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 سخن ماه                       
 
 

 مدیریت هزینه یا اتالف منابع

 
ی  کترامیرهوشنگ امیند  

 
گفت و گو بر  کشاااور اجتماعی -ویژه در مجالس اقتصاااادی به  این روزها همه جا،   

درساات یا نادرساات بودن گزارش سااازمان برنامه وبودجه در باره  گونگی ک  و  ساار  

کیف اقتصاااد کشااور اسااتی موردی که به هین روی نطربر داوری درباره درساات یا نا 

برآیند گزارشی کارشناسی می باشد  ن را ندارم ،زیرا نظر ارائه شده،درست بودن آ

ه آن ه  ازاین نظر مسااتانا که می تواند ساانجیده ودرساات باشااد،و یا عکس آن ک

 علت العلل آن عنوان نشده استیاً هر ند ظاهر، یست ن

و  هین یک از   که تاکنون نه تنها عنوان نشاااده اما پرساااس  سااانجیده و راساااتینی

مقام ارائه و پاسااب به آن بر نیامده اند،  کارگزار ان اداره امور اقتصااادی کشااور نیز در

بودن از کلیه عوامل فوق تصور   صاد کشور با برخوردار، اقتبه کدامین دلیلاینکه  را و 

مورد نیاز برای شااکوفا سااازی اقتصااادی و رفاه اجتماعی د ار  نان وهااعی شااده 

اساات که سااازمان برنامه وبودجه، دسااتگاه برنامه ریزی اقتصااادی اجتماعی کشااور 

یت اق ور ادی کشااصااتمبادرت به تهیه وارائه  نین گزارشاای تکان دهنده درباره وهااع 

 البته بدون اشاره به علت العلل آنی است،برآمده درحال وآینده

سبت     سی کشور بارها به منا سیا ساختار  سب این پرسس از همان آغاز  تغییر  پا

ی مبان های گوناگون مبنی بر اینکه راهبری سنجیده اقتصاد کشور براساس اصول و

 از یک سو، دانس و نیاز دشرایط مور برقراربودن فضا و دانس اقتصاد سیاسی نیازمند

ته آن ه  دریک نظام اقتصااادی آزاد بتجربه طراحی و اجرائی از سااوی دیگر اسااتی ال

بارز آن را در یا  نه  که نمو ظام اقتصاااااادی متمرکز دولتی دسااااتوری  نه در ن بازار و 
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 عنوان و ،یا دساات ک  شاانیده ای  همسااایگی شاامالی خود همگی آن را تجربه و

 یکرده امقلمی 

آنچه در  ند دهه اخیر در این زمینه رخ داده اینکه کارگزاران اداره امور اقتصااااادی     

شمردن درآمد و شاره ، برابر صول مورد ا سرمایه و به تبع  بی توجه به الزام رعایت ا

آن رفتار یکسان با درآمدوسرمایه واین تصورواهی که با دراختیار داشتن منابع مالی 

تولید است  وردنیاز برای بهره گیری ازآن در سرمایه گذاری وکالن که یکی از عوامل م

ه امور اقتصااااادی به لذا اینکه کارگزاران ادار یایر عوامل نخواهد بودنیازی به ساااا دیگر

