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پشت پرده یک بحران جدید
در منطقه

درپشتپردهسیاستدرمنطقهتحوالتیدرجریان
است که می تواند بسترساز تنش و بحران هایی
جدید باشد .در یکی از این تحوالت زمزمه هایی
از حضور ارتش ترکیه در کنار سربازان سعودی در
جنگ یمن به گوش می رسد حرکتی که می تواند
درادامهماجراجوییهایآنکارامانندپروندهسوریه
و لیبی پایه گذار تنشی جدید شود .اردوغان پس از
رویکارآمدنجوبایدن،تالشکردهفصلجدیدی
از برقراری ارتباط با اسرائیل از یک سو و عربستان
از دیگر سو را آغاز کند .حتی پالس هایی نیز برای
قاهره فرستاده است.در این میان اما نزدیک شدن
به ریــاض که پس از بهار عربی و سپس ماجرای
محاصره قطر و موضوع خاشقچی باالترین سطح
تنش بین دو کشور را تجربه می کرد ،حائز اهمیت
است .هر چند برخی کارشناسان معتقدند ترکیه
و عربستان برای رسیدن به روابطی آرام مسیر پر
سنگالخی را پیش رو دارند.
کافی است در سال های اخیر به سیاست های
ترکیه نگاه مجددی بیندازیم .از راهبرد تنش
صفر با همسایگان تا امروز که اردوغان باالترین
سطح تنش را در  30سال اخیر تجربه می کند.
از یک سو ارتش را ترغیب کرده تا به بهانه تعقیب
پ.ک.ک به سنجار عراق وارد شود تا تنش میان
آنکارا – بغداد را به باالترین سطح خود برساند
و از سوی دیگر با اشغال رسمی شمال سوریه،
عمال مناطق کردنشین سوریه در اختیار ارتش
ترکیه قرار گرفته و آنکارا اعالم جنگ غیررسمی
به دمشق کرده تا منطقه پرواز ممنوع خود را به
کرسی بنشاند .اما این دو موضوع تنها درگیری
ترکیه با همسایگان نیست ،اردوغــان با ورود به
پرونده لیبی و حمایت از گروه های درگیر عمال
به یکی از طرف های درگیری در این کشور جنگ
زده تبدیل شده است .ماجرای تنش سنتی ترکیه
با قبرس نیز دیگر تنش موجود در جنوب غرب
ترکیه است .جنگ در یمن و حمایت از عربستان
و خبرهای غیررسمی از ارسال نیروی نظامی و
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تجهیزات به این کشور برای مقابله با انصار
ا ...در کنار حضور رسمی در جنگ آذربایجان
– ارمنستان موسوم به قــره بــاغ حکایت از
سطح جدید تصمیم گیری و فرامنطقه ای
نگری اردوغــان دارد .سلطان این روزهــای
ترکیه خوب می داند ژئوپلیتیک غرب آسیا
متفاوت است .اردوغان سعی می کند از اهرم
انرژی و نقشش به عنوان هاب انتقال انرژی به
اروپا حداکثر بهره را ببرد .او خوب می داند این
بعد از قدرت می تواند چه تاثیری بر ژئوپلیتیک
منطقه غرب آسیا بگذارد .با این حال بررسی
رفتار اردوغان عالوه بر این که نشان دهنده
عبور این کشور از سیاست چند ساله خود
یعنی «سیاست تنش صفر با همسایگان»
است از یک الگوی دیگر نیز رونمایی می کند،
یعنی تاکتیک «استفاده از نیروهای نیابتی»،
در حــالــی کــه تشکیل ارت ــش بین المللی
مقاومت در منطقه توسط سردار سپهبد شهید
سلیمانی ،ابتکاری بــود که از ایشان برای
مقابله با تروریسم ،مهار فروپاشی کشورهای
منطقه ای و تجزیه دولت و حمایت از مردم به
یادگار ماند .تمام جهان در برابر سوریه ،لبنان
و عراق ایستادند اما این نیروهای مقاومت
بودند که مالکیت سرزمین ها را مشخص و از
مردم سرزمین ها دفاع کردند .کپی برداری
اردوغان از حاج قاسم موجب شد تا آنکارا به
جای تشکیل یک نیروی مقتدر برای مقابله
با تروریسم ،یک سازمان تروریستی فراملیتی
را تحت پوشش سرویس اطالعاتی خود قرار
دهد .حمایت از جبهه النصرة ،ارتش آزاد،
انتقال نیروی تروریستی به جنگ قره باغ از
سوریه ،ارسال نیروهای جنگی تروریستی از
سوریه به یمن برای مقابله با انصار ا ...و تجهیز
نیروهای القاعده در لیبی بخشی از سناریوی
اردوغان در منطقه است .فراموش نشود که
اردوغان پیاده نظام خود را از ساختار رسمی
به نیروهای نیابتی سوق داده است .اردوغان
در کودتای نافرجام  2016ترکیه متوجه شد
که نمی تواند در چالش های اساسی ،چندان
به ارتش تکیه کند .اکنون به نظر می رسد این
مهره بازی اردوغان در منطقه در حال ورود به
نبردی است که عمال سعودی در آن زمین گیر
شده است .ورودی که اگر حالت جدی تری به
خود بگیرد ،باید منتظر برافروخته شدن شعله
های بحران منطقه ای دیگری بود.

