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هیوالی نقدینگی در حال تخریب بازارهای اقتصادی است 

 کرنش دوباره ریال در برابر دالر و 
افزایش شدید هزینه های زندگی

دسترنج 6

چرتکه 3

رئیس اتحادیه فروشندگان طال در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

سرمایه ای از بورس وارد 
بازار سکه نشده است

در روزهای اخیر بازارهای مالی نظیر ارز و سکه 
و طال روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشتند؛ 
روند نرخ ها در این بازارها صعودی شــد و در این 
میان نگرانی ها از افزایش دوباره نرخ تورم باال رفت. 
اقتصاد ایران سال هاســت که دچار بیماری 
مزمن تورم شــده و تورم همانند غده ای بدخیم 
تمام بازارها را به عنوان اندام های حیاتی اقتصاد 
درگیر کرده است. در سال های اخیر وعده های 
مکرری نسبت به کنترل تورم داده شد اما اقتصاد 
دستوری هم نتوانست مانع از روند صعودی تورم 
شود و نرخ ها در بازارها روز به روز باالتر رفت و جیب 

و سفره مردم هم خالی تر شد. 
از سال 1397 و همزمان با خرج آمریکا از توافق 

برجام، ارزش ریالی در سراشیبی قرار گرفت و روز 
به روز از ارزش پول ملی کاسته شد و در مقابل نرخ 
دالر بیشتر قد کشید. دولت سیزدهم نیز علیرغم 
وعده های مکرر نتوانست کاری برای کنترل نرخ ارز 
انجام دهد در نتیجه پس از ماه ها کنترل دستوری؛ 
سرانجام در روزهای اخیر سد قیمتی در بازار ارز 
ترک برداشت و دالر با استفاده از شکاف ایجاد شده 

رکورد های جدیدی برجا گذاشت.
تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و همچنین اونس 
جهانی، قیمت ســکه و طال نیز در بــازار داخلی 
افزایش یافت؛ هرچند برخالف انتظارها و تجارب 
سال های گذشــته، خریدهای هیجانی در بازار 

مشاهده نشد...
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حکومت نمی خواهد به مطالبات 
مردم توجه کند؟
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از دیرباز تاکنون تنگــه باب المندب یکی از 
گذرگاه های آبی اســتراتژیک دنیا به حساب 
می آمده و حاال هم این اهمیت به دلیل منازعات 
سیاسی- نظامی اهمیت دوچندان یافته است. 
اینکه چرا در شــرایط کنونی این منطقه برای 
بســیاری از دولت های عربــی و حتی غربی به 
شاهرگ حیاتی تبدیل شده، دالیل گوناگونی 
دارد اما مهمتریِن آنها را باید جنگ یمن دانست. 
از سال 2015 تاکنون که بیش از هفت سال است 
ائتالف عربی به رهبری عربســتان سعودی و 
مشارکت امارات و برخی کشورهای عربی جنگ 
یمن را کلید زدند، بارها و بارها شــنیده ایم که 
مقامات آمریکا، بریتانیا، مصر، امارات، عربستان 
سعودی و حتی اسرائیل در مورد اهمیت تنگه 
باب المندب سخن رانده اند که علت اصلی این 
واکنش ها را باید اتصال این تنگه با کانال سوئز 
و خلیج عدن دانست. اگر به آمارهای موجود در 
سطح اقتصاد بین الملل نگاهی گذرا داشته باشیم 
می بینیم که حجم گســترده ای از حمل و نقل 
دریایی که اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا را 
در بر می گیرد، از این معبر دریایی انجام می شود. 
واقعیت غیرقابل کتمان آن هم در جهاِن امروز 
که منازعات تودرتو را تجربه می کند این است که 
اقتصاد و مناسبات تجاری در تمام دنیا باالترین 
ارجحیت و اهمیــت را برای دولت هــا در کره 
خاکی دارد و به همین دلیل اشراف اطالعاتی و 
نظامی بر آبراه های حیاتی دنیا از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. به این جهت از زمانی که جنگ 
یمن به وقوع پیوست، به صورت شکلی ما شاهد 
حمالت ائتالف عربی به این کشور بودیم اما از 
منظر ماهوی در آنسوی مرزها غربی ها خود را 
ُمِحق می دانســتند و آرام آرام به سمت کسب 
منافع از این منازعه خیز برداشتند. در این میان 
پیاده شدن نیروهای آمریکا و بریتانیا در نقاط 
جنوبی یمن و حمایت اطالعاتی و تسلیحاتی 
آنها از ائتالف عربی یکباره وارد فاز جدیدی شد 

