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خ�ب خوش

 داوران جام جهانی
 با ساعت های الکچری

شــرکت هوبلو اعالم کرد؛ نخستین مدل ساعت 
 Big Bang Referee هوشمند موسوم به
خود را به تعداد محدود برای جام جهانی روسیه تولید 
کرده و ساعت های هوشمند و الکچری ۵200دالری 
هوبلو روی مچ دست داوران جام جهانی قرار خواهد 
گرفت. البته این ساعت ها به رایگان در اختیار داورها 
قرار می گیرد و اپلیکیشن های ویژه ای روی آن نصب 
شده تا داور بتواند اتفاقات بازی مانند کارت های زرد 
و قرمز، تعویض ها و گل های به ثمر رسیده را روی آن 
ثبت و ذخیره کند و 1۵دقیقه قبل از شروع بازی به 

داور اطالع رسانی کند.
 

شورجه علیه وثوقی
کیهان نوشت: جمال شــورجه در واکنش 
به بازگشــت یکی از هنرمندان قبل از انقالب 
گفته که »متاسفم که برخی در پی بازگرداندن 
یکی از مهره های درباری سینمای فاسد پیش 
از انقالب هستند. شــورجه همچنین گفت: 
اصرار به بازگشــت چنین افرادی که از بانیان 
سینمای فاسد و طاغوتی بودند درواقع اهانت 
به ســینماگران و بازیگران بعد از انقالب و نیز 
کلیت سینمای ایران است. این گونه افراد چون 
در خارج از کشــور دیده نمی شوند، مجبورند 
بگویند دلمان برای ایران تنگ شــده و فضا را 

برای برگشتن مهیا کنند!

اوباما دست به کار شد
ایســنا نوشــت: باراک اوبامــا بــرای دور آتی 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در  سال 2020 
 آماده می شــود. او در همین راســتا دیدارهایی با

 9 نامزد احتمالی دموکرات در دور بعدی انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا داشــته اســت. گفته 
می شود این دیدارها در دفتر شخصی باراک اوباما، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا برگزار شده و شامل 
گفت وگوهایی درخصوص آینــده حزب دموکرات 
بوده است. یکی از منابع مرتبط با این دیدارها گفته 
است: اوباما سخاوتمندانه زمان توصیه های خود را در 
اختیار آنان می گذاشت و بسیار عالقه مند به صحبت 

درباره آینده بود.

 

مدیر  سلگی،  کیومرث 
عامــل انجمــن خیرین 
مسکن ســاز گفــت: تــا 
سه ســال آینــده همــه 
حداقل  بــا  خانواده های 
دو معلول فاقد مســکن 
صاحب مســکن خواهند 

شد. 

اخیــر  3 ســال  در 
موضــوع تامین مســکن 
خانواده های با حداقل دو 
معلول آغاز شده است که 
بنا داریم 10 هــزار واحد 
مسکونی در شــهرها و 6  
هزار واحد در روســتاها 
احداث کنیم که تاکنون 
احــداث 3 هــزار و ۵00 
واحد بــه پایان رســیده 

است.

نوبخــت،  محمدباقــر 
ســخنگوی دولت گفت: 
بازنشستگان  پاداش های 
ظــرف ســه مــاه آینده 
پرداخت می شــود و همه 
تالش دولت این است که 
با وجود محدودیت مالی 

تخصیص ها را ارایه کند.

قناتــی،  امیرحســین 
مدیرکل صنایع خودروی 
وزارت صنعت اعالم کرد: 
با اقداماتی که درخصوص 
شده  خودرو  پیش فروش 
تا کمتــر از یک ماه دیگر 
بازار خودرو آرام می شود 
قیمت هــای حاشــیه  و 
بــازار از بین خواهد رفت. 
شرکت های خودروسازی 
بــازار،  نیــاز  براســاس 
می کنند  تولیــد  خودرو 
و اجــازه نمی دهیم برای 
افزایــش قیمــت خودرو 
در بــازار خودروها را دپو 
کنند. این حاشــیه بازار 
در اعیاد پیش رو برطرف 
خواهد شد و شرکت های 
فــروش  خودروســازی 

خودرو را در برنامه دارند.

 

 

حامد عسکری شاعر ایرانی با حضور در موزه 
صلح جمعیت هالل احمر، تندیس جشــنواره 
شعر فجر خود را به نفع زلزله زدگان کرمانشاه 
به مــوزه هالل احمر اهدا کردمراســم اهدای 
تندیس هفتمین جشنواره شــعر فجر حامد 
عســکری به موزه جمعیت هالل احمر ایران با 
حضور دکتر شــهاب الدین صابونچی، رئیس 
ســازمان جوانان هالل احمر برگزار شد.دکتر 
صابونچی، رئیس ســازمان جوانان هالل احمر 
در این مراســم، اهدای ایــن تندیس را یک 
حرکت ابتکاری و ارزشمند در راستای احیا و 
تقویت ارزش های هالل احمر دانســت و تاکید 
کرد: ارزش انعکاس و ترویــج کارهای خیر و 
الگوساز، کمتر از انجام کار خیر نیست، چراکه 
اطالع مردم از اموری که در آن نوع دوســتی، 
بشردوســتی و انفاق نهفته اســت، فرهنگ 
بشردوســتی را در جامعه نهادینه می کند.وی 
در مورد اهدای تندیس ســرو جشنواره فجر 
اظهار کرد: اهــدای این تندیس کار بســیار 

ارزشــمندی اســت، چراکه انفاق از آن چه 
دوست داریم جزو تعالیم دینی ما است.گفتنی 
اســت این تندیس به مبلغ 27 میلیون تومان 

فروخته شد.

