
 صفحه  2

هم افزایی همکاری های 
اقتصادی اوراسیا

همزمان با سفر رئیس جمهوری بالروس به ایران 
بررسی شد

ادامه در صفحه  2

تاثیر رابطه ریاض-تهران بر منطقه
ایران و عربستان دو کشور بزرگ و مهم و تاثیرگذار 
در منطقه استراتژیک خلیج فارس و خاورمیانه می باشند 
که یکی ام القرای جهان اسالم و از اقتصاد قوی برخوردار 
است و با پترو دالرها می تواند تنش ایجاد کند و دیگری 
مرکز ثقل سیاسی و فقهی جهان تشیع را بر عهده دارد و 
با جمعیت زیاد و نیروی نظامی  قادر است در بسیاری 
از فعل و انفعاالت حضور  تاثیر گذار  داشته باشد. به 
این خاطر هرکدام دو کشور خواسته یا نا خواسته در 
رقابتی سیاسی و دینی آشکار یا پنهان با یکدیگر قرار 
دارند و این رقابت بنا به شرایط  می تواند در قالب رقابتی 
نرم و آرام و مسالمت جویانه باشد و یا به خاطر اشخاص 
و گروه های افراطی و دخالت و نفوذ قدرت های فرا 
منطقه ای به  رقابتی سخت و درگیری تبدیل شود. آنچه 
که مسلم و مسجل است اختالف بین این دو کشور بر 
امنیت در منطقه تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت 
و بر عکس نزدیکی تهران و ریاض منطقه را از بسیاری  

آسیب ها دور نگه می دارد.
بر این اساس بسیاری از سیاستمداران آگاه و  مستقل 
منطقه که در سایه خرد ورزی مسایل منطقه را  مورد 
ارزیابی قرار می دهند با بروز هر گونه تنش در خلیج 
و  ریاض  بین  اختالف  و  مخالفند  خاورمیانه  و  فارس 
تهران را به هیچوجه به نفع این منطقه نمی دانند به 
خوبی آگاهند هر گونه  اختالف بین ریاض و تهران ،  
بین این دو کشور محدود نمی ماند و دامنه آن بسیاری 
از کشورها ازجمله: عراق، لبنان، سوریه، یمن و … در 
بر می گیرد و سبب افزایش نفوذ قدرت های فرا منطقه ای 
می شود و آن دسته از سیاستمدارانی هم  که به وحدت 
جهان اسالم بیشتر توجه دارند اختالف ایران و عربستان 

را به نفع جهان اسالم قلمداد نمی کنند.

سیف الرضا شهابی سرمقاله

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه دولت 
در ایجاد فرصت های شغلی در سال جاری به طور کامل 
محقق شد،   گفت: ایجاد اشتغال از مرز یک میلیون شغل 

گذر کرد.
در حاشیه  گزارش خبرآنالین، سیدصولت مرتضوی  به 
و  وکار  کسب  تقویت  برنامه  ملی  کمیته  جلسه  دومین 
در  کرد:  اعالم  در جمع خبرنگاران،  مرزنشینان  معیشت 
زمینه ایجاد اشتغال در سال جاری بر اساس وعده ای که 
رئیس جمهور داده بود، به بهترین وجه عملیاتی شده و از 
مرز یک میلیون فرصت شغلی در سال جاری گذشتیم و 
امیدواریم سال آینده بتوان رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال 

بزنیم.
الکترونیکی گفت:  وزیر کار همچنین در مورد کاالبرگ 
با توجه به اینکه در کاالبرگ مردم مردد هستند که بین 
دریافت یارانه نقدی و یا کاالبرگ الکترونیکی کدام یک را 
انتخاب کنند بسیاری از مردم احساس می کنند که یارانه 
نقدی برایشان مناسب تر است در عین حال تکلیف قانون 
است که برای اجرای طرح کاالبرگ بستر فراهم شود و ما این 
بستر را فراهم کرده ایم و امیدواریم با مشوق هایی که در نظر 
می گیریم اقبال مردم بهتر شود اما فعالً با اقبال گسترده در 

کاالبرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.
مرتضوی این را هم گفت:  در حال حاضر سامانه کاالبرگ 
الکترونیک در سراسر کشور اجرا شده و مردم ایران می توانند 
در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه 
زودتر از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی برای خرید اقالم مدنظر 
مشوق های  می کنیم  تالش  هم  ما  و  کنند  استفاده  خود 

بیشتری در نظر بگیریم.
وی همچنین در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفت: 
تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه جانبه بین 

نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود و 
امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران 

مشخص و اعالم شود.
مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و 
نشست های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و 
دولت به جمع بندی می پردازند اما اشتباه برخی افراد این 
است که فکر می کنند وزیر کار دستور می دهد تا حداقل 
مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، 
کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق نظر داشتند با رأی اکثریت 

تعیین می شوند.
تعیین  برای  مقتضیات  سال  هر  گفت:   هم  را  این  وی 

دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال 
حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا 
پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.

