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راضي نميشويم
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نرخهاي جديد سود بانكي از اول اسفند اجرايي میشود

سود سپرده ساالنه از  20به  18درصد و سود روزشمار به كمتر از  10درصد كاهش مييابد
تصمیم برای کاهش نرخ سود در جلسههای هماهنگي مشترك مديران عامل نظام بانكي كشور که همزمان با  24بهمن ماه
و با حضور مديران عامل بانكها و مقامات بانك مركزي تشكيل شد اتخاذ گردید
ل جديد نرخ سود مورد انتظار سپردههاي سرمايهگذاري را
بر اساس اين توافقنامه بانكها بايد قبل از شروع سا 
محاسبه و بهگونهاي تعيين کنند كه سود عليالحساب پرداختي طي دوره همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد
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صفحه 4

با حضور نمایندگان سه کشور چین ،قزاقستان و ترکمنستان رقم خورد

سرنوشتبزرگتريندرياچهآبشيرينکشور
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هامون
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اول دفتر

مشارکت برای حراست از جمهوریت

حجتاالسالم والمسلمین مجید انصاری

عضو مرکزی مجمع روحانیون مبارز

اصالحطلبــان در انتخابات پیش رو اســتراتژی
«مشارکت گسترده» را انتخاب کردهاند که مبتنی بر
تعهد دینی و انقالبی و همچنین خردورزی و حراست
از جمهوریت نظام اســت .براساس اصل  177قانون
اساسی که مربوط به نحوه بازنگری در قانون اساسی
است ،جمهوریت یعنی اداره امور کشور با اتکا به آراي
عمومی و اصول مربوط به محتوای اسالمی بودن نظام قابل تغییر نیستند حتی
از طریق همهپرسی .این نشان دهنده اهمیت وجه جمهوریت در کنار اسالمیت
نظام اســت .بنابراین بر همه مردم ،گروههای سیاسی و نهادها است که پاسدار
جمهوریت نظام باشــند .مهمترین نماد جمهوریت ،برگزاری انتخابات است و
به نظر میرســد در امر برگزاری انتخابات مجریان و ناظران بزرگترین وظیفه
حراست از جمهوریت را عهدهدار هستند.
جمهوریــت الزاماتی دارد ،از جمله اینکه بایــد زمینه و تمهیدات الزم برای
انتخابات آزاد ،فراگیر و باشکوه فراهم شود و در هر دور نسبت به دورههای قبل
آسیبشناسی شود که اگر نارساییها وجود داشته حتی در قوانین انتخابات که
موجب دلســردی یا کاهش مشارکت مردم و کمرنگتر شدن جمهوریت نظام
شــده ،برطرف شود .مردم هم باید مراقب و هشیار باشند که این حق خدادادی
و قانونی برای تعیین سرنوشت خودشان ،ضایع نشود .اگرچه برخی به هر دلیل
دلخوریهایی دارند و احساس میکنند نامزدهای مطلوب آنها تأیید نشدهاند یا
به اندازه کافی نامزد مطلوب ندارند ،ولی نباید با صندوقهای رأی قهر کنند.
تجربه  37ساله گذشته ،نشان داده در شرایطی که فضای یأس و ناامیدي هم
حاکم بوده و برخی گمان کردهاند که حضورشان تأثیرگذار نیست اما در عمل،
مشــاهده شده که مشارکت گسترده مردم در انتخابات منجر به ایجاد تغییرات
جدی شده است .بنابراین ،به عنوان یک فعال سیاسی اصالحطلب و یک شهروند
از همه مردم و بخصــوص اصالحطلبان و حامیان دولت دعوت میکنم با همه
ظرفیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی شرکت
کنند .من البته انتقادات جدی هم به نحوه بررسی صالحیتها دارم که در جای
خود به مسئوالن منتقل کرده و در آینده هم به تفصیل درباره آن سخن خواهم
گفت .از حق شــخصی خودم در انتخابات خبرگان هم که تضییع شــده فع ً
ال
میگذرم اما متأسف هستم که جای برخی شخصیتهای انقالبی و حوزوی در
این انتخابات خالی است بخصوص شخصیت محبوب ،فرهیخته و شاخص بیت
حضرت امام(ره) آیتاهلل سید حسن خمینی .با این حال همان گونه که توصیه
خود ایشــان هم ضرورت مشارکت گسترده در انتخابات است ،بنده هم از مردم
دعوت میکنم که ناامید نباشند .اگر چه ردههایی از نامزدهای اصلی رد صالحیت
شــدهاند اما با این حال باز هم نیروهایی هستند که مردم بتوانند آنها را انتخاب
کنند .فراموش نکنیم در شرایط دشــوار کنونی و تهدیدات منطقهای موجود،
هیچ عاملی به عنوان مقوم امنیت ملی بهتر از حضور مردم در صحنه نیســت.
خوشــبختانه حضور میلیونی مردم در  22بهمن گام اول و محکم در پشتیبانی
از نظام و انقالب بود و امیدوارم گام دوم را هم مردم در  7اســفند و با حضور در
پای صندوقهای رأی بردارند تا تغییرات جدی در پرتو این مشارکت حاصل آید.
اگر دغدغه جمهوریت نظام را داریم ،نباید نامالیمات ما را دلسرد کند و عرصه را
برای ورود آسان رقبا به دو مجلس ،خالی کنیم .از یاد نبریم مشارکت گسترده،
حتماً گرهگشا خواهد بود.

