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قطع کرد؛

صفحه   10

صفحه 2

صفحه  2

صفحه   8

صفحه   11 صفحه   15 صفحه  16

صفحه  7

 همواره باید خطر وقوع 
سیل را در هر جایى در نظر 

داشت، اما این خطر در نواحى 
پست و در کناره آبگذرها و در 
نزدیکى سدها به مراتب بیشتر 

است
سورپرایز لیست تیم ملى

خط خوردن رامین رضاییان بود

تهدیدکنندگان: چرا میس مى ندازیم 
زنگ نمى زنید تهدیدتون کنیم؟

ارسال پیامک تهدیدآمیز 
براى نمایندگان موافق 
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محسن 
چاوشی  
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نمی خواند
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 در این مطلب 10 
پدیده آشنا و در عین 
حال عجیب را مرور 
مى کنیم که افتخار 

تلویزیوِن خودمان است 
و بعید است که مشابهش 
را جاى دیگرى در دنیا 

پیدا کنید!

مجید رضاییان، 
پژوهشگر 

ژورنالیسم و استاد 
دانشگاه

در گفت وگو با 
«شهروند»:  

12 نفر در حال 
خروج غیر قانونى از 
کشور توسط ماموران 

دستگیر شدند

 10
شگفتى 
«سیما»

مخدر «شیشه» نایاب شده است

قرار 
نیست 

همه
مثل 

مهران 
مدیرى
و رامبد 
جوان 
شوند

داستان خروج 
سه زن ایرانی  
و آفریقایی 
پنهان شده 

در مواد 
پتروشیمی

آنالیز 3 تاکتیک موثر 
برانکو براى مهار 

ژاوى، بونجاح و رفقا

لبنیات و گوشت سنتى 
نخرید

میلیون   یک 
ارتش 

امدادى 

با صدور قرار موقت علیه تحریم هاى یک جانبه، دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق 
ایران موظف کرد

آمریکا باید موانع ایجاد کرده بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکى، محصوالت 
کشاورزى و قطعات و تجهیزات یدکى هواپیماهاى مسافرتى را رفع کند

پیروزى هلندى
مقابل آمریکا

ستاره جام جهانى از 
چشم کى روش افتاد

روحانى در جلسه هیات دولت تاکید کرد

منتشرکنندگان آگهى پرایدهاى 18 میلیون تومانى چگونه کالهتان را برمى دارند؟

چطور یک دانش آموز امدادگر 
مى شود؟

بررسى اتفاقات مختلفى که به ادامه دار شدن کاهش 
قیمت ارز کمک کرده است

چند اطالعیه دالرى

حواستان باشد آنها 
اعضاى کمپین نه به 

گرانى نیستند

وضع ذخایر ارزى کشور از 
همیشه بهتر است

پرایدپشت پرده حراج 

سقوط ادامه دارد
از کجا دالر بخریم؟ چند 

بفروشیم؟ چقدر سود سپرده 
بگیریم؟

تهران 
5سال  بعد

تمام استان هاى ایران سیل خیز است
تکنیک 

 های 
خروج

از محاصره 
آب

پرسپولیس 
هنوز فینالیست 
آسیا نشده است

رئیــس پلیس مبارزه بــا موادمخدر 
استان همدان گفت: بیشترین کشفیات 
موادمخدر استان تریاك، گل، هرویین، 

حشیش و کمترین مواد شیشه است.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ هادى 
قزوینه در شــوراى هماهنگى مبارزه 
با موادمخدر اســتان همدان، اظهار 
کرد: در 6 ماهه نخست امسال، 4 هزار 
و 557 عملیات در حــوزه مبارزه با 
موادمخدر انجام شده که 34 مورد از 
این عملیات ها در حوزه فرااستانى و 
با مشارکت سایر اســتان ها انجام شده 

است.

وى افــزود: محموله هایــى که در 
اســتان هاى مجاور قصــد جابجایى 
داشــته، 3 هــزار و 685 کیلوگرم 
موادمخدر بوده که ســنگین ترین آن 
اراك  محموله اى در شهرستان آشتیان 
به وزن 1306 کیلو کشف و ضبط شد 
که قرار بود این میزان در ســه استان 
همدان، کرمانشــاه و اراك تقسیم شود 
که سهم همدان 1679 کیلو بوده است.

قزوینه بیان کرد: بــراى برخورد با 
خرده فروشــان، جمع آورى معتادان 
متجاهر، کنترل محورهاى مواصالتى 
و امحاى کشت خشــخاش و شاهدانه 

و ارتقاى سهم امنیت اجتماعى، 601 
طرح در اســتان همدان اجرا شده که 
663 طرح موضوعى موادمخدر بوده 

است.
وى تأکیــد کــرد: بــراى کنترل 
شرایط  علت  به  مواصالتى  محورهاى 
جغرافیایــى، 199 طرح در ســطح 
استان به منظور ناامن کردن مسیرهاى 
مواصالتى اســتان براى قاچاقچیان 

موادمخدر انجام شده است.
رئیــس پلیس مبارزه بــا موادمخدر 
اســتان همدان با بیان اینکه 29 طرح 
مبارزه با کشت خشــخاش و شاهدانه 

و 10 طرح ارتقــاى امنیت اجتماعى 
حاصل شده اســت، درباره کشفیات 
مبارزه بــا موادمخدر نیــز گفت: 4 
هزار و 160 کیلو تریاك و 580 گرم 
انواع موادمخدر کشف شده که نسبت 
به ســال قبل، 8 درصد رشــد داشته

است.
وى عنوان کرد: ماده مخدر شیشــه 
به علت تحــوالت منطقه، شــرایط 
اقتصادى، اقداماتى که در مرزها انجام 
گرفته شاهد کاهش شدید در عرضه و 
تقاضا آن در بازار موادمخدر هستیم و 

مى توان گفت، نایاب شده است.

