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 زن و شوهر  از کانادا
 در راه ایران

 زن و شوهر ساکن کانادا با انرژی خورشیدی 
در حال سفر از فرانســه به ایران هستند.  آنها 
می خواهنــد با دوچرخه شــان از مــرز ایران 
با ترکیــه در بــازرگان وارد ایران شــوند، بعد 
مستقیم به سمت دریای خزر و سپس تهران 
بیایند. آنها معتقدند نخســتین شرط چنین 
اتفاقی داشتن فرهنگ دوچرخه سواری است 
و البته تصور می کنند در کشــور گرمی مثل 
ایران دوچرخه ســواری کار سختی باشد ولی 
دوچرخه های خورشیدی می تواند این مشکل 

را حل کند و راه  حلی  در کشوری گرم باشد.

 دریاچه مصنوعی کرج
 به کجا رسید؟

مهدی حاجی قاسمی، رئیس کمیسیون عمران 
شورای شهر کرج از اولویت بندی پروژه های شهری 
و اتخاذ سیاســت های انقباضــی در قبال برخی 
پروژه ها خبر داد و به ایسنا گفت: در همین راستا 
پروژه ترمینال شمالی، دریاچه مصنوعی و زیرگذر 
میدان خوارزمی فعال از دســتور کار شــهرداری 
خارج شده است. او در ادامه گفت: این سیاستی 
انقباضی است که شورای شهر و شهرداری کرج 
برای به نتیجه رسیدن پروژه های اولویت دار اتخاذ 
کرده و امیدواریم با این سیاست امسال پروژه هایی 

چون پل حصارک و پل باغستان به اتمام برسد.

 مرداد ماه امسال
 گرم تر از هرسال

مدیرکل پایش سازمان هواشناسی کشور به 
ایرنا گفت:   پیش بینی های هواشناسی نشان 
می دهد که در مرداد مــاه هفته های گرمی را 
در کشور پیش رو داریم که نسبت به میانگین 
بلندمدت )30 ســاله( چهار درجــه گرم تر از 
نرمال خواهد بود. وی اظهار داشــت: از 31 تیر 
تا 6 مرداد شــاهد گرمای هوا تا 4 درجه بیشتر 
از حد نرمال خواهیم بــود. این وضع از 7 تا 13 
مرداد ماه نیز ادامه خواهد داشــت. اما براساس 
پیش بینی ها بعد از این تاریخ احتمال تعدیل 

دما وجود دارد.

 

 

 در زبان های مختلف
 مردم بیشتر از کدام ایموجی 

استفاده  می کنند ؟ 

ایموجی های 
دوست داشتنی

گزارش تصویری بین الملل

حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان 
کل کشور روز گذشــته و در همایشی در مشهد گفت: به خدا 
قســم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضائی جواب 
نخواهد داد، راه های مسالمت آمیز و آرام را باید درپیش گرفت؛ 
لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی 

موثر باشد، حمایت می کنیم.
به گزارش انتخاب، او در ادامــه به انواع بدحجابی های رایج 
در کشور پرداخت و افزود:   بســیاری از بدحجاب ها فرهنگ 
خانوادگی شان چنین اســت که بدحجاب ظاهر می  شوند و 
بدحجابی را بد نمی دانند. عــده ای از بدحجاب ها اعتقادی به 
اسالم ندارند، الئیک هســتند یا مذاهب دیگری دارند اما عده 
کمی هم هســتند که با قصد دهن کجی به ارزش های دین و 

احکام اسالم این کار را می کنند.
او در ادامه مقصران بدحجابی را معرفی کرد و گفت: مقصر 
بدحجابی آمــوزش و پــرورش، روحانیت، آمــوزش عالی، 
دانشگاه ها و همه ما هستیم و اگر نیروی انتظامی بخواهد همه 
بدحجاب ها را بگیرد، علیه نظام و اسالم جوسازی های گسترده 
ایجاد می شود و این درحالی اســت که هم اکنون ستاد امر به 
معروف، سپاه پاســداران و نیروی انتظامی اقداماتی را انجام 
می دهند که بدحجابی را سروســامان دهنــد اما باید بدانیم 

برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی دهد.
دادستان کل کشور منشأ بسیاری از پرونده های منافی عفت 
را فضای مجازی ذکر و بیان کرد: نسل جوان بشدت در معرض 
خطر است. دشمن برنامه ریزی و سرمایه گذاری گسترده ای در 

این خصوص انجام می دهد تا پرده های حیا را از بین ببرد.
پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهوری ازجمله کسانی 
بود که نسبت به برخورد قهری با مسأله حجاب واکنش نشان 
داده بود. او از نیروی انتظامی خواســته بود در برخورد با این 
موضوع، اجرای قانون را بــا رویکرد اخالقی و با رعایت کرامت 
انســانی و به دور از هرگونه افراط و تفریــط پیگیری کنند و 
به وزیر کشــور نیز ماموریت داده بود تا موضوع را در شــورای 
اجتماعی کشور مطرح کند. به گزارش خبرآنالین، او در یکی 

