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حراجاطالعاتكاربرانموبايل
  »همشهري« با انتخاب 2سامانه پرمشتري ارسال پيامك هاي تبليغاتي، جزئيات خدمات شان را بررسي كرد

  وزير ارتباطات: اپراتورها نبايد اطالعات مشتركان را دراختيار ديگران بگذارند

ميالد حضرت عيسي مسيح)ع( را به هموطنان مسيحي تبريك مي گوييم

 نوسان قيمت 
كاالهاي اساسي در بازار

بررسي قيمت عمده فروشي و بازار اقالم كااليي بيانگر افزايش 
قيمت برخي كاالهاي اساســي و كاهــش و تثبيت نرخ برخي 

اقالم ديگر طي چند هفته اخير اســت. گزارش ميداني همشهري از وضعيت قيمت 
عمده فروشي و بازار اقالم خوراكي طي چند هفته اخير نشان مي دهد كه قيمت شير و 
لبنيات، برنج ايراني و خارجي و تخم مرغ افزايش يافته، نرخ شكر، ميوه و سبزيجات، 
حبوبات و مرغ سير نزولي داشته و قيمت گوشــت قرمزگوسفندي و گوساله، روغن 

نباتي و چاي خارجي ثابت بوده است.

اطباي دست به نسخه درتلگرام

 ابتداي خيابان حال و هواي هميشگي را دارد. ويترين بزرگ 
فروشگاه ها يك روز عادي كم مشتري را نمايش مي دهد. اما 

چند قدم جلوتر درســت در انحناي خيابان، يكي يكي رستوران ها و كافي شاپ ها 
ظاهر مي شــوند. ارتش كاج هاي رنگين كماني از اينجا به بعد كنار پياده رو به خط 
شده اند. ريسه ها از شاخ و برگ كاج هاي سفيد و سبز باال رفته و المپ هاي رنگارنگ 

به مشتريان و رهگذران مدام چشمك مي زنند. 

گزارش همشهري درباره پزشكاني كه در تلگرام ويزيت مي كنند

 جدول  تغييرات قيمتي 12قلم كاالي خوراكي مصرفي را 
در همشهري امروز ببينيد
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امــروز در شــرايطي كه 
اقتصــاد ايــران در ريل 
خروج از ركود قرار گرفته، 
جامعه ايــران بيش از هر 
زمــان ديگــري نيازمند 
اميد اســت. اقتصادي كه 
چندين ســال رنج ركود را تحمل كرده و جامعه اي 
كه به دليل بيكاري و مهاجرت جوانان در رنج اســت، 
به انتظار نشسته تا تحوالتي اساسي در ساختارهاي 
گاهي فرسوده، رخ دهد و از دل آن طاليه هاي اميد و 

رونق نمايان شود.
بايد خوشحال بود كه در ســايه رفتارهاي منطقي و 
به خصوص توافق برجــام، فرصت هايي براي اقتصاد 

كشــور مهيا شــده كه مي توان با بهره گيري درست 
و دقيق از آنها مســير پيش روي توســعه كشــور را 
هموار كرد و البته بايد دقت داشــت كه حجم عظيم 
پتانســيل هاي دروني جامعه و اقتصــاد ايران چنان 
اســت كه مي توان بــا بهره گيري درســت از آنها به 

موفقيت هايي مثال زدني دست پيدا كرد.
اما امروز اولويت ما چيست؟ آيا شــهر تهران به عنوان 
پيشاني سياسي و اقتصادي ايران خود نياز به تحول در 
رفتارها ندارد؟ به طور حتم تهران مي تواند به نمادي از 
پويايي، خالقيت و اقتصاد با ثبات و پايدار براي كليت ايران 
تبديل شود. اين شهر مملو از فرصت و موقعيت است و 
اتفاقا سرمايه گذاران خارجي نيز اين موضوع را دريافته اند. 

اما اين حجم از پتانسيل ها به تنهايي كافي نيست.
جذب ســرمايه گذار خارجي، خلق منابــع پايدار و 
توســعه اقتصــادي متــوازن بــه ملزوماتــي نياز 
دارند كه تحقق آنهــا تنها در اختيار يــك يا 2نهاد 
دولتي يا حاكميتي نيســت البته كه بــا هم افزايي 
نهادهاي تخصصي مي توان به آن دســت پيدا كرد. 
ســرمايه گذاران خارجي به محض ورود بــه ايران با 
تهراني روبه رو مي شوند كه مي تواند تصوير ذهني آنان 
از ايران را بســازد و حتي همين يك معيار هم كافي 

است تا ضرورت اهميت تهران درك شود. امروز اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران به عنوان 
نهادي با 134سال قدمت تاريخي و پشتوانه بيش از 
18هزار عضو و البته بهره منــدي از حضور نيروهاي 
متخصص، فرصت هاي قانوني و اعتبــار بين المللي 
مي تواند در كنار شهرداري و شوراي شهر تهران مسير 

دستيابي به اهداف تعيين شده را هموار سازد.
امــروز نياز جامعه ايراني گســترش اميــد و روحيه 
كارآفريني است. هركارآفرين ايراني يك سفير توسعه 
كشور اســت و نبايد از ياد برد كه مردم و به خصوص 
جوانان تحصيلكرده بــه الگوهاي موفق و اميد بخش 
براي تــداوم راه كارآفريني نياز دارنــد. اتاق تهران 
امروز به اين موضوع مي بالد كــه با اقدامات فرهنگي 
مانند برگزاري مراســم اعطاي نشان امين الضرب به 
كارآفرينان اين روحيه، فرهنگ و اعتقاد را در جامعه 
گسترش مي دهد. در اين شرايط اگر نهادهاي ديگري 
مانند شوراي شهر و شــهرداري نيز در جهت تكريم، 

فرهنگ كارآفريني و حفظ مفاخر 
اقتصادي شــهر گامــي به پيش 

گذارند، به طور حتم حركت در مسير كمك به رشد و 
توسعه اقتصاد شهر با توان بيشتري به پيش مي رود.

