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رویداد

آخریــن تالش ها برای ســرعت بخشــیدن به 
بررسی الیحه الحاق به کنوانســیون بین المللی 

منع تامین مالی تروریسم بی نتیجه ماند. 
به گزارش خبرآنالین، آخرین الیحه باقی مانده 
از لوایــح چهارگانه دولت یعنی الیحــه الحاق به 
CFT  روز یکشــنبه در دســتورکار مجلس قرار 
گرفت امــا نزدیک به 50 مــاده آن ماند برای روز 
دیگر. روز سه شــنبه جریان ادامــه نیافت چراکه 
نمایندگان بیش از سه ســاعت از وقت خود را در 
جلســه غیرعلنی درباره حادثه تروریستی اهواز و 
بررســی وضعیت بازار ارز گذراندند. از آنجایی که 
وقت به ســرعت در حال سپری شــدن است و تا 
نشســت FTAF تقریبا 9 روز دیگــر باقی مانده 
است، پیش بینی می شــد برای غنیمت شمردن 
وقت علی الریجانی به طریقــی از الیحه مبارزه با 
قاچاق عبور کند و فرصت را بــه CFT بدهد اما 
ماجرا این بود که علی الریجانی عنوان کرد اگر این 
الیحه در مجلس تصویب شــود، شورای نگهبان 
می تواند آن را رد  کند چرا که نظر قوه قضائیه در آن 
نیامده است. در نهایت الریجانی بر این باور بود که 

مجلس این الیحه را متوقف و آن را به کمیسیون 
ارجــاع کند اما عــده ای از نماینــدگان مخالفت 
کردند. بعد از آن علی مطهــری که در غیاب علی 
الریجانی ریاســت مجلس را به عهده گرفته بود از 
تریبون مجلس اعالم کرد: »تعدادی از نمایندگان 
در نامه ای خواســتار تشکیل جلســه ای با حضور 
کارشناســان  در رابطه با CFT   شدند که ما این 
نامه را به کمیسیون امنیت ارجاع دادیم و قرار شد 
روز یکشنبه چنین جلسه ای در کمیسیون تلفیق 
یا صحن علنــی مجلس برگزار شــود که احتماال 
 این جلسه از صدا و ســیما به صورت زنده پخش 

خواهد شد.«

محتکر رب گوجه فرنگی 
55۹ میلیون جریمه شد

اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
خراسان شمالی از محکومیت ۵۵۹میلیون ریال 
عامل احتکار رب گوجه فرنگی خبر داد. به گزارش 
فارس سیدجواد سیدالموسوی، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان خراسان شمالی گفت: »با گزارش 
مردمی در مورد احتــکار رب گوجه فرنگی، تیم 
گشت مشترک تعزیرات حکومتی در محل حاضر 
و در بازرسی از انبار موفق به کشف تعداد ۹۴۰ دبه 
۷کیلویی رب گوجه فرنگی شدند.« انبار مذکور با 
دستور دادستان شهرستان فاروج پلمپ و گزارش 

تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. 

 

گزارش تصویری

»حجابیستا« چیست؟
 پدیده ای تازه از زنان در شبکه های اجتماعی که سبک پوشش اسالمی را تبليغ می کنند

شــبکه های اجتماعــی بــا 
گســتره انتشــار باورنکردنی به 
دلیل شــبکه ای بودن روابط در 
رسانه های اجتماعی، به اقتصاد 
مدلینگ رونق داده اند. از این رو، 
اگر تا پیــش  از ایــن، مدلینگ 
بیشترین بروز خود را در مجالت 
چاپی و نمایشــگرهای کوچک 

تلویزیونی داشت، امروز با فضای گسترده تری روبه روست و امکان های بیشتری برای فروش تصویر 
دارد. در این میان تعبیر تازه ای هم شنیده می شــود با نام »حجابیستا« که تالش دارد با حفظ 

اعتقادات اسالمی، لباس هایی شایسته و شیک را تبلیغ کند.
»حجابیستا« کجاست؟

به گزارش مهر، اقتصاددانان مدلینگ، کاواکی و کراپلین، به عنوان پژوهشگرانی غیرمسلمان، در 
مقاله ای در این باره نوشته اند که تعدادی از زنان جوان مسلمان در رسانه های اجتماعی شروع به 
کار کرده اند تا حجاب اسالمی را همخوان با زندگی مدرن معرفی کنند. بنا به این گزارش، این زنان 
حتی تا صدها و حتی میلیون ها نفر فالوور دارند و پست های رسانه های اجتماعی آنان بشدت مورد 
توجه قرار می گیرد. از این منظر، این زنان توانسته اند که شخصیت و »هویت دیجیتالی« جدیدی 
برای خود تعریف کنند و مفاهیمی مانند ایمان، حدود شرعی و اعتقاد دینی را مجددا برسازند. 
به نظر می رسد که در فضای مجازی ایرانی نیز این مسأله قابل  توجه باشد. به گونه ای که چندی 
پیش جنجال زیادی در مورد یکی از مدل های باحجاب برپا شد و همزمان نیز سواالت بسیاری 
 در مورد فعالیت زنان مسلمان در عرصه مدلینگ و برندینگ، امکان ها و شرایط این نوع از فعالیت

