ایران به اتهامات آمریکا و عربستان واکش نشان داد

آخرین سریال مهران مدیری چقدر انتظارات
مخاطبان را برآورده کرد؟

اولتیماتوم تهران به واشنگتن

نبرد «مدیری» با «هیوال»
صفحه 4

شرح درصفحه 2

پیشخوان
«ابتکار» امکان شکستن سلطه دالر در اقتصاد را
بررسی کرد

سرمقاله

افول هژمونی دالر؟!

سیدهفاطمه ذوالقدر

تحقق مطالبه تأمین امنیت زنان
در قوه قضاییه
الیحه تأمین امنیت زنان پس از گذشت هفتسال،
باالخره از سوی قوه قضاییه به دولت تقدیم شد تا روند
تبدیل این الیحه به قانون شتاب بیشتری پیدا کند .در
نسخ ه نهایی ِ ارسالشده از قوه قضاییه ،این الیحه تحت
عنوان«صیانت ،کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر
خشونت» نام نهاده شده است .دستگاه قضا که این روزها
با رسیدگیهای پرسروصدا به پروندههای فساد اقتصادی و
اخیرا ً نیز با صدور دستور ریاست قوه مبنی بر تجدیدنظر
در احکام صادره جهت فعاالن صنفی کارگری مورد توجه
قرار گرفته است ،اینبار با ارسال الیحهای که جامعه زنان
متعاقب پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان
و خانواده ریاستجمهوری در انتظارش بودند ،امید تازهای
جهت ایجاد فضایی وسیعتر برای احقاق حقوق بانوان
بیش از پیش و فرهنگسازی در جامعه جهت احترام و
رعایت حقوق ایجاد کرد.تأیید الیحه تأمین امنیت زنان از
طرف رئیس قوه و ارجاع آن به مجلس و تصویب آن ،یک
موفقیت بزرگ برای جامعه و مجلس دهم خواهد بود .این
الیحه که میتوان گفت محتوای آن حفظ شده و دستخوش
تغییرات چندانی نشده است ،با انسجام و ارتباط محتوایی
و ساختاری قویتری ارائه شده است .اگرچه مجازاتهای
درنظر گرفته شده ،معموال ً تا یک درجه تخفیف داده شده
لیکن با دغدغه حفظ کرامت زن ،فرهنگسازی در این
خصوص و استحکام بنیان خانواده تدوین نهایی یافته است.

گروه بازار و سرمایه  -امروزه کشورهای سراسر جهان ،دالر را
وسیلهای برای معامالت بینالمللی خود میدانند .این درحالی
است که برخی از کشورها در حال جستوجو برای یافتن راهی
هستند تا از بهکارگیری دالر آمریکا در روابط تجاری خود اجتناب
کنند .اما این اقدام تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود؟
این روزها بسیاری از سرمایهگذاران ،حتی خارج از آمریکا
در سرمایهگذاریهای خود به طرز چشمگیری از دالر آمریکا
استفاده میکنند و این مسئله نفوذ دالر در سیستمهای مالی
جهان را نشان میدهد .البته این در حالی است که بسیاری
از صاحبنظران معتقدند که پایان هژمونی دالر نزدیک است.

رهبر انقالب در مراسم تقدیر از
ننوازی موکبداران عراقی:
مهما 

جان و دل ملتهای ایران وعراق
به یکدیگر پیوند خورده است

صفحه 10

صفحه 2

با انتشار خبر تحصیل غیرقانونی یک فرد در دانشکده
دندانپزشکی ،انتقادها به صدا و سیما و وزارت علوم باال گرفت

دانشجوی قالبی!
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گروه سیاسی  26 -مرداد سال جاری ارتش و کمیتههای مردمی یمن در واکنش به حمالت
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان با  ۱۰پهپاد میدان و پاالیشگاه نفتی الشیبه وابسته به
شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) واقع در شرق این کشور را هدف حمله قرار داده بودند.
به دنبال حمالت بامداد شنبه به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان ،مقامهای آمریکایی و
سعودی روز دوشنبه نوک پیکان اتهامات بیپایه را متوجه ایران کردند .مقامهای آمریکایی،

ایران را بدون هیچ مدرکی متهم کردند که در این عملیات دست داشته است .در ادامه
اتهامات مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه در واکنش به حمله به تاسیسات
نفتی عربستان در صفحه توئیترش نوشته بود« :ایران در حملهای بیسابقه منبع انرژی
جهان را هدف قرار داده است».