ساماندهی  جلسه  دومین  امروز  گفت:   همچنین  وی 
اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه ها 
برگزار شد که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در مرزها است 
در این جلسه دستگاه های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام 
شده برای اشتغال مرزنشینان ارائه کردند کارهای خوبی در 
این زمینه انجام شده، تعدادی بازارچه مرزی ایجاد شده 
همجوار  کشورهای  با  مرزی  استانداران  مراودات  است، 

تسهیل شده است.
مرتضوی اظهار کرد:  توجه ویژه ای به اشتغال مرزنشینان 
قابل  سامانه رصد  از طریق  اشتغال  ایجاد  و  انجام شده 
همه  باید  مرزنشینان  اشتغال  برای  و  است  پیگیری 
دستگاه های اجرایی دست به دست هم بدهند و آنچه حق 
مرزنشینان است ادا کنیم چون اشتغال مرزنشینان موجب 

ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرت شان می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعیین حقوق 
تابع  بازنشستگان  حقوق  از  بخشی  گفت:  بازنشستگان 
قانون عمومی دولت است که در الیحه بودجه همانگونه 
افزایش مواجه می شود  با ۲۰ درصد  که حقوق کارمندان 
افزایش  اندازه  همان  به  هم  دولتی  بازنشستگان  حقوق 
می یابد اما بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل مزد 
کارگران است که در جلسه شورای عالی کار در یک روند 

سه جانبه گرایی تا قبل از پایان سال جاری تعیین می شود.
وی همچنین تأکید کرد:  دستگاه های اجرایی برای ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک کنند تا مرزنشینان 
به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند چون ایجاد مراکز 
تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت 

است.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  به اعتبار 
قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران محوریت کسب و 
کار معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجرایی وظایفی  برای همه دستگاه های  اجتماعی است و 
مشخص کرده است تا زمینه پیگیری دستگاه های نظارتی 

را فراهم کند.
وی تأکید کرد:  اگر تولید ناخالص داخلی کشور و درآمد 
سرانه افزایش پیدا کند وضعیت مرزنشینان هم بهتر خواهد 

شد و مانع مهاجرت آنها می شود.

وش تعیین حداقل دستمزد سال آینده اعالم شد ر
اخبار

حکم اعدام »حبیب فرج اهلل چعب« در دیوان عالی کشور 
تایید شد

حکم اعدام »حبیب فرج الله چعب« به اتهام افساد فی االرض از طریق 
تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال  و طراحی و اجرای 
عملیات های تروریستی متعدد در استان خوزستان از سوی دیوان عالی کشور 

ابرام شد.
»حبیب  کشور،  عالی  دیوان  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فرج الله چعب« ملقب به »حبیب اسیود« سرکرده گروهک تروریستی »حرکة 
النضال«، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پرونده اش 
و اقاریری که داشته عملیات های تروریستی متعددی را علیه مردم ترتیب داده 
که یکی از آن ها حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور 
سال ۹۷ است که این اقدام تروریستی منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان 

ازجمله یک کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.
گروهک حرکة النضال به سرکردگی »چعب« اقدامات تروریستی خونبار 
دیگری را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که ازجمله آن ها بمب گذاری 
در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه بوده و در مجموع اقدامات تروریستی 

اعضای این گروهک، ۲۷۴ نفر از شهروندان ایرانی شهید یا مجروح شده اند.
چعب آخرین نفر از سردستگان این گروه باغی بود که با هوشیاری نیروهای 
حافظ امینت مردم ایران پس از خروج از سوئد با شگردهای اطالعاتی دستگیر 
شد، وی سال ها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیالت دولت و 

دستگاه امنیتی این کشور بهره  مند می شد.
پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواست، 
جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکالی وی و شکات و خانواده شهدای 

ترور برگزار شد.
دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و 

مسلم دانست و فرج الله چعب را به اعدام محکوم کرد.
در نهایت پس از فرجام خواهی وکالی متهم، پرونده در دیوان عالی کشور 

مجددا مورد بررسی های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.
 دیوان عالی کشور پس از این بررسی ها در رای خود اعالم کرده: »در الیحه 
فرجام خواهی وکیل، استداللی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش 
کند، مالحظه نمی شود و رای دادگاه باتوجه به اوراق پرونده و استدالل قضات 
شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی 
محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون 
مجازات اسالمی انطابق دارد؛ علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین 

دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می  شود.«
در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی می باشد.