اما در این میان اسرائیل هم چشمش به صحنه 
درگیری های سیاسی و نظامی یمن بود. واقعیت 
غیرقابل انکار که سال ها قبل توماس فریدمن، 
تحلیلگر و ســتون نویس سرشــناِس روزنامه 
نیویورک تایمز در اثنای جنگ سوریه بدان اشاره 
کرد این است که اصوالً هرجایی که منابع نفتی 
یا آبراه های بین المللی قرار دارد، سربازان غرب 
هم در آنجا پیاده می شوند. این تحلیِل فریدمن 
نه تنها حاال، بلکه از چند ســال پیش در سوریه 
و یمن اجرایی شده است. اگر به حدود دو سال 
پیش برگردیم می بینیم که امارات متحده عربی 
با حمایت، تسلیح و آموزش مزدوران سودانی 
ســعی کرد تا مناطق جنوبی یمن را به نام خود 
اداره کند که تا حدودی موفق شد اما کمی بعد 
از این سناریو عقب نشینی کرد. در همان روزها 
جزیره »سقطری« که در جنوب یمن و در خلیج 
عدن قرار داشــت توســط نیروهای وابسته به 
امارات اشغال شد و کمی بعد خبرهایی منتشر 
شد که نشان می داد اسرائیلی ها توسط اماراتی ها 
وارد این جزیره اســتراتژیک شده اند و در حال 
نصب سامانه های پدافندی اسپایدر و سامانه های 
شنود بُرد بلند هستند. اینکه چرا امارات دست به 
چنین اقدامی زد موضوعی اســت که به توافق 
ابراهیم و عادی سازی روابط تل آویو و ابوظبی 
برمی گردد، اما دلیل اصلی، اهمیت باب المندب 
و نیاز اسرائیلی ها به تعمیق و گسترش اشرافشان 

در این منطقه بود.

 میون، بارانداز حیاتی برای تل آویو 
زمانی که خبر حضور اسرائیلی ها در جزیره 
ُسقطری تایید شد صرفاً یمنی ها و دولت مستقر 
در صنعا به این موضوع اعتراض کردند ولی تمام 

کشورهای عربی و غربی در سکوت کامل در حال 
تقسیم منافع تجاری، نظامی و امنیتی این پرونده 
بودند. حاال هم اتفاقی در حال رخ دادن است که 
تا حد زیادی به ماجرای جزیره ُسقطری شبیه 
است. روز گذشته )سه شــنبه( روزنامه یمنی 
الثوره در گزارشی فاش کرد که غرب و اسرائیل 
به شدت برای کنترل کامل تنگه باب المندب 
از طریق دولت امارات تــالش می کنند. طبق 
این گزارش، امارات بــه رفتارهای تهاجمی و 
طرح های توسعه طلبانه خود در بنادر، سواحل 
و جزایر یمن از جمله جزیره راهبردی مّیون در 
قلب تنگه باب المندب ادامه می دهد؛ به گونه ای 
که ابوظبی پس از اشغال نظامی مّیون اکنون به 
دنبال تغییر هویت جمعیتی این جزیره است 
تا آن را از سرزمین اصلی خود، یعنی جمهوری 
یمن جدا کند. الثوره در ادامه گزارش خود اعالم 
کرده که ناظران و کارشناســان معتقدند آنچه 
در باب المندب در جریان اســت بیانگر اولین 
هدف در برنامه ریزی اســتراتژیک کشورهای 
غربی و رژیم صهیونیســتی در تمام ســطوح 
سیاسی، نظامی و جغرافیایی بوده و این همان 
کاری است که امارات با حمایت مالی و نظامی 
و از طریق تصرف ســواحل، بنادر و جزایر یمن 
از جمله جزیره ّمیون و تحویل آن به قدرت های 
غربی و رژیم صهیونیستی انجام می دهد. نکته 
مهم دیگر این است که امارات در میون در حال 
اقلیم سازی است. اخیراً احمد لملس، استاندار 
عدن وابســته به دولت مستعفی یمن با انتشار 
پیامی از امضای توافقنامه با امارات برای ساخت 
یک شهر مســکونی در جزیره مّیون در ورودی 
تنگه باب المندب خبر داد؛ اقدامی که به گفته 
یمنی ها، در چارچوب ازســرگیری تالش های 
ابوظبی برای تســلط بر این جزیره استراتژیک 
صورت گرفته اســت؛ چراکه این پروژه شامل 
ساخت 1۴0 واحد مسکونی، پروژه های زیربنایی 
ازجمله مدارس، واحدهای بهداشــتی و سایر 
امکانات خدماتی اســت. این اقدام بدون شک 
دقیقاً همان نیابتی است که تل آویو به ابوظبی 
داده تا بتواند از این طریق دوقلویی برای جزیره 