شهروند| پرســپولیس در شــبى رویایى میلیون ها ایرانى را 
خوشــحال کرد؛ برانکو در مسابقه اى که دستش حسابى خالى 
بود و خودش هم روى نیمکت نبــود تا از کنار زمین حرص 
و جوش بخورد، کارى بزرگ انجام داد و با اقتدار تیمش را 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا نزدیک تر کرد و حاال فقط 90 دقیقه 
بازى در ورزشگاه پر از تماشاگر سرخ پوش آزادى باقى مانده 
تا رویاى هواداران پرسپولیس تحقق پیدا کند. این برد بزرگ 
اما اتفاقى به دست نیامد، پیروزى مقابل السد حاصل ساعت ها 
تحلیل و بررسى این تیم توســط کادرفنى پرسپولیس و البته 
اجراى شیوه مقابل تاکتیک آنها در بازى سه شنبه شب بود. به 
عبارتى برانکو با اتخاذ تصمیماتى درست نشان داد که چرا به او 

لقب پروفسور داده اند.

تحلیل فریدون مجلسى دیپلمات 
سابق و کارشناس روابط 

بین الملل

پایتخت ایران درصورت اجراى دقیق برنامه جدیدتوسعه 
چه تغییراتى خواهد داشت؟

توصیه رئیس جامعه دامپزشکان:  

محمود واعظى: 

قیمت 
واقعی ارز 
کمتر از 

۷۵۰۰ تومان 
است 

ُبرد بزرگ

بیش از ۳۰ میلیون نفر امسال 
به مشهد سفر کردند

سخنگوى ســتاد هماهنگى خدمات خراســان رضوى گفت: در 
6 ماهه نخست امســال تعداد 30 میلیون و 424 هزار و 747 زائر و 
گردشگر به اســتان خراسان رضوى ســفر کرده اند.مهدى فروزان 
گفت: در 6 ماهه نخســت امســال تعداد 30 میلیون و 424 هزار 
و 747 زائر و گردشــگر به استان خراســان رضوى سفر کرده اند.

وى ادامه داد: میزان ورود زائران و گردشــگران به استان خراسان 
رضوى در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.7 درصد رشد داشته 
است.سخنگوى ســتاد هماهنگى خدمات خراسان رضوى گفت: 
آمار موجود درباره مشــهد و در بازه زمانى مذکور 20 میلیون و 
139 هزار و 665 نفر است که در مقایسه با سال قبل 5.3 درصد رشد 
دارد. همچنین تعداد ورودى زائران در سه ماهه تابستان به مشهد 11 
میلیون و 401 هزار و 991 نفر است. فروزان در پایان تصریح کرد: 
سهم اتوبوس جاده اى دو میلیون و 367 هزار و 104 نفر، راه آهن 
یک میلیون و 361 هزار و 846 نفر، هوایى 975 هزار و 377 نفر و 
اتومبیل هاى شــخصى 6 میلیون و 697 هزار و 664 نفر بوده است.

دیدگاه حمید استیلى درباره قلعه السد چگونه تسخیر شد؟
پیروزى سه شنبه شب

زندگى خصوصى یک زن کت و شلوارى که وظیفه اش محافظت از 
«دالیا گریبوسکایته» است

 بادیگارد  خاص 
خانم رئیس جمهور

خروج آمریکا از برجام و پس از آن آغاز 
دور جدیدى از تحریم ها، عاملى بود تا ایران 
بین المللى  دیوان  به   97 تیر   25 تاریخ  در 
از ایاالت متحده  دادگسترى در الهه هلند 
نقض  به  نسبت  ایران  کند.  آمریکا شکایت 
مفاد عهدنامه 1955 مودت-روابط اقتصادى 
و حقوق کنسولى میان دو کشور- نزد دیوان 
اصلى  رکن  به عنوان  دادگسترى  بین المللى 
قضائى سازمان ملل متحد شکایت برد و پس 
از آن هم در شهریورماه چهار جلسه استماع 
توسط این دادگاه برگزار شد تا نمایندگان هر 
دو کشور در آن به بیان ادله هاشان بپردازند 
از  ماه  یک  حدود  گذشت  از  پس  حاال  و 

برگزارى این جلسات...
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  ارایه آموزش هاى 
امدادى به یک میلیون دانش آموز 

در 6 سال گذشته
  بررسى نحوه  عضویت 
دانش آموزان در جمعیت هالل 
احمر به بهانه آغاز  سال تحصیلى
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