
میلیاردر نیکوکار 
ناشناس!

   تاجر خیر که  مدرسه و یک مرکز 
ل احمر  ساخته  توانبخش برا جمعیت ه

لب تمام و کمال مى داند و  خودش را یک داو
یک در محل حاضر نشده است براى افتتا هی

   کى روش دیروز
برخى منتقدانش را دعوت کرد

و با نرم ترین لحن ماه هاى اخیر با آنها گ زد

 گا جدید گروه ماکان بند
در برنامه على ضیا 

ورود بى سروصداى گوشى هاى 
تکلی به بازار و پس دادن لوازم  ب

ادره اى به صاحبانش خانگى م

شهروند از  خوب و بد التارى  گزارش 
قرعه کشى بزر مهاجرتى که هر سال 

 میلیون ها نفر را وسوسه مى کند

شهروند از  خوب و بد التارى  گزارش 

ايرانشهر

وقتی نوابغ موسیقی 
سوتی می دھند!

ماجرای توقیف اشتباھی 
انبارھای احتکاری!

کالھبرداری ایرانی 
ویای آمریکایی با ر

ورود بى سروصداى گوشى هاى 

رويداد

دخل و خرج

میلیاردر نیکوکار 
مدرسه امداد

روايت داغ

روايت داغ

ل پاى  برانکو مى گوید پول، سیدج
هوادار را وسط مى کشد

شفاف سازی وزیر جوان
با توفان توییتری

رى جهرمى بخشى از کار آ
پاس دادن به ابهامات

ازى است اى م با فعالیت در ف

CQ 
از در رفاقت وارد شد

دلیل اعتصاب 
سگرپرسپولیسی ھا چه بود؟ ا

! هی کدو م

صداوسیما: پول نداریم سریال بسازیم!

    یک کارشناس: فرق شون اینه که یکیش نباشه آدم مى میره
یکیش باشه آدم مى میره!

    یک بیمار: نمى دونم قرص هام چرا جدیدا محل درد رو اشتباه تشخیص مى دن!
    اسب سمند: واال من خودمم مى دونم که دارو مهمتره!

#چیزهاى_مهمترى_وجود_دارد #شهرونگ

وزیر بهداشت: دارو مهمتر است یا پراید و سمند؟

داود میرباقرى: پس بى زحمت همین 
سریال هاى منو از اول پخش کنید!
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روگذر غیرهم سطحتسلیت

شهر زیبا
چى ل شم برت ت رو ب ل

حسام حیدرى
طنزنویس

مهمتریــن خبــر ســینمایى ایــن 
هفته خبر درگذشــت جنــاب برناردو 
برتولوچى بود که بشدت فضاى مجازى 
و اینســتاگرام را تحت  تأثیــر خود قرار 
داد. باکالس بودن فامیلــى مرحوم تازه 
گذشته و این که گویا کارگردان معروفى 
هم بوده است، باع شــده که کاربران 
براى قــراردادن عکس ایــن کارگردان 
فقید و نوشــتن کپشــن هاى همدردى 
براى نمایش میزان باســوادى و عالقه 
خود به ســینما بــا یکدیگر بــه رقابت 
بپردازند. در همین رابطه کاربرى که در 
صفحه پروفایل خود نوشــته «پرنسس 
بابــاش. نفــس مامانش. فــداى حامد 
همایون جیگرم مى شم. توهین  بالك» 
با ابراز ناراحتى به خاطر از دســت دادن 
این کارگردان نوشــته اســت «حاال با 
فیلم هاى کى تا صبــ گریه کنم؟ چرا 
رفتى برنــاردو؟» و 10، 12  تا اســتیکر 
گریه و زارى و قلب تیر خورده گذاشــته 
اســت. کاربر دیگرى با اسم «ثنا موش 
موشــى» هم با اســتورى کردن عکس 
جناب برتولوچى نوشــته «خداحاف 
اســتاد. ل هاى کشــیدنى ات حسرت 
دســت هایم شــد؛ تا ابد.» همچنین بنا 
بر آمار منتشرشــده میــزان مراجعه به 
ویکى پدیاى مرحــوم برتولوچى در دو 
روز اخیر بشــدت رو به افزایش گذاشته 