تكريم نمادهاي اقتصادي شهر 
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ساكنان ديگري هم 
همسايه انسان اند
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صدورپايان كاربه شرط  
 دسترس پذيري

براي معلوالن
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گفت وگو با سيدحسن اسالمي اردكاني

تعيينتكليف
26هزارممنوعالخروج

وممنوعالمعامله
ســخنگوي قــوه قضاييه گفــت: با 
همــكاري ســازمان ثبت اســناد از 
حدود 27هزار نفــر ممنوع الخروج و 
ممنوع المعامله، 26هــزار و 359نفر 
تعيين تكليف شدند. وي افزود: از اين 
تعداد نزديك به 500نفر باقي مانده اند 

كه آنها هم بايد تعيين تكليف شوند. 

سخنگوي قوه قضاييه اعالم كرد

2| ايران

لبخند شهر به مسيحيان
گزارش همشهري از حال و هواي كريسمس در خيابان هاي تهران 

گفت وگو  با شهرداد روحاني؛ رهبر اركستر سمفونيك تهران

كاش درهرشهر  اركسترسمفونيك داشتيم

راي مثبت 128كشور جهان به 
قطعنامه پيشنهادي كشورهاي 
مســلمان عليه تصميــم دونالد 
ترامپ درباره بيت المقدس را بايد 
در ادامه رويكرد مستقل كشورها 
از آمريكا طي يك ســال گذشته 
ديد. كشورهاي جهان در ماجراي پيمان آب و هوايي پاريس و 
توافق هسته اي با ايران هم نشان دادند كه تصميم گرفته اند 
مستقل از واشنگتن رفتار كرده و مسير درست را بدون توجه 

به خواسته دولت آمريكا دنبال كنند.
بايد پذيرفت كه دوره جهان تك قطبي كه بعد از پايان جنگ 
سرد شــاهد آن بوده ايم ديگر به پايان رســيده است. براي 
چندين دهه، نام آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهان مطرح 

بود. همزمان، چين و روسيه درگير مسائل داخلي خود بودند 
و نمي توانستند مقابل آمريكا قد علم كنند؛ به خصوص طي 
دهه 1990ميالدي، آمريكا تنها كشــوري بود كه قدرت آن 
را داشــت كه بر رويدادهاي جهاني تأثيرگذار باشد. چين و 
روســيه رفته رفته با ترميم قدرت اقتصــادي و نظامي خود 
به صحنه سياســت بين الملل قدم گذاشــتند. چين اكنون 
به يك ابرقدرت اقتصادي تبديل شــده و توانســته قدرت 
خود را چاشــني حضور ديپلماتيكش در جهان كند. روسيه 
نيز بعد از چندين دهه توانســته در منطقه خاورميانه مؤثر 
و موفق ظاهر شــود و اين جايگاه منحصربه فــرد را تبديل 
به قــدرت ديپلماتيك كنــد. روس ها از زمــان ناصر تالش 
مي كردند ديپلماســي موفقي در خاورميانه داشــته باشند 
اما هيچگاه نتوانستند به اين هدف دست پيدا كنند. آنها اما 
 اكنون به يك قدرت تأثيرگذار محور ديپلماســي خاورميانه 

تبديل شده اند.
پايــان دوره رياســت جمهوري جــورج بــوش و انتخاب 
بــاراك اوباما بــه رياســت جمهوري آمريــكا را بايد نقطه 

آغازي بــراي پايان جهــان تك قطبي 
بــه رهبــري آمريــكا دانســت. بوش 

 اعــالم كــرد كــه كشــورهاي جهــان يا بــا ما هســتند
 .)You're either with us, or against us( يا بر ما

پايان جهان تك قطبي به رهبري آمريكا
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 نسل جديدي از پزشكان هستند كه نه تنها به معاينات باليني 
پايبندي ندارند بلكه به طوركلي ترجيح مي دهند بيمار را به 

حضور نپذيرند و با استفاده از ظرفيت شبكه هاي مجازي به خصوص تلگرام،  به طبابت 
بپردازند. چنان كه شنيده مي شود، استقبال مردم از اين پزشكان هم بسيار زياد است 
اما به گفته مسئوالن در وزارت بهداشت نه تنها هيچ مجوزي  براي طبابت از طريق 
فضاي مجازي براي هيچ پزشكي صادر نشده بلكه ممكن است پزشك آنالين مورد 

نظر كه از طريق اينترنت به معاينه و درمان مي پردازد، اصال پزشك نباشد.
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