از جلسات هیأت دولت در  ســال 92 گفته بود: »من به کمک 
پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشــد و دختران ما 
در خیابان احســاس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری 
 بی نام و نشــان از کســی ســوال کند. دختران خود حافظ 

حجاب و عفاف هستند.« 
»شــهیندخت موالوردی«، دســتیار رئیس جمهوری در 
حقوق شهروندی هم ازجمله دیگر کسانی است که در این باره 
اظهارنظر کرده است. او در مصاحبه ای با ایسنا از لزوم بازنگری 
در قانون »گسترش حجاب و عفاف« گفته و افزوده بود که این 
قانون ۱۲ سال پیش تصویب شده و نه آن زمان کارآیی داشته 

و نه حاال.
موالوردی به خبرگزاری گفته بــود: »با توجه به این که این 
قانون در  سال 1384 به تصویب رسیده و طی بیش از یک دهه 
گذشــته جامعه ما به دلیل مواجهه با عوامل متعدد و ازجمله 
انقالب فناوری ارتباطات و اطالعات دچار تغییرات محسوس 
و چشمگیر شده است و تأثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه 
در نحوه پوشــش و مد به وضوح می توان مشــاهده کرد، نیاز 
اســت بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد«. او درعین 
حال انتقاد کرده اســت که »نگاه سیاسی صرف، نگاه سلبی 
صرف و نگاه فرهنگی صرف امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر 
تا به حال از گشت ارشاد نتیجه گرفتیم، می توانیم این روند را 
ادامه دهیم. این درحالیست که معتقدم این روش نتیجه نداده 
و اگر موثر بود، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.« معصومه 
ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده هم در 
گفت و گویی در  سال گذشــته راه حل این مشکل را گفت و گو 
دانسته و افزوده بود: ما نباید تصور کنیم، چون مقررات در کشور 
داریم، همه آن را به خاطر مقررات رعایت کنند. برای برخی از 
مسائل فرهنگی و اعتقادی باید راه حل گفت وگو تبیین شود. 
جامعه نمی تواند چیزی را بدون اراده، خواســت و استقبال و 
انتخاب جامعه تحمیل کند. طبیعی است که در جامعه امروز 
باید پیرامون این مسأله صحبت شود و حتی صاحب نظران دین 

درباره آن نظر دهند و دیدگاه خود را بگویند.

دادستان کل کشور مقصران بدحجابی را معرفی کرد

برخورد قضائی  با حجاب جواب 
نخواهد داد

 چهارراه طالقانی کرج به سمت میدان شهدا بعدازظهر سه شنبه به دلیل خطر سقوط تاور 
جرثقیل و مصالح ساختمانی مسدود شد. رئیس سازمان آتش نشانی کرج اعالم کرد که سه 
برج مجاور این ساختمان نیمه کاره تخلیه شده است و انسداد بخشی از خیابان شهیدبهشتی 

کرج تا رفع کامل خطر سقوط جرثقیل ادامه خواهد داشت.)مهر(

موسسه اسکای ترکس که هرساله با ارایه گزارشی بهترین شرکت های هواپیمایی در جهان 
را معرفی کرده و به اعطای جوایز مربوطه به نمایندگان ایرالین های برتر می پردازد، در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد؛ »سنگاپور ایرالینز« بهترین شرکت هواپیمایی جهان در 

 سال 2۰18 است. )انتخاب(

یک مدرسه هوانوردی در عربستان با ثبت نام از داوطلبان زن برای دوره های خلبانی، به 
چندین دهه ممنوعیت زنان برای خلبان شدن در این کشور خاتمه داد. )انتخاب(

کره جنوبی خبر داد: یک کشتی جنگی روسی متعلق به 113 سال پیش در نزدیکی شبه جزیره 
کره پیدا شده و حامل 2۰۰ تن طال معادل 1۰۰ میلیارد دالر است. )فارس(
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مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: اینکه می گویند ایران به دنبال مذاکره با آمریکا می رود تا االن که غیر 
از این بوده و وقتی روحانی به مقر سازمان ملل رفت، این ترامپ بود که 8بار درخواست گفت وگو با روحانی را مطرح 
کرد ولی روحانی این درخواســت را قبول نکرد. او در ادامه افزود: در سفر قبلی روحانی به نیویورک برای مجمع 
عمومی سازمان ملل، ترامپ ۸ بار درخواست گفت وگو و مالقات با رئیس جمهوری را از تیم ایرانی مطرح کرده بود 

که با مخالفت مسئوالن کشورمان مواجه  شد.