است.
از دیگــر اخبــار این که فــروش فیلم 
ســینمایى و اثر فاخر «وااااى آمپول» به 
مرز پانصد  میلیون تومان رسید تا مشت 
دیگرى باشــد بــر دهان طنزنویســان 
مزدورى که با اســم این فیلم شــوخى 
مى کننــد. این در حالى اســت که فیلم 
«گام هــاى شــیدایى» بعــد از یک ماه 
فروش بــه عــدد 3 میلیون تومــان در 
گیشه رسیده اســت. به نظر مى رسد که 
اگر کارگردان رفقاى خــودش را جمع 
مى کرد و مى گفت «امشب بیایید خونه 
ما یه فیلم جدید ساختم با هم ببینیم» و 
بلیت فروشى مى کرد، میزان فروش فیلم 
از این عدد بیشــتر مى شــد. البته چون 
تجربه ثابــت کرده که مــا از هر فیلمى 
صحبــت مى کنیم، هفته بعد حســابى 
مى فروشد، منتظر باشید تا اخبار خوبى 

از این فیلم در هفته آینده بشنوید.
قاچاق فیلم «همه مى دانند» که هنوز 
در ایران اکران نشــده، بار دیگر قدرت، 
کاوت و توانایى ســارقان فرهنگى را به 
اثبات رساند و نشــان داد که سارقان ما 
به خوبى صرف کردن فعل «خواســتن» 
را بلدند و «نمى شود» و «نمى توانیم» در 
کارشان نیست و کال اگر تصمیم بگیرند 
کارى را بکنند، هیچ کس جلودارشــان 

نیست.
خبر آخر هم این که یکــى از بازیگران 
تلویزیــون و یــک کمى هم ســینما در 
مصاحبه اى از متولدشــدن فرزندش در 
کانادا به  عنوان هدیه او به بچه اش در روز 
تولدش یاد کرده و گفته «این هیچ ربطى 
به این که من ایران رو دوســت نداشــته 
باشم نداره» این هدیه ارزشمند در حالى 
به بچه یک روزه داده شــده که باباى ما 
تــا 10 روز بعد از تولدمــان اصال متوجه 
اضافه شــدن یک فرزند جدید نمى شد و 
نهایت واکنشــش به تولد ما این بود که 
مى گفت   «ببرش تو اون اتاق بخوابون، 

شب ونگ نزنه ما رو زا به راه کنه.» 

   جومونگ: ولم کنید، خسته شدم دیگه!
   مدیر شبکه آى فیلم: پسرجون شماره شبکه رو بگیر
از قول مردم بگو تکرار زیر آسمان شهر رو پخش کنند!

   عزت اهللا ضرغامى: وقتشه یه صبحونه به رئیس فعلى بدم و راه و چاه رو یادش بدم!
   فردوسى پور: ما پول نخواستیم، بذارید فقط کارمون رو بکنیم!

   رضا گلزار: بیاید توى مسابقه من شرکت کنید، خوب پول مى دیما!
#پول_ها_رو_چیکار_مى_کنید  #شهرونگ