ظریف :در سیاست «فشار حداکثری» تفاوتی بین ترامپ و
بایدن نیست

هادی محمدی – روز گذشته دومین «مجمع
گفتوگوی تهران» که توسط مرکز مطالعات
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و
به صــورت مجازی بــرگــزار شــد ،محلی بود
برای این که بار دیگر سیاست های جمهوری
اسالمی در حوزه منطقه و جهان اعالم شود.
ابتدا محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران
در اظهاراتی خاطرنشان کــرد :اقــدامــات
اقتصادی تحمیلی آمریکا که علیه مردم
ایــران صورت گرفته ،به خصوص در دوران
همهگیری ،چیزی کمتر از جنگ اقتصادی
نیست .با ایــن حــال همان طــور که اکنون
شاهد هستیم ،در دنبال کــردن سیاست
شکست خورده فشار حداکثری تفاوتی بین
رئیسجمهور سابق و کنونی آمریکا نیست.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته از
تریبون نشست خبری هفتگی خود استفاده
کرد تا از برجام و آینده اش بگوید.
وی دربــاره اظهارات الوروف وزیــر خارجه
روســیــه بـــرای میانجیگری بین ایـــران و
آمریکا خاطر نشان کرد :واشنگتن همچنان
قطعنامه  ۲۲۳۱را نقض میکند و هیچ عقل
سلیمی از ایران نمیپذیرد که قبل از بازگشت
آمریکا به برجام تعهدات خود را در برجام
انجام دهــد .سخنگوی دولــت در پاسخ به
سوالی درباره این که به تازگی نماینده بایدن

دیدارفرماندهنیرویقدسسپاهباتولیتآستانقدسرضوی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و
گفتوگو کرد .به گزارش آستان نیوز ،حجت
االسالم والمسلمین مروی در این دیدار ضمن
گرامیداشتیادوخاطرهمجاهدتهایسردار
شهید حاج قاسم سلیمانی ،این سردار سرافراز
اسالم را نماد مبارزه با استکبار ،صهیونیسم و
ظالمان خواند و اظهار کرد :برای هر مظلومی
در عالم از مسلمان تا غیرمسلمان ،نام شهید
سلیمانی روزن ـهای از امید است .وی با بیان
این که شهید حاج قاسم سلیمانی افتخارات
فــراوانــی داشــت امــا سرآمد ایــن افتخارات،

نشانه هایی از پیشرفت چشمگیر بزرگ ترین بانک بورسی کشور
بانک تجارت از افزایش بیش از  37درصدی جذب سپردههای ریالی در
دوره  9ماهه امسال نسبت به پایان اسفند سال  98خبر داده است .بر
اساس آمار عملکرد  9ماهه این بانک در جذب سپرده و اعطای تسهیالت،
بانک تجارت با تمرکز بر ارائه خدمات بهینه بانکی و مالی
موفق شد در مجموع تمامی سپردهها  37درصد افزایش
را رقم بزند.
بررسی آماری افزایش شاخص های مالی

افزایش سهم جذب سپرده ها در بانک
ها ،ارتباط مستقیمی با افزایش سهم
بخشهای اقتصادی از تسهیالت بانک
داشته و بدین جهت اعتماد مشتریان در رشد
سپردههای بلند مدت و قرض الحسنه گام
مهمی در راستای تحقق سیاست های هر
بانک در حمایت از رونق بخشهای تولید
و اشتغال کشور است .در بررسی جزئیات
آمار در شاخص سپردههای ریالی حساب
جاری افزایش  51درصدی را شاهد
هستیم به این صورت که از  419هزار
میلیارد ریال در پایان اسفند سال گذشته
به بیش از  632هزار میلیارد ریال افزایش
یافته است .در این آمار حساب سپرده
سرمایهگذاری کوتاه مدت نزدیک به 66
درصد ،سپرده ضمانتنامه 51درصد،
پیش دریافت اعتبارات اسنادی
داخلی 62درصد و دیگر سپردههای
دیداری و پسانداز نیز  41درصد
افزایش را در مقطع مذکور نشان
میدهد.