مبادرت به هدایت ساارمایه گذاری و یا اقدامات اجرائی کردند، بی  گونه یی ساالیقه

مورد اشااااره اسااات  یتجرب آن که از حداقل شااارایط که همانا دانس تخصاااصااای و

شند، سیاست هایکه  برخورداربا سرمایه گذاری در زمینه  از آن جمله می توان به 

، ساااد ساااازی، رسااامیت ی زود بازده ، مساااکن،مونتاو خودروهای گوناگون طرح ها

الزام برگشت بخشدن به خروج رسمی سرمایه با سال ها به عهده تعویق سپردن 

واردات بی رویه  ،های ناراست پولی بانکیال  سیاست ، اعموجوه حاصل ار صادرات

عوارض مترتب بر کارت  بر تولید با اخذزائد حمل  و نا مناسااااب و ت میل هزینه های

های بازرگانی و یا ثبت موردی مهر اسااااتاندارد برای یک یک کا های تولیدی و یا به 

فلسفه  از بی راهه کشاندن  طرح بهینه سازی یارانه ها با گذراندن قانونی بی خبر

وجودی بهینه سااازی یارانه ها وهاارورت حمایت از گروه آساایب پذیر جامعه، و به ت بع 

آن اتالف منابع یا بی توجهی به آثار مخرب  مخیّر کردن هاااامنی موجران به افزایس 

 اجاره بهاء امالک استیجاری و سایر مسائل عدیده دیگری

مانند نفت خام و  ،ملی وجوه ارزی حاصاال از صااادرات و فروش ساارمایه هایمیزان  

گاز و کانیات گران بهاء و درنهایت کا های تولیدی صاااانایع دسااااتی،کارخانه یی و 

مناسااب ترین  کشااور مالحظه می شااود که در عدنی، و با توجه به ظرفیت اجرائیم

شرایط، به تقریب با بخشی از این منابع نیز، باوجود ت ری  ها نباید از ل اظ مالی در 

رار داشاااته باشااای ، جز اینکه پذیرلی آن باشااای  که ب ران مالی  نین شااارایطی ق

 ناشاای از فقر علمی  تجربی کارگزاران اداره امور اقتصااادی و نظام اقتصااادی مخرب،

ت  آن اسا فقرآفرین و فسااادبرانگیز متمرکز دسااتوری دولتی وتهنیت شااکل گرفته در

  ینه جز این ت وبوده اس که به بیان دیگر پیامد مدیریت هزینه واتالف منابع

* * * 
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 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها   

 هانج صای ایران وتاخبارکوتاه اق

 انگلیس اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران و

 

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و                    

هفتمین جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس بنابه  دویست و

 در حضور کلیه اعضاء شش  مهرماه سال جاری باسه شنبه 11روال معمول  راس ساعت 

 شد ی برگزار دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و

صادی در شتس این جلسه پس از مبادله اخبار اقت امه از برن و بیانات دکتر امینی درباره بردا

کیفی کابینه به تفصیل درباره وهعیت افغانستان  های دولت رئیس ،به ویژه ترکیب کمی و

کشور  د بازرگانی دواثرات آن بر دادوست کومت طالبان وح قرارتاس وو ن وه ی خروج آمریکا 

خت رسااانی مرور از مرزدوقارون وتسااهیل سااو عبور و مرکی درگشااده  تسااهیالت ایجاد و

هائی دببیاناتی ایراد کردریلی  سپس مهدی ر ر هیات مدیره گزارش عملکرد اتاق در ماه یی 

و ران مال یسای کمیسیون ها از ائرو هیات مدیر و تعدادی از اعضاء گذشته ،ازجمله بازدید

 رساندی دوبی را به سمع اعضاء 0101اقدامات به عمل آمده در باره اکسپو

مصوبه های  مجمع عمومی کماکان در ثبت شرکت توجه به اینکه صورت جلسه  سپس با

 ثبت  دصااورت  لسااه به ثبت نرساایده باشاامادام که  ها دردساات بررساای می باشااد و

 وجدیت هر ه بیشتر دنبال  شد مورد بهر امکان پذیر نخواهد بود مقر تغییرات هیات مدیره 

 نتیجه در جلسه بعد گزارش شودی

دیجیتال مقر  هوشمندسازی  به صورت حضوری و و دیجیتال درمورد برگزاری سمینار اقتصاد

در جلسه آتی برنامه مربوط را  طومجری مرب رشد خان  ابراهیمی عضو هیات مدیره اتاق و

 یاعالم کنندی

شاهی مت دهافزون بر دبیرخانه گزارش های اطالعاتی را - به روز کرده و به  هر لندنش پاد

 یپایان یافت 11جلسه ساعت  کندیمنتشر در سایت اتاق مجازی  صورت فیزیکی و
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 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق  