شهاب نبوى
طنزنویس

ديروز برای اولين بار ســعی کردم که 
به اعصابم مسلط باشم و حواسم را جمع 
کنم تا بی خودی عصبی نشوم. شنيده ام 
کــه در اينجــور مواقع ابتدا بهتر اســت 
با خودمان مهربان باشــيم تــا بتوانيم با 
ديگران هم مهربان باشــيم. برای همين 
رفتم جلوی آينــه و به خودم لبخند زدم. 
اَه َاه، حالم به هم خــورد. تا به حال خودم 
را درحال خنديــدن نديده بــودم. بايد 
اعتراف کنم که بســيار مشــمئزکننده 
بــه نظــر می رســيدم. دک و دهنــم را 
جمع وجــور کردم و رفتــم دوش بگيرم. 
بارها در زندگــی ام در معدود دفعاتی که 
به حمام رفته ام، به ايــن فکر کرده بودم 
که ای کاش به جــای اين همه مو، کمی 
پــول داشــتم. در همين فکرهــا بودم و 
درحالی که نصفــم را کف مالی کرده بودم 
و نصف ديگرم منتظــر کف بود، آب قطع 
شد. خوشبختانه هميشه آدم آينده نگری 
بوده ام و يک آفتابه آب هميشــه ذخيره 
دارم.  سعی کردم با همان يک آفتابه کارم 

را راه بيانــدازم. از حمام بيــرون آمدم و 
رفتم ســر کمدم تا بهترين لباس هايم را 
بپوشم. کال يک دست و نيم لباس داشتم 
که آن هم بوی پوشــک بچــه می داد. به 
ناچار پوشيدم شان و سعی کردم مشکل 
بوی گندشــان را با ادکلن حــل کنم. اما 
متاسفانه ادکلنم هم بوی عطر مادربزرگم 
را می داد و اوضاع بدتر شد. لباس هايم را 
پوشيدم و ديگر اشــتباه صبح را مرتکب 
نشدم و به ســمت آينه نرفتم و مستقيم 
از خانه خارج شــدم. به محض اين که در 
را باز کردم، داخل راهرو، بچه همسايه با 
توپش محکم کوبيد به نافم. کمی از درد 
به خودم پيچيدم. به روی خودم نياوردم 
و کله بچه را بوســيدم و ســوار آسانسور 
شدم. برق ها رفت و آسانسور بين طبقات 
گير کرد و ســرايدار مجتمــع با بدبختی 
کشيدم بيرون. به ماشين لگد زدم تا اگر 
گربه ها از ســرما رفته اند داخلش، متوجه 
بشوند و بيرون بيايند، اما انگار اشتباهی 
به ماشين همسايه گوالخ مان لگد زدم و 
طرف شاکی شــد و با همان شدتی که به 
ماشينش لگد زدم، چند لگد نثار انتهايم 
کرد. به ماشــين خودم که رسيدم، ديدم 
کــه چهار چرخــش پنچر اســت. ديگر 

داشــتم قاطی می کردم. دقيقا روزی که 
می خواستم انســان متمدنی باشم، بايد 
اين همه بال ســرم می آمــد. فهميدم که 
دنيا دارد امتحانم می کند، پس مشکالت 
را به هيچ  گرفتم و نيشــم را قاعده نيش 
گورخرهايی که توی پــارک ملی از بين 
رفتند، باز کردم و پياده راهی ايســتگاه 
اتوبوس شــدم. ســوار اتوبوس که شدم، 
پيرمرد مهربانی آمــد جلو و گفت: «بلند 
شــو من بشــينم.» گفتم: «چرا من؟» 
گفت: «بلند شو تا بهت بگم.» بلند شدم 
و نشست. خالی بسته بود و خودش را به 
خواب زد و هيچی نگفت. پياده که شدم، 
ديدم جيبم را زده اند. به شــرکت هم که 
رسيدم، ديدم در ليســت تعديل نيروها 
هستم و اســمم روی برد قرار گرفته. دم 
در هم به دليل ضمانتی که از يکی از رفقا 
کرده بــودم و وام گرفتــه و پيچانده بود، 
دستبند به دستم زدند و گفتند حق دارم 
با وکيلم تماس بگيرم و هر حرفی بزنم، در 
دادگاه عليه خودم ازش استفاده می شود. 
درخواســت ويديوچک کردم تا برگردم 
به اول صبح و با اخالق گند هميشــگی ام 
زندگی را ادامه بدهم. به ما نيامده مسير 

زندگی مان را تغيير دهيم.