صفحه 3

حباب سکه به صفر رسیده است

طال همچنان رفیق سرمایههای خرد

ادامه درصفحه 2

صفحه 9

با مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل احتماال یک نفر دیگر هم از
« تیم بی» کنار میرود

پایان بازی «بی بی»

نگاهی به گلزنان ایرانی لیگ قهرمانان اروپا

سردار به دایی رسید

ش خود را برای آزادی دانشمند ایرانی در بند
تال 
آمریکا ادامه میدهیم
وزیر علوم درباره آخرین پیگیریها برای آزادی دانشمند ایرانی در بند
آمریکا گفت :بهخاطر اینکه آمریکا هیچ راهی برای پیگیری آزادی سلیمانی
نگذاشته است وزارت علوم با معذوریت روبهرو است اما تالشهای خود را
ادامه میدهیم.
منصور غالمی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم مادر مسعود سلیمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشمند بازداشت شده توسط
دولت آمریکا ،درباره آخرین پیگیریها در این زمینه ،گفت :ما با دولت آمریکا
هیچ رابطهای نداریم و آنها هم هیچ راهی را برای ارتباطگیری و پیگیری باز
تو
نگذاشتهاند .شرایط حال حاضر شرایط تحریم و تهدید و خصومت اس 
ارتباطات برقرار نیست که به راحتی امکان پیگیری مسئله باشد .وی افزود :ما
به عنوان وزارت علوم تنها مسیر برای پیگیری ،وزارت امور خارجه را داریم چرا
که هیچ ارتباط دیپلماتیکی با آمریکا نداریم .تنها راه ارتباط ،سفارت سوئیس
بوده که حافظ منافع بین دو کشور است .آنها هم هنوز هیچ پاسخ مثبتی برای
آزادی ایشان ندادهاند .وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اضافه کرد :هفتهای
دوبار آقای ظریف را میبینم و هربار در این رابطه سوال میکنم .ایشان
خیلی ناراحت هستند که نتوانستند دریچهای برای این قضیه باز کنند؛ ولی
تالش خود را در این مسیر ادامه میدهیم .غالمی در پاسخ به این سوال
که آیا از سوی آمریکا پیشنهادی برای معاوض ه این دانشمند ایرانی با برخی
بازداشتیهای داخل صورت گرفته است یا خیر ،اظهار کرد :تا جایی که اطالع
دارم هنوز چنین پیشنهادی یا اینکه یک شرطی داشته باشند ،مطرح نشده
است و اگر هم مطرح شده باشد من در جریان نیستم .وی در پاسخ به این
سوال که آیا از دیپلماسی علمی و عمومی برای آزادی این پژوهشگر ایرانی
استفاده شده است یا نه هم ،گفت :در این زمینه هم در حال برقرار ارتباطاتی با
محافل بینالمللی هستیم و تالش برای رسانهای کردن مسئله و کشیدن آن به
سطح بینالمللی هم در این راستا صورت میگیرد .مسعود سلیمانی ،پژوهشگر
سلولهای بنیادی کشورمان و جزو دانشمندان برتر جهان در ۳۰مهرماه
سال ۹۷به دالیلی نامعلوم در فرودگاه شیکاگو بازداشت شد و سپس به زندان
دیتون اتالنتا امریکا منتقل شد .این دانشمند ایرانی از سوی مؤسسه آمریکایی
به نام «مایو کلینیک» که یکی از معتبرترین مراکز و دانشگاههای علوم
پزشکی جهان است ،برای انجام تحقیقات تخصصی به این کشور دعوت شد
که برخالف تمام پروتکلهای دانشگاهی و تحقیقاتی ،از سوی پلیس آمریکا
دستگیر شد .سلیمانی با ویزای رسمی تحقیقاتی و با هماهنگی دانشگاه تربیت
مدرس ،وارد فرودگاه شیکاگوی آمریکا شد ،اما آمریکا در اقدامی غیرقانونی و با
زیر پا گذاشتن پروتکلهای دانشگاهی و تحقیقاتی ،پیش از ورود سلیمانی به
خاک آمریکا ،وی را بازداشت و به زندان منتقل کرد.