خبر
وزیر دفاع وارد مسکو شد

وزیر دفاع و پشتیبانی کشورمان که در صدر یک هیأت بلندپایه دفاعی به
مسکو سفر کرده است ،از گسترش همکاریهای راهبردی میان ایران و روسیه
خبر داد .به گزارش ايسنا ،سردار حسین دهقان در بدو ورود به مسکو با اشاره
به اینکه همکاریهای دوجانبه ایران و روسیه در مباحث دفاعی مورد اهتمام
دو کشور میباشد ،گفت« :مرور توافقات گذشته برای رسیدن به نتیجه و نیز
موضوع سوریه از جمله محورهای مورد بحث با مقامات روسیه در سفر به این
کشور میباشد».

اتصال ريلي چين به اروپا از مسير ايران

قطارهای فعال در این خط ریلی روزانه  700کیلومتر را طی کرده و حجم ترانزیت کاالی ایران را سال آینده به  ۴ميليون تن خواهند رساند
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رویاهای عربستان ،واقعیتهای منطقه

سعید علیخانی

تحلیلگر مسائل خاورمیانه

سرتیپ احمد عسیری ،مشاور وزیر دفاع عربستان
سعودی تأیید کرده است که این کشور جنگندههای
خود را برای «تشدید عملیات علیه داعش» به پایگاه
هوایی «اینجرلیک» در ترکیه فرستاده است.
آنچه در این برهه حساس باعث ورود مستقیم و
عجوالنه سعودی به منازعه سوریه شده ،آن است که
با پایان یافتن محاصره چهار ساله دو شهر نبل و الزهرا ،محاصره کامل حلب
با همراهی هوایی روسیه و پیشروی ســریع ارتش سوریه امری قریبالوقوع
اســت .این امر در صورت تحقق به عنوان نقطه عطفی در سرنوشــت جنگ
ســوریه و به نفع بشار اسد خواهد بود و ضمن نزدیک کردن ارتش سوریه به
مرزهای ترکیه و تســریع پیشروی کردهای این کشور ،کار را برای نیروهای
تحت حمایت ترکیه و عربستان سختتر و «دغدغههای کردی» ترکیه را نیز
عمیقتر خواهد کرد.
ضرورت ترکیه برای ورود مستقیم در جنگ سوریه ،حمایت ایاالت متحده،
همراهی ناتو و مشــارکت عربستان اســت .ایاالت متحده اگرچه با تعارفات
دیپلماتیک تالش میکند متحد ســنتی خود را راضی نگه دارد اما «مسأله
کردها» ،پاشنه آشیل این سیاست است تا جایی که ترکیه به صراحت امریکا
را بر ســر دوراهی «انتخاب کردها» یا «انتخاب آنکارا» قرار داده است .آنچه
خط قرمز ترکیه در ســوریه تلقی میشود ،اول مسأله «اقلیم کردی» و دوم
«تضعیف نیروهای مخالف اسد» است .ایاالت متحده اگرچه در نگرانی اخیر با
ترکیه همداستان است اما شدت عمل ترکیه علیه کردها را نمیپذیرد .ترکیه
در مسیر جلب حمایت ناتو نیز دچار مشکل است اول آنکه آلمان و فرانسه از