رئیسی بر اهتمام  دولت برای تسریع در تصویب الیحه 
قانون برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد

با  رئیس جمهوری در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه هیئت دولت 
برنامه هفتم توسعه  قانون  برای تسریع تصویب الیحه  اهتمام   بر  تاکید 
به  این الیحه، در جلسات فوق العاده در هفته جاری  کشور، مقرر کرد 
مجلس  به  ارسال  جهت  و  بررسی  جمهوری  رئیس  اول  معاون  ریاست 

شورای اسالمی نهایی شود.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه 
هیئت دولت با تاکید بر اهتمام  برای تسریع  تصویب الیحه قانون برنامه هفتم 
توسعه کشور، مقرر کرد الیحه ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به 
هیئت دولت، در جلسات فوق العاده در هفته جاری به ریاست معاون اول 

رئیس جمهور بررسی و جهت ارسال به مجلس شورای اسالمی نهایی شود.
رئیس جمهوری با اشاره به محوریت سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری و نیز نظرات کارشناسی در تدوین و تنظیم برنامه هفتم توسعه، بر 
اهمیت  بهره گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان بخش های مختلف در 
جریان بررسی و تصویب آن نیز تاکید کرد و افزود: بهره گیری از این نظرات 
موجب می شود نتیجه کار، برنامه ای جامع، پیشرو و کارآمد در راستای ترسیم 

نقشه راه آینده دستگاه های اجرایی باشد.
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گام نخست تهران و واشنگتن 
برای احیای برجام
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وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد

وزیر امور خارجه از دستیابی ایران و آمریکا به توافق برای تبادل زندانیان خبر داد و گفت: اگر همه 
چیز از سوی طرف آمریکایی به خوبی پیش برود، در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان خواهیم بود.

حسین امیرعبداللهیان روز یکشنبه در گفت وگویی با اشاره به روند پیشرفت مذاکرات برای رفع 
تحریم ها گفت: همچنان تبادل  پیام ها با طرف آمریکایی در موضوع لغو تحریم ها جریان دارد.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: در روزهای اخیر در موضوع تبادل زندانیان موجود بین ایران و آمریکا 
به یک توافقی دست پیدا کردیم و اگر همه چیز از سوی طرف آمریکایی به خوبی پیش برود، در 

کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان خواهیم بود.
وی ادامه داد: ما این پرونده را یک موضوع کامال انسانی می دانیم.  از مارس سال گذشته در این رابطه 
سندی میان ما و طرف آمریکایی به طور غیرمستقیم امضا و به تایید رسید. اما زمینه اجرای آن  
اکنون فراهم شده و از نظر ما همه چیز آماده است و طرف آمریکایی در حال آخرین هماهنگی های 

فنی خود قرار دارد.
امیرعبداللهیان درباره توافق ایران و عربستان، گفت: توافق ایران و عربستان در راستای مصالح و 
منافع دو ملت و صلح و امنیت و توسعه پایدار منطقه انجام می شود. این توافق علیه هیچ یک از 
کشورهای مسلمان در منطقه شکل نخواهد گرفت. در عین حال به صورت گسترده از این توافق 

استقبال شده است.

 قربانیان چهارشنبه سوری
۶ سال نزدیک به ۵٠ نفر

یک اتاق به اسم بازرگانی و 
به رسم سیاسی

 تورم
مدل ۱۴۰۲ می رسد

پلیس با حادثه آفرینان چهارشنبه 
 سوری قاطعانه برخورد می کند

رد پای جناح بندی ها و رقابت های 
سیاسی در انتخابات اتاق بازرگانی

پیش بینی رئیس  کمیسیون 
تلفیق بودجه 
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بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۱ هم چون سال های گذشته توانست با انجام 
فعالیت های مستمر در حوزه های بانکداری و سرمایه گذاری های کارآمد، عالوه 
بر عرصه های بین المللی و داخلی، در حوزه مسئولیت های اجتماعی، مدیریت 
مالی و بانکداری، حوزه های فرهنگی، اجتماعی و... سالی پرافتخار و همراه با 
سربلندی را سپری کند و برگ زرینی دیگر در بین رقبای خود به دست آورد که 