جناب حاج محمد رضا روزبهانی

خبر درگذشت مادر مهربان و دلسوز شما باعث تاسف
و تالم اینجانب گردید .ضمن عرض تسلیت و علو
درجات برای آن مرحومه ،صبر واجر برای بازماندگان
از خداوند منان طلب می نمایم.
محمدعلی وکیلی ،نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
پردیس و بومهن و عضو هیئت رئیسه در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی

نماز جمعه نباید در دست
سخنرانان جناح خاصی باشد
صفحه 2
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خبر
وزیر علوم:

آیتاهلل محسن غرویان:

از سوی وزیر دفاع مطرح شد

رد نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نقش ایران در
حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش از ظهر چهارشنبه در
حاشیه جلسه هیئت وزیران ،در جمع خبرنگاران در پاسخ
به پرسشی درباره حمالت پهپادی اخیر به تاسیسات نفتی
عربستان سعودی با رد برخی اظهارات درباره نقش داشتن
ایران در این عملیات اظهار کرد :فکر میکنم موضوع
بسیار روشن است و این اتفاق بین دو کشور در حال
درگیری با یکدیگر رخ داده است ،یک طرف درگیریها که
یمنیها هستند به صراحت اعالم کردهاند که این کار را
انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه منطق کار یمنیها روشن است ادامه
داد :کشوری که سالیان سال تحت حمالت شدیدی بوده
و تعداد زیادی تلفات در جنگ و محاصره به مردم آنها
وارد شده ،دست به چنین کاری زده است .به لحاظ
نظامی نیز این موضوع دور از دسترس نیست؛ حدود دو
سال قبل یمنیها عملیاتی علیه یک فرودگاه در امارات
انجام دادند و طی آن یک موشک با برد  1200کیلومتر را
شلیک کردند؛ هر چند به نظر میآمد این شلیک از دقت
الزم برخوردار نیست اما اینکه یمنیها بعد از دو سال به
دقت باالیی رسیده باشند از لحاظ نظامی قابل قبول است.
وزیر دفاع تاکید کرد که برای عربستان از این جهت
کامال روشن است که این موضوع متعلق به درگیریهایی

میان دو کشور است ،چرا که از طرف مقابل انگیزه کامل
وجود دارد.
امیر حاتمی در واکنش به برخی اظهارات در خصوص
مشارکت ایران در حمله اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو
تصریح کرد :اینکه دیگران را از جمله جمهوری اسالمی
ایران در این خصوص متهم میکنند ،نیز کامال موضوع
روشن است؛ عربستان و رژیم صهیونیستی کشورهایی
هستند که از ابتدا به دنبال کشیدن پای آمریکاییها به

درگیریهای منطقه بودهاند و آرزویشان همواره این بوده
که چنین اتفاقی بیفتد .بر همین اساس تالش کردهاند تا
از هر حادثه جنگی که میان دو کشور اتفاق میافتد هدف
خود را دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد :به نظرم موضوع اتهامزنی به ایران
کامال روشن است و این ادعاها و اتهامات به طور جدی و
قطعی رد میشود .از طرف دیگر فکر میکنم طرح چنین
ادعاهایی نیز به جایی نخواهد رسید .چرا که هیچ سندی

برای اثبات آنها وجود ندارد و میتوان هر کسی را بدون
ارائه دلیل متهم کرد؛ اقدام عربستان نیز در این چارچوب
است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه در
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمریکاییها مدعی شدهاند
که ایران در حمالت اخیر به تاسیسات نفتی عربستان
دست داشته است با تاکید بر اینکه تا کنون در اظهارات
مسئوالن آمریکایی چیزی مبنی بر اینکه کشور ایران را در
این زمینه متهم کرده باشند ،ندیدهام اظهار کرد :اگر افراد
غیرمسئولی چنین مطالبی را مطرح میکنند ،مسئولیت
با خودشان است اما من تا کنون چنین ادعایی از سوی
مسئوالن آمریکا ندیدهام.
وی با اشاره به نقش رسانهها در افزایش تنش میان
کشورها افزود :مطالب مختلفی در رسانهها و فضای
مجازی مطرح میشود اما من مطلب رسمیای در این
خصوص ندیدهام.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد :در هر صورت همه میدانند
که جمهوری اسالمی ایران کامال از صلح و امنیت در
منطقه مراقبت میکند و در عین حال که این کار را با
اقتدار تمام انجام میدهند ،اگر تهدیدی علیه کشور ما
در این فضا مطرح شود پاسخمان کامال روشن است و با
قاطعیتی که به تجاوز اندک پهپاد آمریکای به کشورمان
پاسخ دادیم ،همان قاطعیت همواره وجود دارد و این توان
روز به روز در حال افزایش است.

