روایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی؛

با طرح موافقیم ولی جایگزین ندارد!

تولد ارز  ۴۲۰۰تومانی به سال  ۹۷بازمیگردد .اما در فاصله زمانی
دریا وفایی  /گروه پارلمانی
 news@ naslefarda.netکوتاهی شاهد بودیم این قیمتگذاری نه تنها تاثیری بر قیمتها
نداشت بلکه رانتهای گستردهای را نیز در پی داشت که موجب
شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دالر  ۴۲۰۰تومانی مطرح شود .حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بارها
در قانون بودجه سالیانه کشور مطرح شد و در قانون بودجه امسال نیز حداکثر هشت میلیارد دالر ارز
برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت که بر اساس آخرین آمار در  ۶ماه نخست امسال مصرف
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«بهبهان گیت» این بار اظهارنظردادستانکل کشوررادرپی داشت:

پیامهای حمالت موشکی و پهپادی انصار اهلل یمن به امارات چه بود؟

تخته گاز خودروهای بی کیفیت روی حقوق عامه

توانمندیهای نظامی ،تهدید فرصتهای
امارات و قدرت نمایی محور مقاومت
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بازگشت جریمههای
کرونایی به جادهها؛

رنـگها
جـادهها را
گران کرد

منبع :خانه ملت

به گزارش خبرنگار بین الملل نســل فردا؛ تنش و درگیریها در
سامان سفالگر  /گروه بین الملل
چهارچوب جنگ یمن ،وارد مرحله تازهای شده است .در این راستا،
news@ naslefarda.net
اخیرا ً "انصار اهلل یمن" اقدام به انجام حمالت سنگین پهپادی علیه
ِ
موشک
تاسیسات نفتی کشو ِر امارات (به عنوان یکی از بازیگران فعال در جنگ یمن) کرده و در عین حال چندین
دور برد را نیز به سمت مناطق حساس امارات از جمله در شهر ابوظبی پایتخت این شکور شلیک کرده است .در نقطه
مقابل نیز اماراتیها به صورت انفرادی و همچنین با استفاده از نیروهای نیابتی خود در خاک یمن ،بر شدت حمالت
و اقداماتِ تهاجمیشان علیه نیروهای انصار اهلل یمن و مواضع آنها افزودهاند (انصار اهلل ،دخالتهای فزاینده امارات
در خاک یمن و انجام پیشروی از سوی نیروهای وابسته به امارات در این کشور و همچنین ارسال محمولههای قاچاق
تسلیحاتی به این نیروها را عامل اصلی حمالت اخیر خود به امارات توصیف کرده است) .در این چهارچوب ،بسیاری
موشکی یمنیها علیه
تحلیلگران مسائل خاورمیانه ،ضمن ابراز نگرانی از عملیاتِ بی سابقه پهپادی و
از ناظران و
ِ
ِ
امارات و متعاقباً پاسخهای ابوظبی به این مساله ،خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر و تسریع روند گفتگوهای
دیپلماتیک با هدف برقراریِ آتش بس و انعقاد یک توافق صلح شدهاند .با این حال ،اینطور به نظر میرسد که با توجه
طالب آغاز روند مذاکرات دیپلماتیک باشند .در این راستا،
به تحوالت میدانی ،اماراتیها بیش از حوثیهای یمنی ِ
سه دلیل عمده را میتوان ذکر کرد.
 :1نمایش توانمندیهای نظامی انصار اهلل یمن در هدف قرار دادن
حیاتی تجاری  -اقتصادی امارات
مراکز
ِ
حمالت موشکی و پهپادی اخیر انصار اهلل یمن علیه تاسیسات نفتی ،بندری و فرودگاهی امارات ،در نوع خود حامل
این پیام روشن از سوی انصار اهلل یمن به رهبران امارات بود که یمنیها از فاصله  1300کیلومتری نیز قادرند جواب
مداخالت و تجاوزگریهای امارات در خاک خود را بدهند و بهتر است که ابوظبی هر چه سریعتر رویههای مخرب
ِ
مقاومت یمن باشد.
خود در یمن را متوقف سازد .و اال بایستی منتظر پذیرش تبعات به شدت دردناکی از سوی جریان
در این چهارچوب ،به طور خاص حمله سنگین پهپادی حوثیها به تاسیسات نفتی امارات که در شرایط کنونی