به خالصه ای از این موارد اشاره خواهد شد.
بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۱ طبق اعالم نشریه معتبر بنکر، پس از گذشت 
شانزده سال از تأسیس خود برای هفتمین بار موفق به کسب  عنوان "بانک برتر 
اسالمی ایران" در سال ۲۰۲۲ شد. همچنین به عنوان تنها بانک ایرانی حاضر 
در فهرست ۵۰۰ بانک ارزنده جهان قرار گرفت. طبق این ارزیابی که توسط 
 The بنکر نشریه  توسط  و  انجام   Brandfinance  برندفاینانس مؤسسه 
Banker منتشر می شود، بانک پاسارگاد در سال ۲۰۲۲، با صعود ۱۸۲ پله ای 
در رتبه بندی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان توانست به جایگاه شایسته ۳۲۰ جهانی 
دست یابد. گفتنی است این بانک در سال ۲۰۲۳ میالدی با صعود ۱۹ پله ای 
نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه ۲۳۸  از میان ۵۰۰ برند برتر بانکی 

جهان )Banking Brands ۵۰۰ TOP(  شد.
این درحالی است که پاسارگاد در سال های گذشته نیز به صورت مستمر 
در این فهرست قرار داشته و بارها به عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه 
انتخاب شده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که به دلیل 
اعمال تحریم های مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران، افت ارزش پول 
ملی و دشواری همکاری ها با بانک های داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد 
در رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی از کشورهایی مانند امارات متحده 

منطقه ای  و  ملی  بانک های  از سایر  و  عربستان سعودی  و  ترکیه  عربی، 
در  خود  افتخارآفرینی های  ادامه  در  پاسارگاد  بانک  است.  گرفته  پیشی 
سال جاری برای هشتمین سال عنوان "بانک سال ایران" را کسب کرد و 
توسط "نشریه بنکر” )The Banker( به عنوان »بانک برتر ایران در سال 
Bank Of The Year(  »۲۰۲۲(  معرفی شد. کسب عنوان بانک برتر سال 
بیانگر سرآمد بودن بانک های منتخب در تمامی معیارهای مورد ارزیابی در 

کشور خود می باشد. 
از دیگر دستاوردهای چشمگیر در سال ۱۴۰۱ کسب رتبه برتر در بیست و 
پنجمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI۱۰۰( است که این مراسم 
هرساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود و بانک پاسارگاد موفق 

به کسب رتبه اول در شاخص های بهره وری کل و شاخص بازده فروش شد.
این بانک در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال۱۴۰۱ 
پس از ارزیابی شاخص های مختلف مالی و حسابداری موفق به کسب تندیس 

زرین جشنواره به عنوان باالترین سطح این جایزه گردید. 
از دیگر موفقیت های بانک پاسارگاد در این سال پرافتخار می توان به کسب 
عنوان محبوب ترین برند بانکی با رأی مستقیم مردمی در نهمین جشنوارۀ برند 
محبوب مصرف کنندگان، انتخاب دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 
به عنوان چهره  ماندگار در چهاردهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، 
معدن و تجارت ایران، انتخاب مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان خیر برتر و 
کسب رتبه برتر و جایزه دیپلم افتخار سطح ملی در هفدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی در تمامی بخش های مشارکت خود )۸ بخش(، انتخاب 
محصول حساب دیجیتال کودک و نوجوان بانک پاسارگاد )زیپاد( به عنوان 

محصول برتر بانکی جشنواره دکتر نوربخش پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی و همچنین معرفی محصول "بانکداری ویدئویی" پاسارگاد، در هفتمین 
جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی به عنوان محصول و نوآوری  برتر ایرانی اشاره 

نمود.
کسب تمامی این افتخارات ملی و بین المللی طی سال های متوالی نشان از 
هم دلی، عزم و تالش تمام بانکداران پاسارگادی برای پرآوازه کردن نام ایران در 
سطح جهان است. دستیابی به این مهم مقدور نیست مگر با یاری و حمایت 
مردم گرانقدر و عزیزمان که این حس اعتماد، مسیر بانک پاسارگاد را برای 

درخشش در ادامه راه هموارتر می کند.
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