به زندگى تان رو ندهید!

تماشاخانه
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فلکه اول کوچه اول
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درز  | جواد قضایى|   ما يک گودرز داشــتيم که تمامی  گ
مشــکالت زدوخورد محله را حــل می کــرد و از آن جا 
که هيــچ دعوايی را رد نمی کرد، هميشــه  خــدا درحال 
مشت ومال شدن زير دست و پای ديگران بود. طوری شده 
بود که بچه ها با هم دعوای الکی راه می انداختند تا گودرز بپرد وسط 
و بعد همگی با هم او را بزنند. تمام لذت زدن گودرز به آخرش بود، به خصوص 
در کوچه های خاکی که بعد از اين که روی سرش می ريختيم مثل بشکه 
لگدش می کرديم تا توی خاک ها قل بخورد. بلند که می شد گردوخاکش 
را می تکاند و رو به يکــی از آنهايی که تا همين چند دقيقه با او گالويز بود، 
می گفت: «ديدين چی کارش کــردم؟» بعد ما همگی می زديم زير خنده 

و می گفتيم: «گنده الت مايی داداش!» بيشتر زدوخوردهايی که گودرز در 
آنها شرکت داشت، با همين خنده آخر به مجلس گل و بلبل تبديل می شد 
و طرفين دعوا روی همديگر را می بوسيدند. اين قضيه آن قدر بيخ پيدا کرد 
که چند تا هم مشتری از محله های همسايه پيدا شد، يک پولی به گودرز 
می دادند تا بيايد و توی دعواهای آنها هم شرکت کند. برای آخر دعواها هم 
آپشن گذاشته بود، کمترين قيمت برای شرکت در دعوا به مدت ١٠ دقيقه و 
فرار از محل بود. بيشترين قيمت هم مربوط می شد به زمانی که آخر دعوا پا 
می شد، گردوخاکش را می تکاند و جمله معروف (ديدين چی کارش کردم) 
را می گفت. گودرز کتک خور آن قدر کتک خورد و از رو نرفت که با همين 

پول ها يک روز جل وپالسش را جمع کرد و به ديار فرنگ مهاجرت کرد.

در است؟ ر چ نر ت

تــورم نيســت در آمــار و ارقــام                                            

تــورم  تــوی جيب خالی ماســت

نــدارد فــرق باشــد چنددرصــد 

به فکــر چــاره بايد بــود زين پس

تــورم نيســت در افــکار و اوهــام                                             

تورم هســت حذف ســفره شــام

که خود حس می شــود در نرخ اقالم

به جای آن که نرخش گــردد اعالم!

| ارمغان زمان فشمی|
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برناردو برتولوچى درگذشت

يادداشت

پس لرزه اى در حد زلزله
زلزله یکشنبه شب غرب کشــور دوباره مردم 
ایران را نگران کرد؛ بویژه که مشــخصات اعالم 
شده از زلزله نگران کننده بود. زیرا اعالم اولیه 6/4 
ریشــتر قدرت و مرکز آن در عمق 7 کیلومتري 
زمین، جاي نگرانی داشــت. چرا که زلزله هایی 
در این حد و اندازه همیشــه خســارت بار بوده 
است. این دغدغه از آنجا بیشتر بود که هموطنان 
ما سال گذشــته در همین منطقه دچار زلزله 
شدند و مصیبت دوباره جاي نگرانی داشت. ولی 
خوشــبختانه اخبار بعدي حکایت از آن داشت 
که خسارات به نسبت محدود بوده است و چند 
صد نفري هم که مصدوم شدند، ناشی از واکنش 
آنان در برابر زلزله و کوشش بدون رعایت اصول 
آموزشــى براي پیدا کردن موقعیــت امن بوده 
است. نود درصد این افراد نیز مرخص شده اند و 
فقط اندکی از آنان در حال مداوا و درمان هستند. 
در مورد این زلزله که در واقع بهتر است بگوییم 
پس لرزه بزرگ زلزله سال پیش است، چند نکته 
درس آموز و جالب وجود دارد. پس لرزه هایی که 
احتمال وقوع آنها تا دو ســال پس از زلزله اصلی 