گروکشی ترکیه از مسأله آوارگان ناخرسندند و دیگر آنکه با حضور مستقیم
ترکیه و تخاصم این کشــور علیه نیروهای کــرد مخالفند به جز این ،قوانین
ناتو تنها در صورتی اجازه همراهی و دفاع از ترکیه را میدهد که این کشــور
مورد تهاجم کشور ثالث قرار بگیرد نه آنکه تصمیم به مداخله نظامی در یک
کشور ثالث بگیرد .با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده برای ترکیه ،همراهی
عربستان است.
برخی از ناظران حضور شــخص «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع
عربســتان در رأس هیأت اعزامی عربستان به بروکســل را نشان دهنده آن
میدانند که اعالم آمادگی عربســتان در ســوریه ،فقط یک بلوف نیســت و
عربســتان ورود خود به منازعه ســوریه را غیر قابل اجتناب میداند به جز
ماجرای سقوط قریبالوقوع «حلب» و تغییر موازنه به نفع جبهه اسد ،دالیل
دیگری نیز وجود دارد که عربســتان از منظر رقابــت با ایران ،خود را ناگزیر
به حضور میداند .اول آنکه عربســتان امروز منطقه را تجســم همان هشدار
«هالل شیعی»ای میداند که ملک عبداهلل در سال  2004مدعی تحقق عملی
آن شد ،عربستان به جز این ،دل نگران تحقق پیشبینی «سایس -پیکو»ی
جدید« ،محمد حسنین هیکل» روزنامهنگار مشهور مصری ،به عنوان پیامد
ناآرامیهای موســوم به «بهار عربی» نیز هســت .عربســتان اخیراً «زهران
علوش» ،رهبر «جیش االسالم» و مهره اصلی خود در منازعات سوریه را نیز
از دســت داده است و پس از وی ،عم ً
ال خود را «شیر بی یال و دم و اشکم»
بازی ســوریه میداند ،شکست مذاکرات لبنان برای انتخاب سلیمان فرنجیه
به عنوان رئیس جمهوري لبنان نیز شکست فاحش دیگری است که تصمیم
گیرندگان سعودی را در چارچوب تصویری که به عنوان «رقابت با ایران» در
ذهن خود ساختهاند ،بشدت مغبون و آزرده کرده است .به این پرونده ،موضوع
ناکامی عربستان در مواجهه با حوثیهای یمن و شکست مذاکرات آنان با عبد
ربه در اجالس ژنو را نیز باید افزود.
عربســتان برای جبران ناکامیهای متوالی خود و ممانعت از تکمیل این
زنجیره در «حلب» ،قصد ورود مســتقیم به منازعه ســوریه را دارد غافل از
اینکه این امر نیز به دالیل روشــنی محکوم به شکست است .ارتش عربستان
در کارنامه خود واجد هیچ ســابقه درخشانی نیست و به تعبیر «آرون دیوید
میلر» ،مشاور پیشین وزارت خارجه امریکا در مصاحبه با «نیوزویک»« ،بشدت
بی کفایت است».
ادامه در صفحه 2

