاره سبز 
 55 و  می خورد  استارت 
به شــکلی  اروپایی  تیم 
جذاب  البتــه  و  جدید 
برای هواداران فوتبال در 
روزهای فیفا مقابل هم قرار 
این  می توانید  می گیرند. 
از همان روز  را  جذابیت 
اول لیگ ملت های اروپا 
که  جایی  کنید؛  احساس 
قهرمان های 2 دوره اخیر 
جام جهانــی یعنی آلمان 
و فرانســه برابر هم قرار 
می گیرند. طرح برگزاری 
این رقابت هــا اولین بار 

توسط ...

غارها انگار انبوهی از رمزها و رازهــا را در خود جای داده اند. 
همیشه در فیلم های تاریخی وقتی قرار است از رازی پرده برداشته 

شود، پای غار به میان می آید...
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