وجود دارد.
1ـ اولین نکته اي که براي هر کس اهمیت دارد 
این است که چرا زلزله اي با این قدرت، خسارات 
محــدودي داشــت، در حالی کــه زلزله هاي 
کمابیش مشابه در برخی از مناطق دیگر کشور 
با خســارات و تلفات فراوانی همراه بوده است؟ 
ممکن است زلزله ها به لحاظ فنی با یکدیگر فرق 
کنند ولی در هر حال زلزله اي با قدرت حدود 6/3 
ریشتر و عمق 7 کیلومتر در ایران خیلی قوي و 
پرتلفات محسوب می شود. این امر نشان می دهد 
که ساختمان هاي احداثی در یک سال اخیر در 
منطقه زلزله زده، حداقل نســبت به زلزله اي با 

این قدرت مقاوم هستند. بنابراین ما می توانیم 
تمام نقاط دیگر کشور را براساس همین الگوي 
ساخت وســاز و مقاوم در برابر زلزله به سرانجام 
برسانیم. فرض کنید که ساختمان هاي کشور 
در برابر زلزله هاي 6 تا 7 ریشــتر مقاومت نسبی 
داشته باشند، در این صورت با اطمینان می توان 
گفت که مسأله زلزله در ایران تا حدود 90 درصد 
حل خواهد شد. دیگر از تلفات ده ها هزار نفري 
مثل زلزله بم یــا رودبار یا طبس خبري نخواهد 
بود. در بدترین حالت ها نیز ممکن است تلفات به 
صدها نفر برسد. در چنین شرایطی توان درمانی 
و حمایت هاي مادي و فنی کشور نیز براي ترمیم 
تلفات مناسب خواهد بود. ولی با وضعیت کنونی 
ظاهرا همه جاي کشور باید به مرور زلزله بیاید تا 
خرابی ایجاد و سپس خرابى ها بازسازي شود تا 

در برابر زلزله مقاومت پیدا کنند!
2ـ نکته دوم آمادگی به نسبت خوب مجموعه 
نهادها و موسسات عمومی و حکومتی براي مقابله 
با بحران ناشی از زلزله است. به نظر می رسد که 
نحوه مواجهه با زلزله یکشنبه شب، خیلی بهتر و 
کارآمدتر از دفعات پیش بود و این یک گام بزرگ 

به پیش است.
3ـ و باالخره این پرســش مطرح می شود که 
چرا در آموزش شهروندان براي مواجهه با زلزله 
کوتاهی کرده ایم که صدها نفــر از آنان به دلیل 
مواجهه نادرست با این پدیده، مصدوم شده اند؟ 
به همان اندازه که مداواى یک مصدوم یا بازسازى 
یک خانه تخریب شــده اهمیت دارد، آموزش 
شــهروندان در نحوه مواجهه بــا زلزله نیز مهم 
بلکه مهمتر است. هر گونه هزینه براى آموزش 
مردم در این زمینه ها به سرعت در بهبود رفتار و 

کاهش هزینه ها خود را نشان خواهد داد.