 مطرح شد.
ساخت مفاهیم جدید

فعالیت به عنوان مدل در عین حفظ حجاب، امری است که قطعا به برساخت مفاهیم جدید در 
عرصه هویت دینی منجر خواهد شد و نظر کارشناسان دین را در ماه های آتی بیشتر درباره آن 
خواهیم شنید. آنچنان  که حتی پژوهش کاواکی و کراپلین در مورد سه مدل حجابیست نیز نشان 

داده که چنین پدیده ای با عکس العمل های متفاوتی از سوی مسلمان مواجه شده است. 

آگهی های عجیب و غریب برای فروش خودرو در فضای مجازی
با رشد قیمت ارز در بازار ایران 
از اردیبهشــت قیمت خودرو، 
مسکن، ســکه و طال افزایشی 
بسیار چشــمگیر را شاهد بود. 
بسیاری از ســرمایه های خرد 
برای فرار از کاهش قدرت خرید 
سر از بازارهای مختلفی درآورد، 

به طوری که پیش فروش های ایران خودرو و سایپا پس از سال ها با استقبال شدید و غیر قابل وصفی 
از سوی مردم روبه رو شد، اما حاال با ریزش قیمت ها بازار روندی معکوس را در پیش گرفته است .

به گزارش خبرآنالین، در حالی که عطش خرید خودرو در ایران طی ماه های اخیر زمینه را برای 
سودجویی عده ای فراهم کرده بود، با ریزش قیمت ها در بازار دالر، قیمت خودرو نیز با کاهشی 
محسوس روبه رو شد. بر این اساس، قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار حتی کاهشی در 
حدود 50 تا 100 میلیون تومان در یک روز تجربه کرد. تداوم این روند از روز سه شنبه سبب شد 
ریزش قیمت ها در بازار خودرو ادامه یابد، به طوری که کم کم پای آگهی های عجیب و غریب به 
این بازار باز شد. دیروز در برخی سایت ها آگهی های عجیبی منتشر شده است. فروش آریو صفر 
کیلومتر به قیمت 68 میلیون تومان، فروش دناپالس به قیمت 67 میلیون تومان، فروش پراید 
صفر 111 به قیمت 26 میلیون تومان و ... از این جمله است. بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی 
از آگهی های فروش پراید نیز قیمت مشخصی نداشته و قیمت توافقی اعالم شده است. این در 
حالی است که قیمت آریو و دنا پالس در بازار تا چند روز قبل بیش از 100 میلیون تومان بود. بر 
این اساس، پراید نیز با رسیدن به قیمت 40 میلیون تومان، رکوردهای عجیبی را در بازار تهران 

به جا گذاشت.

پدیده

تازه

طی دو روز گذشــته بازار ارز و به تبع آن طال و کاالهایی 
مانند خودرو مردم را غافلگیر کرده اســت. اگرچه درست 
روز قبل از شــروع کاهش ناگهانی قیمت ها، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری اعالم کرده بود نرخ ارز، ســکه و طال قطعا 
کاهش خواهد یافت اما به نظر می رســید که خیلی ها این 
اتفاق را پیش بینی نمی کردنــد. بعضی ها هم پیش بینی 
می کردند که نرخ ارز تا آخر روز سه شنبه ثابت می شود، اما 
سیر نزولی قیمت ارز از اواســط دیروز دوباره شروع شد. به 
موازات این اتفاق، اتفاقاتی افتاد که احتماال در ادامه دار شدن 

سقوط قیمت ارز بی تاثیر نبوده است.
نخســتین اتفاق به برخورد قوه قضائیه با ســایت ها و 
پایگاه های اینترنتی برمی گردد که بــدون مجوز اقدام به 
گذاشــتن نرخ ارز روی خروجی هایشان می کردند. حدود 
یک ماه پیش، رئیس قوه قضائیه از رصد این سایت ها خبر 
داده و گفته بود: »از دادستان محترم تهران خواسته ام که 
این سایت ها را به دقت رصد کنند. از سوی دیگر، رئیس کل 
محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام 
به قیمت سازی می کنند، ارسال کرده است. بر این اساس، 
گردانندگان این سایت ها باید از سوی دادستانی احضار شوند 
و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از 
آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.« پیرو همین هشدارها، 
دیروز دادســتان عمومی و انقالب تهــران اعالم کرد که با 
همکاری پلیس تهران و فتای ناجا دســتور مسدودسازی 
 ۱۷ ســایت و ۲۶ کانال مرتبط با قیمت گــذاری ارز صادر 
شده اســت. عباس جعفری دولت آبادی گفت: »متاسفانه 
برخی از ســایت های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف 
یکی، دو هفته اخیر با اعالم قیمت های لحظه ای و دقیقه ای 
ارز، به التهابات دامن می زدند که بعد از تاکید ریاســت قوه 