در امور ایران «رابرت مالی» گفته که انتخابات
ایران تاثیری بر جدول زمانی مذاکرات هسته
ای نــدارد ،گفت :از زمــان توافق برجام تا به
حال چند انتخابات در کشورهای عضو برجام
برگزار شده و این اعضا به جز آمریکا به حفظ
برجام پایبند بوده اند ،ما از این موضع غافلگیر
نشدیم چون انتخابات پیشین آمریکا هم تاثیری
بر سیاست ما در آمادگی برای بازگشت فوری
ایــران به اجــرای کامل تعهداتش در برجام
پس از پایبندی دوباره آمریکا به تعهدات ،لغو
تحریم ها و اجــرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت نداشت.
از سوی دیگر یک منبع امنیتی در گفتوگو با
شبکه «پرس تیوی» ادعاهای مشاور امنیت
ملی آمــریــکــا در خــصــوص در جــریــان بــودن
دیپلماسی و مــذاکــرات غیرمستقیم میان
آمریکا و ایران درباره برجام را رد کرد و هدف
از چنین ادعاهایی را خــارج کــردن بایدن از
بحران دانست .این منبع نزدیک به شورای
عالی امنیت ملی ایــران افــزود ،همه مقامات
ایرانی موظف به اجرای قانون «اقدام راهبردی
بــرای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت
ایــران» هستند که در مجلس ایــران در آذر به
تصویب رسید و تا زمانی که تحریمها به طور
کامل برداشته نشود ،مذاکرهای بین تهران و
واشنگتن برگزار نخواهد شد.

افزایش شاخص عملکردی با حمایت از اشتغالزایی

در مــدت اشــاعه بیمــاری کرونــا ،کســب و کارهــا بــه خصــوص بخشهــای
تولیــدی و خدماتــی بــا بحرانهــای تعطیلــی ناخواســته مواجــه شــدند
کــه پیامــد آن مشــکالت مالــی و مســائلی در زمینــه پرداخــت دســتمزد
کارگــران ،بیمــه ،اجــاره و ...بــوده اســت .بانــک تجــارت همراســتا
بــا بهبــود ســبد ســپرد های و افزایــش شــاخصهای عملکــردی،
ســعی کــرده در ســال جهــش تولیــد بــا هــدف اشــتغال زایــی،
حمایتهــای گســتردهای را از صنایــع گوناگــون بــه عمــل
آورد .بــه همیــن منظــور تــا پایــان دی مــاه امســال 41
هــزار و  271فقــره تســهیالت جمعــا به مبلــغ بیش
از  20هــزار و  557میلیــون ریــال بــه متقاضیــان
کســب و کارهــای آســیب دیــده بــه ویــژه صنعــت
حمــل و نقــل کشــور توســط بانــک تجــارت اعطــا
شــد کــه تاثیــر مســتقیم آن تثبیــت اشــتغال 91
هــزار و  912نفــر در شــرایط شــیوع ویــروس
کرونــا شــد.
 25هزار فقره تسهیالت ودیعه مسکن

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع مسـکن بـرای
خانوارهـای مسـتاجر و افزایـش نـرخ اجـاره
بهای منـازل مسـکونی در سـال  ،99بانک
تجارت بـه منظـور حمایت از اقشـار آسـیب
دیـده در دوره شـیوع ویـروس کرونـا تـا
پایـان دی مـاه امسـال  25هـزار و 825
فقـره تسـهیالت ودیعـه مسـکن
جمعـا به مبلـغ چهـار هـزار و 963
میلیـارد ریال بـه خانوادههای
مسـتاجر در اسـتا نهای
مختلـف کشـور اعطـا کـرد.