ساخت خانه برای زلزله زدگان کرمانشاه توسط شاعر ایرانی

گزارش تصویری

موتورسیکلت های کاربراتوری 
در صف پالک گذاری

بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز ممنوعیت 
تولید موتورســیکلت های کاربراتوری، باز هم 
موتورسیکلت ســازان قصد تولید این دستگاه 
آالینده را دارند و آن طور که ایســنا می نویسد 
درخواســت جدیدی برای پالک گذاری حدود 
ده هزار موتورســیکلت کاربراتوری از ســوی 
وزارتخانه های صنعت و کشــور مطرح شده. این 
درحالی است که براساس مصوبه تیرماه  سال ۹5، 
تولید موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع 
است و از این تاریخ شرکت ها باید به سمت تولید 
موتورسیکلت انژکتوری حرکت می کردند. عیسی 
کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در 
این باره می گوید گویا در انبار برخی از موتورسازان 
تعدادی موتور کاربراتوری باقی مانده که قصد دارند 
آنها را شماره گذاری کنند و بفروشند و این درحالی 
اســت که همه می دانند در زمســتان ۱2 درصد 
آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت های 
کاربراتوری است و سازمان حفاظت از محیط زیست 
هم گرچه متولی کاهش آلودگی هوا در کشور است 
اما نمی توانیم کسی را تهدید کنیم و حق وتو هم در 
دولت نداریم. با این وجــود هنوز ارایه مجوز برای 
شماره گذاری این تعداد موتورسیکلت در دولت 
مطرح نشده است و بررســی این درخواست در 
دستورکار دولت قرار دارد و این که به تصویب برسد 

یا نه، مشخص نیست. 
مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیســت هم دراین باره 
می گوید: وزارت صنعت اعالم می کند که اشتباه 
از ایــن وزارتخانه بــوده که نتوانســته به همه 
سازندگان موتورسیکلت در مورد مصوبه سال ۹5 
و ممنوعیت تولید موتورکاربراتوری اطالع رسانی 
کند و مدعی اســت که به دلیل زیاد بودن تعداد 
موتورسیکلت سازان، دو مجموعه  سازنده موتور 
از این اطالع رســانی جا مانده اند و با بی اطالعی 
از مصوبــه دولت مبنی بر توقف شــماره گذاری 
اقدام به ثبت  موتورســیکلت های کاربراتوری 
سفارش )engine( موتور کاربراتوری کرده اند. 
در شــرایط حاضر این engine ها وارد کشور 
شده است و با وجود آن که وزارت صنعت اعتراف 
می کند تقصیر خودشان بوده که نتوانسته اند به 
این دو مجموعه اطالع رسانی و آنها را از محدودیت 
زمانی برای شماره گذاری کاربراتوری ها باخبر کنند 
اما درخواست صدور مجوز برای تولید حدود ۱۰ هزار 

موتور را مطرح کرده  است.

خودرو

آیت وکیلیانـ  شــهروند| ســنگ اندازی در مسیر 
دولت از ســوی مخالفان دولت دیگر به یک اپیدمی تبدیل 
شده است؛ مورد اخیر به ماجرای تهدیدآمیز پیامک هایی 
برمی گردد که قبل از برگزاری جلســه علنی مجلس )روز 
یکشــنبه( مربوط به تصویب الیحه گروه ویژه اقدام مالی  
FATF به تعدادی از نمایندگان ارسال شده است. دیروز یک 
عضو فراکسیون امید مجلس در توییتر خود نوشت که منشأ 
این پیامک های تهدیدآمیز - با هدف رد الیحه مقابله با تأمین 
مالی تروریسمـ  مشهد بوده است. این نخستین بار نیست که 
رد پای فعاالن مشهد در طراحی برخی حوادث در یک  سال 
اخیر دیده می شود؛ پیش از اینها هم در ماجرای اعتراضات 
خیابانی دی  ماه 96 و تالطمات ناشی از نرخ ارز نیز پای این 
شهر به میان کشیده شده بود. سر نخ تمامی این ماجراها را 
می توان به اســتقرار »علم الهدی« و داماد او »سیدابراهیم 
رییسی« در این شهر مرتبط دانســت. بعد از ناکامی داماد 
امام جمعه مشهد در انتخابات ریاست جمهوری  سال گذشته 