سیاوش باقى| این روزها مکرر با کسانى 
مواجه مى شــویم که مى گویند از کى روش 
شاکى اند و به همین دلیل تا زمانى که او باشد 
از تیم ملى هم حمایــت نخواهند کرد و با آن 
قهر خواهند بود. این قهــر و دلخورى اثرش 
را در تیم ملى هم گذاشته و شاهد بودیم که 
بچه هاى ملى پوش با بستن صفحات خود در 
فضاى مجازى نشــان دادند که از حمالت و 
واکنش هاى مردم دلخورند البته احساسات 
عمومــى قابل درك اســت. کــى روش آدم 
یک دنــده و بداخالقى اســت از زمانى که به 
فوتبال ایران آمده مدام در مجادله با اعضاى 
فدراســیون و مربیان باشــگاهى و بازیکنان 
بوده است. ســرمربى تیم ملى در یک سال 
گذشــته هم بى وقفه با برانکو سرشاخ بوده 
و خیلى ها تصور مى کننــد بى توجهى او به 
پرسپولیسى ها از این کشمکش ناشى مى شود 
و به باشگاه محبوب صدمه مى زند. برانکو این 
اواخر در اوج موفقیت است و توانسته تیم بى 
سر و ســامان اش را به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برســاند و در لیگ داخلى هم خود را در 
کورس نگه دارد. طبیعى اســت که هواداران 
پرســپولیس بیش از همیشــه نســبت به 
کى روش و رفتارهایش جرى باشند. در حالى 
که اســتقاللى ها هم از قبــل و به دلیل خط 
زدن رحمتى و دالیل مشــابه دل خوشى 
از او نداشــته اند. به اینها اضافه کنید رفتار 
غیرقابل قبول اوسیانو دستیار کى روش را 
که حتى رســانه ها را هم رنجاند. کى روش 
با غــرور آزارنــده اش از عذرخواهى طفره 
رفت و با این وصف چرا باید انتظار داشت 
که ســرمربى تیم ملى، حمایت عمومى را 

پشت سرش ببیند.
اما طرف دیگر ماجرا این اســت که ما فقط 
یک تیم ملــى داریم و به قــول معروف آش 
کشک خاله مان اســت. جام ملت هاى آسیا 
پیش روســت و این که بخواهیم دخل تیم 
ملى را بیاوریم یا به تماشاى ناك اوت شدنش 
بنشــینیم حاصلى نخواهد داشت. البته که 
مردم انتظــار دارند کى روش ایــن بار با یک 
قهرمانــى از امارات برگردد و بــه کمتر از آن 
رضایت نمى دهند. هجمه امثال درخشان و 
مایلى کهن به تیم ملى هم فشارها را بیشتر 
مى کند. فشــارهایى که از طرف فوتبالى ها 
منفعت طلبانه است و فرصت طلبانه و از طرف 
افکار عمومى بیشتر احساسى است. این که 
بدون هیــچ برآوردى از قــدرت ژاپن و دیگر 
حریفان فقط قهرمانى بخواهیم، چقدر منطقى 
است. جالب اســت که این وسط یک مجرى 
مثل جواد خیابانى هم به آتش خواســته ها 
مى دمید و مى گفت ما از تیم ملى جز مدال طال 
چیزى نمى خواهیم و حتى نایب قهرمانى هم 

راضى مان نمى کند! چرا؟ بر چه اساسى؟ 
جمع هیجان زده ها و منفعت طلب ها جمع 
است و به نظر مى رســد کى روش در گوشه 
رینگ چاره اى جز پیروزى نــدارد. او با چند 
بازى تماشــایى و نتایج خوب در جام ملت ها 
دوبــاره دل همه را به دســت خواهــد آورد. 
همانطور که در اوج ناامیــدى، وقتى در جام 
جهانى توانست جلوى اسپانیا بازى پایاپایى را 
نمایش بدهد و مقابل پرتغال با تیمش تا یک 
قدمى پیروزى رفت، همه از خوشحالى سر از 
پا نمى شناختند و کى روش اسطوره ملى بود. 
کســى هم فکر نمى کرد چه اخالق نچسبى 

دارد و پیش از آن چقــدر اعصاب مان را خرد 
کرده است. این بار هم همین خواهد بود البته 
که احتماال چوب خط او پر شده و بعید نیست 
حتى در صورت کسب قهرمانى هم خودش 
نخواهد یا فدراسیون مصر نباشــد با او ادامه 