سقطری ساخته و پرداخته کند! 

دانشجویان دانشگاه شریف دیروز در تجمعی مسالمت آمیز به ممنوع الورودی 
دانشجویان اعتراض و از دانشجویان بازداشت شده حمایت کردند.

این تجمع اعتراضی با فراخوان انجمن اســالمی و شورای صنفی دانشگاه 
صنعتی شریف و با حضور و سخنرانی برخی اساتید از جمله عادل فردوسی پور، 

آزادگان، اردالن، اجتهادی و شریفی زارچی برگزار شد.
دانشجویان در این تجمع  با سردادن شعارهایی از قبیل »دانشجو می میرد، 
ذلت نمی پذیرد« ، »دانشجوی زندانی آزاد باید گردد« خواستار آزادی دانشجویان 

بازداشتی شدند و به بازخوانی سرود »سفر چرا، بمان و پس بگیر« پرداختند.
عادل فردوســی پور در تجمع پرشمار دانشگاه شریف طی سخنانی ضمن 
اعتراض به خشونت، سرکوب و دستگیری دانشجویان، خواهان آزادی بی قید و 
شرط دانشجویان در بند شد و تصریح کرد: جای دانشجو پشت میله زندان نیست. 
همه مردم ایران خواهان آزادی بی قیدوشرط دانشجوهای در بند هستند. این 

خواسته حداقلی نه تنها این دانشگاه، بلکه تمام دانشگاه هاست.
فردوسی پور از حضور نیروهای لباس شخصی در دانشگاه ها انتقاد کرد و گفت: 

»به زن، زندگی، آزادی احترام بگذاریم.« اظهارات وی با استقبال دانشجویان 
متحصن دانشگاه شریف همراه شد.

دانشجویان پس از قرائت بیانیه ای خواستار، آزادی تمام دانشجویان دانشگاه 
شــریف، رفع ممنوع الورودی و فراهم ســاختن محیطی امن برای اعتراض 

دانشجویان شدند.

ســخنگوی »جنبش جامعه صلح الجزایر« 
)مهمتریــن حــزب اســالمگرای الجزایر( در 
مصاحبه ای گفته، کشورش در نشست مقدماتی 
اخیر وزرای خارجه اتحادیه عــرب در الجزایر، 
مین های ضد ایرانی را از دستور کار نشست سران 

این اتحادیه خنثی کرده است.
به گزارش عصرایــران، » ناصر حمدادوش« 
سخنگوی حزب اسالمگرای »جنبش جامعه 
صلح الجزایر« در گفت وگو با شبکه » المیادین« 
با اشاره به اینکه دشمنی با ایران و ترکیه به نفع 
اعراب نیســت و تنها منافع آمریکا و اسراییل را 
تامین می کند، افزود: تضعیف ایران و ترکیه به 
عنوان دو قدرت بزرگ منطقــه ای تنها به نفع 
دشمن اســت و خیری برای کشورهای عربی و 