موجب شده برای یک ماه ،پرواز هرگونه پهپادی بر فرا ِز حریم هوایی این کشور ممنوع شود ،این موضوع را به سران
المللی آنها یادآوری کرده که انصار اهلل از تواناییهای کافی جهت ایجاد اختالل در صادرات
امارات و البته حامیان بین
ِ
نفت و گاز کشورهایی نظیر امارات و عربستان برخوردار است و اگر بخواهد این دستورکار را در سطحی وسیع اجرایی
کند ،نه تنها کشورهای مذکور ،بلکه بازارهای جهانی نیز از این مساله آسیبهای جدی خواهند دید .از این رو ،بهترین
راهکار این است که امارات هر چه سریعتر به اقدامات مخرب و مداخله جویانه خود در خاک یمن خاتمه دهد .رهبران
اماراتی نیز بدون تردید پیا ِم این حمالت را دریافت کردهاند و حاضر به ماجراجویی بیشتر در این رابطه نخواهند بود.
زیرا ادامه این مسیر ،هزینههای گزافی را برای آنها در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت.
دادن
 :2انصار اهلل یمن و توانایی فراری ِ
سرمایهها و فرصتهای اقتصادی و تجاری بین المللی از امارات
یکی دیگر از پیامهایی که انصار اهلل یمن در جریان حمالت موشکی و پهپادی اخیر خود علیه مواضع امارات به ابوظبی
مخابره کرد این بود که اگر بنا بر تدوم دخالت دولت این کشور در معادالت داخلی یمن باشد ،انصار اهلل نیز میتواند
دسترس نظامی خود استفاده کند و شهرهای مهم این کشور نظیر ابوظبی و دوبی را که میلیاردها
از ابزارهای در
ِ
دالر ســرمایه خارجی را جذب کردهاند و محل حضور و فعالیت بسیاری از شرکتهای بینالمللی هستند ،ناامن
سازد .مساله ای که بدون تردید به فرار جریان سرمایهها و فرصتهای اقتصادی از کشور امارات منجر خواهد شد و
ِ
مختلف سیاسی ،اقتصادی و البته اجتماعی برای رهبران امارات به
میتواند تبعات منفی و خسارت باری را در ابعاد
دنبال داشته باشد .از این رو ،انصار اهلل با حمالت اخیر علیه امارات به نوعی این سیگنال را به طرف اماراتی رسانده
آزمایش سناریوهای خطرناک از سوی انصاراهلل خودداری کند و مسی ِر مذاکرات دیپلماتیک و آتش
که بهتر است از
ِ
بس را در پیش گیرد.
 :3قدرت نمایی محور مقاومت در چهارچوب
گستردهتر تحوالت منطقهای و بین المللی
یکی دیگر از پیامهای مهم حمالت موشکی و پهپادی اخیر انصار اهلل یمن به مراکز حساس و حیاتی در خاک امارات
این بود که اساساً انصار اهلل به عنوان عضوی از محور مقاومت ،بخشی از توانمندیهای این محور را به نمایش گذاشت
حساس اتمی در وین است این پیام
و از سوی تمامی اعضای جبهه مقاومت مخصوصاً ایران که اکنون درگی ِر مذاکرات
ِ
را به آمریکا و متحدان منطقهای آن رساند که اگر بنا باشد در منطقه ،ماجراجوییهایی علیه ایران و محور مقاومت
اتفاق بیفتند ،این محور ،تنها با بخشی از توانمندیهای خود قادر است ضربات سنگینی را به رقبایش وارد آورد .در
واقع ،این محور میتواند انجام تهاجم علیه خود را به امری کام ً
ال پُرهزینه تبدیل کند .در این راستا ،آنچه انصار اهلل
اخیرا ً در حمله به برخی تاسیسات حیاتی امارات از خود نشان داد ،جدای از اینکه میتواند در چهارچوبِ تنشهای
امارات و درگیری آن در جنگ علیه ملت یمن تفسیر شود ،بایستی در چهارچوب گستردهت ِر مسائلی نظیر مذاکرات
دادن محور مقاومت از سوی جریانهای غربی و منطقهای نیز تفسیر شود (البته
اتمی ایران و احتمال تحت فشار قرار ِ
که پاسخ انصاراهلل ،قدرتِ جریان مقاومت را به ُرخ طرفهای غربی و منطقهای کشانده است) .مساله ای که در نوع
خود حامی پیامهای خاصی است و سعی دارد این سیگنال را از سوی محور مقاومت به طرفهای مقابل مخابره کند
که بهتر است به جای انتخاب را ِه تنش و درگیری ،راه مصالحه و مذاکرات دیپلماتیک را در موضوعات مطرح و فعلی
در پیش گیرند ،و اال باید خود را آماده پرداخت هزینههای سنگین کنند.