یادداشت

معمای «پالن ب» سعودیها و ترکیه

محمدعلي مهتدي

کارشناس ارشد مسائل خاورميانه

پــس از کنفرانس ژنــو و همچنيــن کنفرانس
امنيتي مونيخ و تفاهمهايي که بين امريکا و روســيه
درباره مسأله ســوريه به وجود آمد ،اميدها براي حل
مسالمتآميز بحران سوريه قوت گرفت طوري که در
بيانيه پاياني کنفرانس امنيتي مونيخ نيز ذکر شده بود،
هرگونه عمليات خصمانه عليه سوريه بايد متوقف شود.
با وجود اين تضادهايي در رفتارهاي اخير عربستان سعودي و ترکيه ديده ميشود
که به هيچ وجه حاکي از آتش بس يا حل مســالمتآميز بحران سوريه نيست و
بيشتر نشــان ميدهد آنکارا و رياض بر مواضع پيشين خود مبني بر سرنگوني
دولت دمشــق اصرار دارند .عربستان سعودي اعالم کرده است قصد اعزام نيروي
زميني به سوريه دارد و در همين راستا نيز چند فروند از هواپيماهاي نظامي خود
را در پايگاه نظامي اينجرليک ترکيه مستقر کردهاست .موضع عربستان در مورد
دخالت نظامي در ســوريه و سرنگوني دولت بشاراسد پايه قانوني ندارد و معلوم
نيست عادل الجبير ،وزير خارجه عربستان چطور ايناجازه را بهخود ميدهد که
خواهان برکناري رئيس جمهوري کشور ديگري باشد که داراي استقالل است.
ارتش سوريه در هفتههاي اخير با بهرهگيري از پوشش هوايي روسيه پيشرفتهاي
قابل توجهي در جبهههاي مختلف جنگ بويژه در جبهه اســتراتژيک حلب داشته
اســت و توانســته ارتباط جريانهاي تکفيري را با ترکيه قطع کند .همچنين در
جبهههاي شرقي و جنوبي پيشرفتهاي قابل مالحظهاي داشته و در حال نزديک
شدن به شهر رقه و ديرالزور محل تجمع تروريستها است .اين پيشرويها نگراني
مقامهــاي ترکيهاي بويژه رجب طيــب اردوغان ،رئيس جمهوري اين کشــور را
برانگيخته و باعث شده ترکيه در ظاهر براي ضربهزدن به حزب دموکراتيک کردهاي
سوريه اما در عمل براي متوقف ساختن ارتش سوريه به منطقه اعزاز حمله کند.
اين رفتارها و موضعگيريهاي آنکارا و رياض اين سؤال مهم را مطرح ميکند
که آيا امريکا عمليات و رفتارهاي مداخله جويانه ترکيه و عربستان را تأييد ميکند؟
اکثر تحليلگران معتقدند امريکا موضع دوگانه در اين باره اتخاذ کرده اســت زيرا
در ظاهر نشــان ميدهد با روســيه براي توقف عمليات نظامي در سوريه و حل
مسالمتآميز بحران اين کشور موافق است اما در عمل اجازه ميدهد عربستان از
پايگاه نظامي اينجرليك كه در اختيار نيروي هوايي امريكاست ،استفاده كند .در
حالي كه عربستان و تركيه نميتوانند بدون نظر موافق امريكا از اين پايگاه هوايي
استفاده كرده و دســت به اقدامهاي مستقل بزنند .همچنين سخنگوي نظامي
عربســتان سعودي به تقليد از مقامهاي امريكايي اكنون از طرح (« )Planب»
سخن ميگويد و اينگونه القا ميكند كه طرح «الف» براي سرنگوني اسد به نتيجه
نرسيده و اكنون سعوديها اجراي طرح «ب» را آغاز كردهاند و اجراي طرح «ب»
نيز مستلزم دخالت نيروي زميني براي سرنگوني اسد است.
اين در حالي است كه عربســتان همچنان در باتالق يمن گرفتار و فاقد نيروي
زميني براي دخالت در يمن است .مقامهاي سعودي حتي وادار شدهاند با صرف مبالغ
هنگفتي از بلكواتر با كشورهاي آفريقايي نظير كلمبيا و سودان نيروي نظامي مزدور
استخدام تا بتوانند در يمن مداخله كنند ،اكنون چگونه ميتوانند به سوريه نيروي
زميني اعزام كنند .نكته حائز اهميت ديگر اين اســت كه نيروي زميني عربســتان
سعودي بدون اجازه دولت سوريه حق ورود به خاك اين كشور را ندارد و در غير اين
صورت اشغالگر و متجاوز محسوب خواهد شد و اگر چنين اتفاقي روي دهد نيروي
هوايي سوريه و جنگندههاي سوخوي روسيه حق اين را خواهند داشت تا يگانهاي
نظامي سعودي را به عنوان متجاوز بمباران كنند و اين به معناي گسترده شدن جنگ
در كل منطقه و حتي به تعبير مدودف احتمال وقوع جنگ جهاني است.
در چنين شرايطي اين سؤال مطرح ميشود كه سعوديها از سرنگوني دولت
سوريه چه سودي ميبرند؟ سرنگوني دولت دمشق به دليل اهميتي كه اين دولت
در محور مقاومت دارد ،تنها به ســود رژيم صهيونيستي خواهد بود و عربستان
ســعودي و تركيه خواه ناخواه در واقع در جهــت تضمين و تأمين امنيت رژيم
صهيونيستي عمل ميكنند .رسانهها نيز از ارتباطات عربستان سعودي و اسرائيل
پرده برداشتهاند .تركيه هم در حال بازسازي روابط خود با اسرائيل است .مجموع
اين مسائل نشــان ميدهد عمليات نظامي تركيه و عربستان عليه سوريه بدون
اطالع امريكا نيست و منطقه خاورميانه آبستن اتفاقهاي بسيار مهم و گستردهاي
است که چه بسا معادالت منطقهاي و بينالمللي را تعيين خواهد كرد.