ظاهرا زخم این شکست هنوز التیام نیافته است.
چرا نمایندگان تهدید شدند؟

در جلسه علنی روز یکشنبه بود که برخی نمایندگان از 
دریافت صدها پیامک ســخن گفتند که آنها را از تصویب 
»الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین 
مالی تروریســم« باز می  دارد. مصطفی کواکبیان، نماینده 
تهران مرجع این پیامک ها را بسیج دانشجویی معرفی کرد 
که حدود 600 پیامک برای هر نماینده ارسال کرده است. 
علی ادیانی راد، نماینده قائمشهر نیز در جلسه علنی دیروز 
در تذکری در این مورد گفت: چپ و راست برای نمایندگان 
پیامک می آید، در حالی  که تلفن  همراه یک وسیله شخصی 
است. او تعداد باالی این پیامک ها را به »بمباران پیامکی« 
تشــبیه کرد و افزود: ذینفعان که در جای خودشــان حق 
دارند، اما همه عزیزان در جریان باشــند که شأن حقوقی و 
حقیقی نمایندگان اجل این حرف هاست که با پیامک خط 
بگیرند یا نظرشان را تغییر دهند. بعضا هم متن این پیامک ها 

توهین آمیز است که اگر رأی ندهید، چنین می شود و چنان 
می شود! علی الریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت 
با تأیید این تذکر گفت: این مسأله اشکالی است که باید در 
هیأت رئیسه بررسی کنیم. متاسفانه مراکزی تلفن نماینده ها 
را در اختیار افراد قرار داده اند و نمی گذارند نمایندگان تفکر 
کنند. باید درباره این موضوع در هیأت رئیسه صحبت کنیم 

و راهی بیابیم.

درخواست به ورود وزارت اطالعات 
همزمان نایب رئیس فراکســیون امید با اشاره به منشأ 
اصلی این پیامک ها تأکید کرده که »وزارت اطالعات باید 
پیامک های تهدیدآمیز را شناســایی کند.« محمدرضا 
تابش در حاشیه جلســه صحن علنی مجلس در جمع 
خبرنگاران درخصوص حواشــی اخیر و اخبار نشر شده 
مبنی بر ارســال پیامک های تهدیدآمیــز به نمایندگان 
درباره الیحه FATF پیوستن ایران به چند کنوانسیون 
بین المللی گفت: من در فراکســیون هم مطرح کردم که 
این موضوع پیگیری شود چراکه بعضی از شماره ها تقریبا 
ثابت است و ظاهرا تشکیالتی شماره نمایندگان هر استان 
 را به همان اســتان مرتبط داده تا آنها ایــن پیامک ها را

 ارسال کنند. 

بسـیاری از داروهای مورد اسـتفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضـد 
آنفلوآنـزا  سـرماخوردگی،  سـرفه، 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
می شـوند که ممکن اسـت رانندگی 

را بـا مشـکل روبـه رو کند.

طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس، مشهد کانون اصلی طراحی پیامک های 
تهدیدآمیز به نمایندگان علیه FATF بوده است

در جست و جوی منبع پیامک های مشکوک

  مردم کره شمالی درحال تماشای مذاکرات رئیس جمهوری کشورشان با ترامپ

  تصویری که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، سران کشورهای عربی را درحال 
تماشای کعبه از هتل مشرف به مسجدالحرام نشان می دهد. در این تصویر از چپ، ملک 
عبداهلل )پادشاه اردن(، ملک سلمان )پادشاه سعودی(، امیر کویت، شیخ محمد )حاکم 

دوبی( و محمد بن سلمان )ولیعهد سعودی( ایستاده اند.

نیست  باری  نخستین  این    
کلوربرشپولد،  مایکل  که 
سفیر آلمان در ایران خبرساز 
این  از  پیش  او  می شود. 
وانت سواری،  از  عکس هایی 
پخت آش و زیارت حرم مطهر 
صفحه  در  نیز  رضا)ع(  امام 
منتشر  خود  مجازی  شخصی 
کرده بود. حاال هم این عکس ها 
کرده:  توییت  و  گذاشته  را 

»تاکسی تهران!«

پرفروش تـرین  که  نیجریه 
لباس را بین تیم های حاضر در 
این رقابت ها داشته است، با 
لباس های جالب توجهی خود را 
به این کشور رساند که متمایز 
با بقیه کشورها بوده، به همین 
سوژه  لباس ها  این  خاطر 

رسانه های روسی شد.
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محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: در رخداد موهومی که در روز قدس صورت گرفت، چند نفر 
نسبت به یکی از افراد خدوم و دانشمند هسته ای کشورمان که بخشی از دستاوردهای هسته ای حاصل 
تالش ایشان است، توهین هایی انجام دادند. وحدتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می کند، بخشی از 
آن در رویدادهایی مانند روز قدس است و امیدوارم قوه قضائیه درخصوص برخورد با این افراد اقدام الزم 

را انجام دهد.

 قوه قضائیه
  با توهین کنندگان

 به صالحی برخورد کند

الریجانی : این مسأله اشکالی است 
که باید در هیأت رئیسه بررسی کنیم. 

متاسفانه مراکزی تلفن نماینده ها را در 
اختیار افراد قرار داده اند و نمی گذارند 
نمایندگان تفکر کنند. باید درباره این 

موضوع در هیأت رئیسه صحبت کنیم و 
راهی بیابیم