شده است .با روی کار آمدن دولت سیزدهم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی توسط دولت بهطورجدی دنبال
میشود و آخرین اخبار حاکی از این است که هنوز درباره چگونگی حذف این ارز و جایگزینی آن اتفاق
نظر مشترک به دســت نیامده ورایزنیها در این خصوص هنوزادامه دارد .این بارموضوع را ازرئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس جویا شدیم .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با دولت در خصوص اینکه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی کار درستی نیست موافق هستند
و هم اکنون موضوع حذف این ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
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همه نگاهها به جنگ احتمالی در اوکراین است؛

آمریکا پشت «کی یف» ایستاده اما نه برای همیشه!

مریم عمادی /گروه سیاست تالش غربیها برای ایجاد شرایط جنگی به شکل مصنوعی در
 Maryam.Emadi@yahoo.comاوکراین همچنان ادامه دارد .آمریکا با ارزیابی اینکه حمله روسیه
به اوکراین نزدیک است شامگاه جمعه  ۲۱ژانویه یک هواپیمای
باری که ۹۰تن تسلیحات و تجهیزات نظامی حمل میکرد
روز
هره
چ

را به کییف فرستاد و آخرین محموله کمکهای نظامی آمریکا ازجمله صدها موشک ضد تانک روز سه
شنبه وارد فرودگاه این کشورشد .سخنگوی پنتاگون همچنین کمک دویست میلیون دالری خود را به
نیروهای مسلح اوکراین را تأیید کرد .البته بایدن روز سه شنبه ادعا کرد« :هیچ نیروی آمریکایی وارد اوکراین
نخواهد شد و تصمیم برای قرار دادن نیروها درحالت آماده باش باال ،تحریک آمیز نبوده ...
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آکادمــی فنون و هنرهای ســینمایی
فرانسه فهرست نامزدهای جوایز ساالنه
سزار را اعالم کرد و فیلم «متری شیش
و نیم» ساخته سعید روستایی در شاخه
بهترین فیلم خارجی (غیر فرانســوی
زبان) این رویداد معتبر ،نامزد دریافت
جایزه شد؛ این بهترین پیشنهاد است.

بانوی تنیسور ایران:

کسی باور نداشت در گرند اسلم
استرالیا حضور یابم
4

اوکراین عزی ِز اتحادیه اروپا؛ چرا؟!

 10سریال کنسل شده که در سال  2022تمدید نخواهند شد؛

رگ حیاتی غرب از شرق میگذرد

بدقولیهاونفروختنهاگریبانگیربینندهها

3
رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان؛

شناسایی یک عادت ضد خواب؛

خروپف را درمان کنیم
و آسوده بخوابیم
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توان فنی و مهندسی خود را در اختیار
برادران آذربایجانی قرار میدهیم
2