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی:

شرایط جدیدی در روابط بانکی کشورهای منطقه حاکم میشود
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،گفت :در رایزنیهایی که اخیرا
با ترکیه و روسیه داشتیم بحث اصلی این بود دو کشور هم از سوئیفت و هم
از مبادله با دالر اجتناب کنند و با پول ملی مبادله کنیم .االن با ترکیه و عراق
این کار را میکنیم و میتوان این روند را توسعه داد.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،در پایان جلسه هئیت دولت
با حضور در جمع خبرنگاران درباره توافق با روسیه و حذف دالر از مبادالت
دوجانبه گفت :تالش دولت آمریکا برای اعمال تحریمهای متعد،د کمک کرده
دالر از صحنه مبادالت ما حذف شود.
وی افزود :در همین راستا ،در رایزنیهایی که اخیرا با ترکیه و روسیه داشتیم
بحث اصلی این بود دو کشور هم از سوئیفت و هم از مبادله با دالر اجتناب
کنند و با پول ملی مبادله کنیم .االن با ترکیه و عراق این کار را میکنیم و
میتوان این روند را توسعه داد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد :در صحبت با رئیسجمهوری روسیه
گفتیم با توجه به اینکه ایران اخیرا عضو اتحادیه اوراسیا شده با همین سیستم
امور بانکی با این  6کشور را انجام دهیم که مورد تایید آقای پوتین هم بود.
همتی یادآور شد :در روابط بانکی کشورهای منطقه شرایط جدیدی حاکم

میشود و از پیامرسانهای داخلی حجم مبادالت انجام میشود و سوئیفت
نقشی در مبادالت نخواهد داشت .رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکره
رؤسای جمهوری ایران و روسیه گفت :ما به این سو حرکت میکنیم که
سوئیفت را دور زده و مبادالت از طریق پیامرسانهای مالی و پولهای ملی
دو کشور انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :اکنون بخش قابل توجهی از مبادالت با روسیه و ترکیه
از طریق پول ملی است .مبادالت با عراق نیز از طریق پول ملی انجام میشود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :این روندی که تحقق یافته را میتوانیم
توسعه دهیم.
وی گفت :با توجه به اینکه ایران به تازگی عضو اتحادیه اوراسیا شده ،در
مذاکرات با رئیسجمهوری روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی با 6
کشور عضو اتحادیه اوراسیا را از طریق این سامانه مبادالت بانکی انجام دهیم
که مورد تایید رئیسجمهوری روسیه قرار گرفت.
همتی اضافه کرد :شرایط جدیدی در همکاریهای بانکی کشورهای منطقه
در حال رخ دادن است که درصدد تقویت آن هستیم و به تدریج مباالت
پول ملی از طریق پیامرسانهای داخلی انجام شده و سوئیفت در آن نقشی

نخواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در جواب سوالی مبنی بر اینکه آیا بازار متشکل ارزی
با دینار راهاندازی خواهد شد؟ ابراز کرد :نه اینطور نیست و من درباره خرید
ارز اربعین قبلتر هم توضیحاتی را در صفحه اینستاگرام داده بودم ،تالش
کردیم دینار را به کشور خود بیاوریم چرا که توزیع آن در عراق خوشایند نبود
و بانکهای عراقی همکاری الزم را نداشتند .اما موفق به خرید دینار و عرضه
آن در ایران نشدیم.
او ادامه داد :تنها راه این است که مردم از صرافیهای مجاز ارز موردنیاز
خود را تهیه کنند .زائران بیش از  100یورو نیاز ندارند و تجربه نشان
میدهد سال گذشته مردم  10درصد ارز را از عراق خریداری کردند .نرخ
ارز اربعین با نرخ ارز مسافرتی ندارد و دخالتی در تعیین نرخ ارز مسافرتی
و آزاد نمیکنم.
همتی در ادامه از رشد  4دهم درصدی رشد اقتصاد بدون نفت خبر داد
و گفت :سال گذشته فعالیت اقتصادی بدون نفت منفی گزارش شده بود
که امسال با رشد خوبی همراه بود ،این امر بیانگر رشد تولید در کشور
است.

