
 ايست قاچاق 
در بازار موبايل

4 | اقتصاد

رجيســتري گوشــي تلفن همراه 
برخي برندهــا موجب توقف عرضه 
گوشــي هاي قاچاق، رشــد نسبي 

قيمت ها و تشديد ركود بازار شد.

دربارهگذراللهزار

9 | همشهري دو

ونزوئال،يكقدم
تاتورم2هزاردرصدي

31 | بين الملل

ساالنه  2 تا 5ميليارد تن 
 خاك ازدست مي دهيم

ميــزان خاك زايــي در ايــران بين 
يك ششــم تا يك هفتم فرســايش 
خاك اســت و اين درحالي است كه 
توليد هر ســانتي متر خــاك به طور 
متوسط نيازمند 800سال است. اين 
آمار نشــان مي دهــد وضعيت خاك 
 در كشــور مــا به مراتــب بحراني تر

از وضعيت آب است.

7| زيست بوم

جنگجويان
شهر
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مردم،حاميماهستند

16 | موسيقي

گفت و گو با  آرش گوران

ضعف گفت وگو با مردم  
  عباس عبدي : 
براي اقناع مردم 

 بايدگفت وگو
در سطح عام 
برقرار شود

  بهروز گرانپايه:
دولت دراستفاده 
از رسانه ها ضعف 

 برنامه ريزی 
و مديريت دارد

  ناهيد خداكرمي: 
 صادقانه 
 و شفاف 

صحبت كردن 
هزينه دارد

  مصباحي مقدم: 
راه  ارتباط  
مسئوالن با 

مردم، حضور در 
ميان آنهاست

  محمد مهاجري:
ارتباط دوسويه 

 و ديالوگ 
با مردم مفيد 
نبوده است

  ابراهيم اصغرزاده:
تغييرجهت ها 
براي ترميم 

اقتصاد به مردم 
اعالم شود

درنظرخواهيهمشهريازچهرههايسياسي،اجتماعيودانشگاهي
شيوهارتباطمسئوالنبامردمبررسيشد

جزئياتادغامبزرگ
درصنعتفوالدايران

رودهایرشتجانميگيرند

فوالد مباركه براي خريد سهام ذوب آهن اصفهان خيز برداشت

دولت برای نفس كشيدن 2 رودخانه زرجوب و گوهررود دررشت 
200 ميليارد تومان اختصاص می دهد

 مردم تنها به خاطر اقتصاد به خيابان نيامده انديكي از 
خواسته هاي آنان باز كردن فضاست

 200هزار ميليارد از 360هزار ميلياردتومان بودجه به خاطر 
مسائلي كه  در اختيار دولت نيست از دست ما مي رود

همزمـــان با نزديك شدن به زمان عرضه بلوك 17درصدي 
ذوب آهن اصفهــان، فوالد مباركــه اصفهان هــم براي 

خريد 55درصد از ســهام اين شــركت از تأمين اجتماعي وارد مذاكره شــد. 

تابستان امسال محيط زيست گيالن از مرگ 2 ميليون 
ماهی در رودخانه زرجوب شــهر رشت خبر داد. ساكنان 

رشت هم البته از بوی بد و حيوانات موذی اين رودخانه و رودخانه گوهررود در 
امان نيستند. اما ميان اين همه آسيب و تهديد، تصميم های ديرپای مسئوالن 
شهری، اســتانی و ملی برای نجات شــريان های حياتی رشت همچنان راه به 

جايی نبرده است.
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روحاني:اقتصاد
جراحيبزرگميخواهد

ديروز روساي كميسيون هاي تخصصي، مهمان رئيس جمهور بودند. آنها به پاستور 
رفتند تا براي پايان دادن به اعتراضات روزهاي اخيــر راه چاره اي بيابند. به رغم اين 
دستور كار اما نشست هم انديشــي دولت و مجلس به محفلي براي طرح گاليه هاي 
حسن روحاني از تنهايي دولت در عرصه اقتصادي بدل شد. باوجود اين گاليه ها اما 
روحاني در نهايت همدلي و همراهي بيش از پيش همه قوا و حصول وحدت ملي براي 
رفع مشكالت مردم را ضروري دانســت. قاب خنداني كه در پايان نشست روحاني و 
روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس به ثبت رسيده نيز مويد دلگرمي پاستور و 

بهارستان براي جلب رضايت معترضان است.
 روحاني گفت: شما نمايندگان و روساي كميسيون هاي مجلس مطلع هستيد، شرايط 
ما از شرايط متوســط دنيا بهتر اســت. چرا نبايد بگوييم؛ وضع اقتصادي ما از وضع 
اقتصادي متوسط دنيا بهتر است.مهم ترين فرازهاي سخنان ديروز روحاني را به نقل 

از سايت اطالع رساني نهاد رياست جمهوري در صفحه4  بخوانيد.

آيا  رفتار موتور سواران در ايران 
يك پديده جديد است؟ آيا 
موتورسواران و رفتارهای 
متفاوتشــان حاصــل 
مشكالت اقتصادی و 
اجتماعی است ؟ آيا از 
موتور سواران حمايت 
مي شــود؟ آنها  چــه خدماتي 
دريافت مــي كنند؟ نظر شــهروندان 
در باره موتور ســواران چيست؟ برخي 
اعتقاد دارند كه  آسيب های روانی پديده 
موتورسواری و كار با موتور، تنها جنبه 
فردی ندارد و تصوير يك شهر در ذهن 
مردم را هم تغيير می دهد. صفحه هاي 

21 تا 24 را بخوانيد. 

پرونده  تحليلي- جامعه شناختي 
همشهري درباره حضور و رفتار  

موتورسواران در خيابان هاي تهران  
كه سال هاست محل بحث و نظراست

جناب آقاي دكتر سيد مناف هاشمي
استاندار محترم گلستان

ضايعه درگذشــت والده ماجده را به جنابعالي و خاندان گرامي 
تسليت عرض مي نمايم. براي آن فقيده ســعيده غفران الهي 

   محمدعلي نجفيمسئلت دارم . 

جناب آقاي مهندس مرتضي الويري
انتخاب شايســته جنابعالي را به عنوان رئيس شــوراي عالي استان ها 
تبريك عرض مي نمايم. اميدوارم در پرتو تدبير و تجارب مفيد جنابعالي 
و همكاري اعضاي محترم شوراي عالي اســتان ها، شاهد نقش آفريني 
مؤثر بزرگ ترين نهادشورايي كشور در ايفاي وظايف قانوني خود باشيم.
محمدعلي نجفي
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