خادمی حضرت رضا(ع) بود ،خطاب به فرمانده
ســپــاه قــدس اظــهــار کـــرد :تصمیم حکیمانه
فرماندهی معظم کل قوا در انتصاب جنابعالی به
عنوان فرد امین و مورد اعتماد سردار سلیمانی
به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران تنها
ساعاتی پس از شهادت ایشان ،به معنای آن بود
که پرچم مبارزه با استکبار و صهیونیسم و ایادی
حقیر آن ها زمینافتادنی نیست.
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
نیز در این دیدار گزارشی از فتوحات و توفیقات
روزافزون جبهه مقاومت ارائه کرد.

افتتاح دومین تصفیه خانه
بزرگ کشور با حضور روحانی

حسین بردبار -رئیس جمهور در مراسم
افتتاح تصفیه خانه فیروزبهرام که دومین
تصفیهخانهبزرگکشوردرجنوبغربتهران
است ،از تشکر کتبی و شفاهی رهبر انقالب
از بهره برداری از پروژه اخیر وزارت نیرو در
انتقال آب خلیج فارس به استان های مرکزی
و شرقی کشور از جمله یزد ،کرمان و خراسان
خبرداد.بهگزارشخراسان،دکترروحانیدر
مراسم بهره برداری از طرح های آخرین هفته
پویش الف-ب ایران در استان های گیالن،
مازندران ،قزوین و تهران که به صورت ارتباط
تصویری از محل تصفیه خانه غرب تهران با
حضور وزیر نیرو برگزار شد ،با اشاره به افتتاح
و راه انــدازی  307طرح ملی از طریق این
پویش در شرایط تحریم های ظالمانه و دیدار
روز گذشته خود با رهبر انقالب (روز دوشنبه)
گفت :بهره بــرداری از این طرح ها موجب
خرسندی مردم شده است و در همین پروژه
اخیر انتقال آب از خلیج فارس به استان های
مرکزی و شرق کشور موجب تشکر کتبی و
شفاهی مقام معظم رهبری از وزارت نیرو شد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• مسئوالن ما خیلی به فکر رفاه وآسایش
مـــردم هستن .بــه خــدا شــرمــنــده ایــن ها
هستیم! کامال مــردم درک می کنن این
دلسوزی را .به خدا نوبره!
••قــدیــم ای ــن مــوقــع هــا پــیــک نــــوروزی رو
می دادن بهمون و گند می زدن تو سال
جدیدمون!
•• مزیت مجرد بــودن اینه که شب عید به
خاطر بی پولی ،شرمنده زن و بچه ات نمی
شی.
•• آقای روحانی ،شما فکری برای این گرانی
های کمرشکن و معیشت مردم و بازار آشفته
بکن .توصیه های بهداشتی را بذار به عهده
وزیر بهداشت.
••چرا درباره سبیل علی دایی نوشتین؟ بابا
سبیل حرمت داره.
••چرا نمی تونید قیمت مرغ وروغن و میوه رو
کنترل کنید؟ اصال نمی شه خرید .وزیران
خواب اند؟
••کاش به جای چهارشنبه سوری یکی زیر
صندلی آقای روحانی ترقه بندازه .شاید
ایشون ترسید و از جــاش بلند شد!آقای
روحانی به دل نگیر.شوخی کردم.
•• سوالی از مسئوالن اتوبوسرانی دارم .چرا
افراد بدون ماسک را سوار می کنند؟ چرا
وقتی اتوبوس آن قدر شلوغه که درها بسته
نمی شه باز هم مسافر سوار می کنند؟ خیلی
خطرناکه مخصوصا اتوبوس های حرم هیچ
رعایت نمی کنند.
•• واقــعــا وقتی بــرق را بــدون اطــاع قطع
میکنند فکر هم می کنند؟ آسانسور ،پکیج،
حتی تلفن و سیستم آدم قطع می شه .بچه
کالس داره ،آزمون داره اما یکهو همه قطع
می شه.
••دخــتــران گــلــم! امــیــدوارم اولــیــن سین
امسالتون سینی باشه که توش چایی میارین
برای خواستگارتون!
•• گران شدن مرغ یک طرف ،توزیع نشدن
با نرخ دولتی یک طرف دیگر بماند ولی حاال
دیگر چرا مرغ آزاد درمغازه ها کمیاب و نایاب
شده است؟!
•• مامانم آن قــدر تــوی ایــن چند روز خونه
تکونی کرده که وسایل خونه میان پشت من
قایم میشن و می گن پا در میونی کن!
•• پلیس راهــور تا کی می خواهد به این
نابسامانی جریمه ها پایان دهد؟ ماشین من
در تاریخ بیستم اسفند ماه کال از پارکینگ
خانه مان خارج نشده اما برایم پیامک 30
هزار و600تومان جریمه آمد! چطور باید
اثبات کنم؟ حاال باز جریمه فدای سرم ولی
اگر پیامک سرقت یــا ...بیاد تا اثبات کنم
آبروی چندین ساله ام بر باد خواهد رفت.
•• این طرح رنگ بندی شهرها بــرای سفر
هیچ کمکی به کنترل کرونا نمی کند چون
مــردم به شهرهای مجاز می رونــد و باعث
افــزایــش تراکم جمعیت درایــن شهرها و
انتقال بیشتر بیماری می شوند.
••خــدا لعنت کنه مسئوالنی رو کــه فقط
به فکر خودشونن و هیچ وقت در این ایام
نزدیک عید با این گرونی و تورم یادی از سفره
خالی مردم نمی کنن .آخه کمی هم به فکر