اسالمی ندارد.
او گفت الجزایر در نشست اخیر وزرای خارجه 
اتحادیه عرب تالش کرد برخی مین ها را که به 
شــکل محکوم کردن مداخالت ایران و ترکیه 
در امور کشــورهای عربی بود را خنثی کرده و از 

دستور کار نشست سران حذف کند.
او با بیان اینکه الجزایر با همه کشورهای عربی 

یا اسالمی از جمله ایران و ترکیه از روابط مثبتی 
برخوردار است، افزود که الجزایر مایل است در 
این اجالس نکات تفرقه انگیــز را مطرح نکند، 
چون تضعیف رابطه کشــورهای عربی با ایران 
و ترکیه تنها به نفع دشمن )آمریکا و اسراییل( 

است.
حمدادوش افزود: تضعیف ایــران یا ترکیه 
نمی توانــد در خدمت اعراب، ایــران یا ترکیه 
باشد و به نفع دشمن واقعی منطقه یعنی رژیم 
صهیونیستی و هژمونی غرب به رهبری آمریکا 

است. 
وی تاکید کرد: هیچ لزومی به دشــمنی یا 
تمرکز بر نقاط اختالف با ایــران و ترکیه وجود 
ندارد، زیرا آنچه ما را به هم پیوند می دهد بسیار 
بیشتر از آن چیزی اســت که ما را از هم جدا می 
کند و گفت وگو راهی برای غلبه بر مشــکالتی 

است که با آن روبرو هستیم.
حمــدادوش به اهمیــت  کنار گذاشــتن 
اختالفات بین کشــورهای عربی و اســالمی و 
حرکت در جهتی که امت اسالم را در چارچوب 
همگرایی عربی و اســالمی گرد هــم می آورد 

تاکید کرد و گفت برای این منظور باید در جهت 
همگرایی کشورهای عربی با مهم ترین قدرت 

های منطقه ای یعنی ایران و ترکیه حرکت کرد.
او خاطرنشان کرد: الجزایر در سطح احزاب، 
سازمان ها و کشــورها تالش می کند تا بر موانع 
این همگرایی اسالمی غلبه کند و میان احزاب و 
کشورهای عربی و اسالمی گفت و گو برقرار کند.

گفتنی است در جریان نشست اخیر وزرای 
خارجه اتحادیه عــرب در الجزایر که به منظور 
فراهم کردن دستور کار نشست سران گردهم 
آمده بودنــد، وزیر خارجه الجزایر با پیشــنهاد 
همتای مراکشــی مبنی بر گنجاندن موضوع  
)ادعایی( محکومیت مداخله ایران در امور داخلی 
مراکش و تسلیح جبهه مسلح »پولیساریو« در 
صحرای غربی مراکــش، مخالفت کرده و اجازه 

نداد این موضوع در دستور کار قرار گیرد. 
این اقدام وزیــر خارجه الجزایــر با واکنش 
همتای مراکشی او مواجه شد و تنشی لفظی بین 
دو دیپلمات ایجاد کرد اما در نهایت وزیر خارجه 
مراکش در گنجاندن موضوع ایران در دستور کار 

نشست، ناکام ماند.

خبرجهان 

خبر

سناریوی امارات برای تسلط بر جزیره استراتژیک »میون« عملیاتی شد؛

نیابت تل آویو به ابوظبی برای تسلط بر باب المندب
با فراخوان انجمن اسالمی برگزار شد؛ 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف

سخنگوی جنبش جامعه صلح الجزایر:  

مین ضد ایرانی نشست اتحادیه عرب را خنثی کردیم

 اظهارات تند الهام علی اف علیه رزمایش ایران
و سفر پاشینیان به تهران:

هیچ کس نمی تواند ما را بترساند

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران:

مسئوالن نسخه های واحدی 
برای خود و فرودستان بپیچند

ازسوی اطالعات سپاه صورت می گیرد؛ 

رصد پهپادی و لحظه ای
برای شناسایی شعارنویس ها 

با فراخوان انجمن اسالمی برگزار شد؛ 

تجمع اعتراضی دانشجویان 
دانشگاه شریف

فرشاد گلزاری

سياست 2

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد:

اخطار قرمز ایران به آذربایجان 
درخصوص تغییر مرزهای بین المللی