بدهد.
اما امــروز یک جام ملت ها مقابل ماســت 
و مربى بدقلقى که به هر حال باالى ســر تیم 
ملى است و کارى اش نمى توانیم بکنیم. شاید 
بهتر باشــد کمى دندان روى جگر بگذاریم و 
حمایت اش کنیم تا بعد بتوانیــم درباره اش 
تصمیم بهترى بگیریم. شــاید بهتر باشد از 
آالت چوب الى چرخش نگذاریم و آیه یأس 
نخوانیم. یادمان باشــد که اگر او برود، چند 
سال بعد، کمتر کســى اخالق ترش اش را به 
یاد خواهد آورد و بیشــتر صحنه هاى جذابى 
را که در تیم ملى خلق کرده، نســلى را که به 
اروپا فرستاده و چند سال حضور کم شکست 
و قرار داشــتن در رنکینگ اول آسیا را پاى او 
خواهند نوشت. همانطور که هیچکس امروز 
مایلى کهن و درخشان را مربیان فوق العاده اى 
ارزیابى نمى کند و باالخره کارنامه هایشــان 
دم دست است؛ پس حداقل بابت پولى که به 
کى روش مى دهیم از او کار بخواهیم و انتظار 
نتیجه داشته باشیم. او کارمند فوتبال ایران 
اســت. اما کى روش برود که جاى او خواهد 
آمد؟ که هم به ما احترام بگذارد و هم رابطه اش 
با همه خوب باشــد، هم پرسپولیســى ها و 
استقاللى ها را راضى کند و هم تیمش دوران 
کى روش را تکرار کند و از آن فراتر برود. کمى 
فکر کردن به این چیزها بد نیست؛ فکر کردن 

که کال بد نیست.  

يادداشت

از قهر و لجاجت با کى روش و تیم ملى چى گیرمان مى آید؟

ماجراى شب دلهره آور
در سر پل ذهاب

 زمین لرزه  ریشترى یکشنبه در غرب کرمانشاه
با آمادگى نیروهاى امدادى به خیر گذشت

   صفحه هاى   و 
شهروند امروز بخوانید: هنگام وقو زلزله و پس از آن چه باید کرد؟    در 

ازدواج ناگھانی
خمینی جوان

ه امام خمینى نتی
ایگانى عقد کردند ه آیت اهللا گل با نتی

در این گزارش  خواندنى از جزییات مراسم 
ساده  عقد نوشته ایم و شما را با تازه عروس 
خاندان  خمینى آشنا کرده ایم
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همیشه یک اسب را نگه دار! 

شهروند رن جهان به  ه جوان ش ودلو ناب پرهام مق
از راز و رمزهاى کیش و مات مى گوید
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خانم پریسا اسالم زاده
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان 

تسلیت مى گوییم
همکاران شما در روزنامه شهروند
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همه مى دانند در سایت هاى   سروکله 
از پیدا شد دانلود غیرم

بهمن کشاورز، حقوقدان ادعاى
ومى را بررسى مى کند وکیل متهم ن

سازمان لیگ: رایگان مى خوانند 
منتقدان: مسائل مالى روشن نیست

قاچاقچیان در خدمت 
مخاطب ایرانى!

عفو بابک زنجانى 
با پرداخت بدهى 

ممکن مى شود؟

پشت پرده کنسرت هاى 
آزادى چیست؟

سهی روزبان شهروند| «انبار پوشک 
احتکارى توقیف شــد»، «بازدید ســرزده 
ماموران تعزیرات از انبار احتکار رب گوجه 
فرنگى»، «موبایل هاى گرانفروشان ضبط 
شد» و ...  این تیترهاى خبرى است که بعد 
از جهش عجیب و غریب قیمت ها زیادتر از 

همیشه به گوش ایرانى ها رسید...

ه امام خمینى ه امام خمینىنتی نتی
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