پیامك2000999 :

آخرتتان باشید .همیشه در روی یه پاشنه
نمی چرخه .باالخره گهی پشت به زین و
گهی زین به پشت.
•• یــک بــار بـــرای همیشه بــا خــط درشــت
بنویسید که سی ام اسفند همیشه تعطیله تا
هر  5سال یک بار هی سوال نکنند!
•• قابل توجه مــردم عزیز! به علت گرانی
آجیل ،ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﭘﺴﺘﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می
شود! حتی در ایام تعطیل ،حتی در محل !
•• روایــت شبی پرهیاهو در اورژانــس بیشتر
شبیه رپرتاژ آگهی بود .واقعیت رو بنویسید
لطفا.
•• خــدا را صــد هــزار مرتبه شکر کــه آقــای
روحانی هستند تا ایشان را مسبب هر چه
نیست و نداریم و اوضاع خراب حال حاضر
بدانیم.
•• امسالبابتعیدیمعلولبهزیستی70هزار
تومان ریختن خجالت آوره به خــدا .دست
مریزاد!
•• چــرا استاندار از اختیارات خــود برای
ممنوعیت سفر به مشهد استفاده نمی کنه؟
با این شرایط بعد از تعطیالت مشهد مانند
خوزستان و شمال قرمز می شه!
••کــارشــنــاس آوردن صداوسیما مــی گه
حاملگی در سنین بــاال موجب افزایش
هوش بچه می شه یعنی مرزهای پزشکی و
ژنتیک را هزاران کیلومتر جابه جا کرد .اون
یکی دیگه میگه سطح توقع مون رو پایین
بیاریم ،گوشت نخوریم ،مرغ نخوریم ،میوه
نخوریم .فقط مونده بگن مردم بمیرن دیگه!
صداوسیما به پایین ترین درجه ...سقوط
کرده .آدم حالش به هم می خوره.
•• عید نوروز دل و قلوه گران خواهد شد /بده
بستان دل و قلوه خوران خواهد شد /سنجد
وسیر و سیه دانه وسیب وسمنو /زینت سفره
مشتی رمضان خواهد شــد /ســال نو آمد
رمال کچل داد نوید /خاله فخری  90ساله
جوان خواهد شد/خاله منصوره وخاله قمر
وخــان قلی خــان /در پی مرغ به هر کوچه
روان خواهد شد/حاجی قربان وشرافت
قلی وعمه ملوک 13 /روز تمام سور چران
خــواهــد ش ــد/دو ســه روزی کــه گذشت از
تپش عید سعید /چک واخ ــورده سرازیر
دکان خواهد شد /نمکی گفته خدنگی که
کرونا امسال/سبب دلخوری پاچه خوران
خواهد شد
•• هر ســال تمام حقوق ســازمــان ها طبق
یک فرمول خاص اضافه می شود اال حقوق
رانندگانی که با خودروهای شخصی خود
در ادارات دولتی به صــورت شرکتی کار
می کنند .متاسفانه هر سال برای حقوق ما
مناقصه می گذارند و هر شرکتی که کمترین
مبلغ را ارائه بده برنده است و این وسط ظلم
بسیار بزرگی به قشر رانندگان می شود.
خدایش نیامرزد اون کسی که این شرکت
های داللی را ایجاد کرد.
•• خدایا سه ویروسمنحوس را ریشه کنو
مهارکن :گرانیو کرونا و اسرائیل!
•• کسانی که حداقل فعال منافع سیاسی و
اقتصادی خود را در تحریم ها می بینند در
باطن رغبتی به رفع آن ها ندارند.