محمود واعظی

رد  درخواست 
 مالقات ترامپ

 با روحانی 
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در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

گزارش »الجزیره« از انتقادات تند سياستمداران آمریکایی از ترامپ:  

پوتین در جیب خود چه مدرکی علیه ترامپ دارد؟
سياســتمداران آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، به دنبال صحبت های ترامپ در 
جریان نشست تاریخی هلسينکی، اتهاماتی مبنی بر بی مسئوليتی، ضعف، خيانت و سر فرود آوردن 
در برابر باجگيری را متوجه او کردند. الجزیره ادامه داد: سناتور جان مکين کنفرانس خبری مشترک 
بين ترامپ و پوتين را یکی از بدترین لحظات تاریخ ریاست جمهوری آمریکا دانست. وی که از احترام 
زیادی در ایاالت متحده برخوردار است، نشست هلسينکی را یک »اشتباه تراژدیک« برای آمریکا به 
شمار آورد و افزود:   ترامپ نه تنها حقيقت را به دشمن نگفت، بلکه حتی به عنوان سخنگوی آمریکا 
از سياست های کنونی ما نيز دفاع نکرد. عالوه بر این، رهبر حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان 
آمریکا، پل رایان، از ترامپ خواست درک کند که روسيه هم پيمان آمریکا نيست: »از نظر اخالقی 

امکان برقراری مســاوات بين ایاالت متحده و روسيه نيست؛ روسيه ای که 
دشمن و مخالف ارزش های اساسی ما است.« وی افزود: »شکی نيست که 
روسيه در انتخابات ما دخالت و تالش کرده دموکراسی را در آمریکا و تمام 
جهان تضعيف کند. تالش های ایاالت متحده باید بر تحميل مسئوليت 

دخالت در انتخابات متمرکز شده و حدودی برای هجمه های 
آن عليه دموکراســی وضع شــود.« رئيس کميته روابط 
خارجی کنگره، سناتور جمهوریخواه، باب کورکر نيز پوتين 

را پيروز این دیدار دانســت و تاکيد کرد: »صحبت های 
ترامپ باعث شد ما به عنوان دولتی به نظر برسيم که 
به لقمه آسانی شباهت داریم.« در این ميان، تعدادی 
از نمایندگان دموکرات نيز مواضع ترامپ را محکوم 
کردند و پلوســی تصریح کرد که پوتيــن از ترامپ 
باج می گيرد. جيمی گومــز، نماینده دموکرات هم 
دراین باره می نویسد: »ترامپ به فروش ایاالت متحده 
به پوتين ادامه می دهد. عدم دفاع از ایاالت متحده به 
خيانت نزدیکتر اســت.« مدیر سابق سی ای ای، جان 

برینان در این مورد تصریح کرد: »ترامپ کامال در جيب 
پوتين و تحت سيطره او قرار گرفته است.«

پژو و رنو تحریم ایران را دور می زنند؟
پس از خروج آمریکا از توافق هســته ای 1+5 با ایران، شــرکت خودروسازی پژو-سيتروئن 
بالفاصله اعالم کرد همکاری خود را با ایران قطع می کند، با این حال رنو حرف از کاهش ميزان 
فعاليت خود زد، اما آیا چنين چيزی امکان دارد؟ روزنامه فرانسوی چلنج روز گذشته در این رابطه 
مقاله ای منتشر کرد و در آن به تعامالت مالی این دو شرکت در ایران پرداخت. در این مقاله به قلم 
آلن گابریل که ایرنا آن را ترجمه کرده، آمده بود شرکت های فرانسوی پژو و رنو به طور تاریخی 
رابطه خوبی با صنعت خودرو و قطعه سازی ایران دارند و بيش از 40 درصد بازار داغ خودرو این 
کشور را به خود اختصاص داده اند، اما در عين حال تصميم گيری های جدید ترامپ، کار را برای 

آنها مشکل کرده است. 
فروش خوب پژو

شــرکت پژو همچنان خودروی مدل 405 خود را با قيمت تقریبی 8000 یــورو در ایران 
به فروش می رساند. همچنين پژو 206 یکی از خودروهای جوان پســند در ایران است که در 
سال های گذشــته فروش خوبی داشته اســت. جای تاسف دارد که شــرکت های فرانسوی 
از چنين بازار خوبی قصد خــروج دارند. بازاری که 40 درصد فروش خــودرو خود را تنها به دو 
شرکت فرانسوی تخصيص داده و چنين چيزی در جهان تقریبا نادر است. فقط در  سال 2017 
شرکت ایران خودرو 443 هزار دستگاه خودرو خود را با برند پژو به بازار ایران عرضه کرد. شرکت 
خودروسازی رنو نيز در همين  ســال 162 هزار دستگاه در ایران فروخت که در مقایسه با  سال 

2016 رشد 50 درصدی را شاهد بود.
پس از برجام

ایران تاکنون از نظر حجم معامالت باالتر از چين، انگليس، ایتاليا و آلمان نخستين بازار خارجی 
برای شرکت پژو-سيتروئن محسوب  شده است. پژو-سيتروئن از شرکت هایی است که بالفاصله 
بعد از برجام و به تبع آن اعالم رفع محدودیت ها برای همکاری تجاری با تهران و بازگشت به بازار 
ایران اعالم آمادگی کرد. هرچند ترامپ که از بهمن 1395 به عنوان رئيس جمهوری آمریکا بر 
سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه امســال خروج از برجام را اعالم کرد، اما این 
اقدام از سوی سایر امضاکنندگان این توافق محکوم شده و آنان اعالم کرده اند که به برجام وفادار 

می مانند. اتحادیه اروپا اعالم کرده است که از فعاليت شرکت های خود در ایران حمایت می کند.
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