سود بانكي كاهش يافت

بانكها براي كاهش ســود بانكي به توافق رسيدند .بر اين اساس سود سپرده
ساالنه از  20به  18درصد و سود روزشمار به كمتر از  10درصد كاهش مييابد.
نرخهاي جديد ســود بانكي از اول اسفند ماه ســالجاري اجرايي خواهد شد .به
گزارش ايســنا ،به دنبال جلسات هماهنگي مشــترك مديران عامل نظام بانكي
كشــور ،كه روز شــنبه هفته جاري همزمان با  24بهمن مــاه با حضور مديران
عامل بانكها و مقامات بانك مركزي در محل بانك پارســيان تشــكيل شد ،در
فاصله يك ماه مانده به پايان ســال توافق براي كاهش نرخ ســود انجام شد .بر
اســاس اين توافقنامه بانكها بايد قبل از شــروع سالهاي جديد نرخ سود مورد
انتظار سپردههاي ســرمايهگذاري را محاسبه و بهگونهاي تعيين نمايند كه سود
عليالحساب پرداختي طي دوره همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد.
بنابر تصميم قبلي شــوراي هماهنگي بانكها و شــوراي عالي كانون بانكها
و مؤسســات اعتباري خصوصي در اين زمينه نيز پايش صورت خواهد پذيرفت.
اجــراي موضوع فوقالذكر از اول اســفند ماه  1394اســت .بانک مرکزي نيز در
ابالغيهاي اعالم كرد كه با توجه به کاهش چشمگير نرخ تورم که به طور طبیعی
نرخ بازدهي اســمي فعاليتهاي اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار دادهاســت و بر
همین مبنا بانک مرکزی نیز از اقدام شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای
خصوصی در جهت کاهش نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکي استقبال
میکند.