قضائیه، دستور مسدودسازی آنها صادر شده است.«
البته قوه مقننه یا همان مجلس شــورای اسالمی هم از 
قوه قضائیه عقب نماند. دیروز نمایندگان مجلس عرضه و 
فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت 
به وســیله اشــخاص و واحدهای صنفی را ممنوع کردند. 
نماینده ها ضمن مخالفت با حــذف ماده ۲۳ الیحه اصالح 

قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز، بانــک مرکزی را موظف 
کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیر مجاز ارز 

اقدامات زیر را انجام دهد: 
الف- تعیین و اعالم میزان ارز قابــل نگهداری و مبادله 
در داخل کشور، همراه مســافر، همراه رانندگان عبوری و 

مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی 

فعالیت آنها
تبصره ۱- دولت مکلف اســت ارز مورد نیاز اشخاص را 
تأمین و در صورت عدم کفایــت آن، بازارهای مبادله آزاد 
ارز را به گونه ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز 

مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.
تبصره ۲-  عرضــه و فــروش ارز، خــارج از واحدهای 
مجاز تعیین شــده توســط دولت به وســیله اشخاص و 
 واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون 

رفتار می شود.
 تبصره ۳- دولــت حدود و مقــررات اســتفاده از ارز را 

تعیین می کند.
اتفاق دیگری کــه در مجلس افتاد، حضــور معاون اول 
رئیس جمهوری در جلسه غیر علنی دیروز مجلس بود. به 
گفته شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان در 
مجلس، اسحاق جهانگیری ابراز امیدواری کرد که با توجه 
به تجربه ای که در بحث تحریم ها داریم، اقدامات انجام شده 
قطعا منجر به شکست آمریکایی ها می شود. نماینده مردم 
سیرجان در مجلس با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهوری 
گزارشی از میزان صادرات غیر نفتی به نمایندگان ارایه داد، 
ادامه داد: »آقای جهانگیری گفت که برای نخستین بار تراز 
تجاری ما در صادرات غیر نفتی در 6 ماهه اول امسال نسبت 
به گذشته مثبت شده اســت. آقای جهانگیری گزارشی از 
میزان ذخایر ارزی استراتژیک کشور به وکالی ملت ارایه 
کرد. او تأکید کرد که ارز مورد نیاز مواد غذایی، دارو، الستیک 
و غیره کامال  تامین شــده است. جهانگیری در این جلسه 
عنوان کرد که بازار ارز در حال مدیریت است و روند کاهش 

نرخ ارز ادامه دارد.«

بررسی اتفاقات مختلفی که به ادامه دار شدن کاهش قيمت ارز 
کمک کرده است

سقوط ادامه دارد

  بازار شبانه ارز در میدان فردوسی )خبرآنالین(

این اثر یک مومیایی منحصربه فرد است و تفاوت آن با مومیایی دیگر ازجمله مومیایی های 
مردان نمکی ایران و مومیایی مصر باستان در این است که این مومیایی طبیعی است یعنی 
فرد مومیایی شده در باتالق تبدیل به مومیایی شده است. این اثر به تازگی در نمایشگاه 

موزه ملی به نمایش درآمده است. )تسنیم(

  نمازخواندن یک پناهجوی آفریقایی پس از رسیدن به جزیره ماالگا اسپانیا )عصر ایران(

  زدن ماسک های »مهاتما گاندی« رهبر فقید استقالل هندوستان در جریان مراسم 
صدوچهل و نهمین سالگرد تولدش )عصر ایران(
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وزیر امور خارجه در گفت وگو با شبکه چینی سی.جی.تی.اِن گفت:   »وقتی ترامپ به صورت غیر قانونی تصمیم 
به خروج از برجام گرفت، اروپایی ها از ما خواستند که فورا تالفی نکنیم؛ چون ما می توانستیم اقدام متقابل انجام 
دهیم. یکی از گزینه های دیگر ایران این است که اجرای برجام را به صورت بخشی یا کلی متوقف کند اما این 
به عملکرد چین و روسیه و کشورهای اروپایی بستگی دارد. سران چینی به ما این اطمینان را داده اند که قصد 
دارند روابط تجاری خود را با ایران ادامه دهند و گفته اند که خرید نفت از ایران را ادامه خواهند داد.« او ادامه داد: 

»همیشه برای گفت وگو با آمریکا آماده ام اما احترام متقابل و عمل به تعهدات الزمه گفت وگو است.«

وزیر امور خارجه:  

 همیشه برای 
گفت وگو 
آماده ام
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در هـر اتاقی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنيـد  ) مثـاًل زیر 
یـک ميـز محکـم یـا کنـار 
یا دیوارهـای مجاور  سـتونها 

 . ) نها آ

یکشنبه، روز سرنوشت ساز مجلس 