سیون نفت، شیمی کمی سه :گاز و پترو سیون نفت و گاز و ی ماهانهجل ی مهرماه کمی

ساعت  شیمی رأس  شنبه  11پترو سرمدی،  1011 11 02یک ها  شرکت آقایان م مدر با 

اکبر خدابخشاااای، خداقلی حاجی پناهی، علیمهدی نوروزی، مهران پارساااایان، مهدی 

، حسااینلو، دا یی، عطاءم میرمعینی، م مد احمدی، م مدرهااا قائدی و مهدی رهااائی

 به صورت مجازی تشکیل و برگزار گردیدی به تبادلدبیرکل اتاق، 

در این جلساااه ابتدا آخرین اخبار در زمینه نفت و گاز و پتروشااایمی مبادله شاااد، ساااپس 

معرفی خودو  زی از مهمان ویژه این جلسااه، مهندس قائدی خواساات هاامنآمهندس نورو

شااان کمیساایون را ازوهااعیت کار در عراق آگاه فرمایندی سااپس فعالیت های شاارکت خود

های شاااارکت عمراب پرداخت و کلیاتی در قائدی، به معرفی خود و فعالیت  آقای مهندس

فرصاات های موجود در بازار عراق ارتباط با فعالیتهای عمرانی شاارکت در عراق و همچنین 

برای حاهااران ارائه و به پاسااخگویی پرسااس های اعضاااء پرداخت واظهار داشاات مسااائل 

امنیتی در عراق روز به روز در حال بهتر شدن است و در جنوب عراق در حال حاهر مشکل 

 امنیتی وجود ندارد همچنین به عاد نه بودن سیست  قضائی عراق اشاره کردی توهی اتی

دستمزد کارگران ساختمانی ارگران در عراق ارائه اظهارداشت را نیز در ارتباط با دستمزد ک

هر بین  صورت میانگین  111در عراق در حال حا ست که به  هزار و یک میلیون دینار عراق ا

میلیون تومان ایران اساااات، و برای شاااارکت های ایرانی فعال در عراق  01 با برابر حدود

اساااات که حتی ا مکان نیروهای ایرانی با خود به عراق ببرندی دکتر  مقرون به صاااارفه آن

پناهی هاامن تییید صاا بت های ایشااان، افزود با این حال بهتر اساات از نیروهای عراقی 

اسااتفاده شااود، زیرا نیروهای ایرانی بعد از مدتی شاارکت را به قصااد پیوسااتن به شاارکت 

در پایان، مساااایله دشااااواری ها و  های بهتر و رفتن به کشااااورهای دیگر ترک می کنندی

شد مشکالت کار با  ینی هامطرح و شان به طور  گفته  سفانه  ینی ها به قراردادهای متی

 کامل عمل نمی کنند و طرف مقابل را به دردسر می اندازندی
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جلسه ماهانه مهرماه کمیسیون  :ویننی ،صنعت وفن آوری های نکمیسیون بازرگا

با حضور  1011 11 01شنبه سه 11:11ی نوین رأس ساعت هاآوریبازرگانی، صنعت و فن

ج ، مهران پارسااایان، خان  ساااودا نژادی و آقایان علی نقیب، م مد احمدی، م مد اخوان

ساید رهای ساید اصافهانی، پرویز شاکرانی، امین مقدم، علیرهاا هشاترودی، و ، مهدی 

 دیدیرهائی، دبیرکل اتاق به صورت مجازی )آنالین( تشکیل و برگزار گر

، به تبادل اخبار اقتصاااادی گذشاااتی پس ازآن آقای امین مقدم درباره در این جلساااه ابتدا

ستاد مقابله با قا اق کا  در  شور و اینکه  شاک به ک سترده پو واردات بی رویه و قا اق گ

این خصااوو وارد عمل شااده اساات و از مراکز خرید بازرساای به عمل می آوردو با خاطیان 

در همین راستا، به مراکز خرید ارگ و مگامال رسیدگی و در حال حاهر برخورد می کند، و 

نوبت رساایدگی به مجموعه ایران مال رساایده بیاناتی ایراد کرد اساات،سااپس به موهااو  

افت ارزش لیر ترکیه نساابت به د ر، و اثر آن بر بازار داخلی و نیز به آپارتمان های خریداری 

شاره هر ایرانی ها مجازند  شده توسط ایرانی ها در ترکیه ا کرد و اظهار داشت در حال حا

 ها و به لیر بفروشندی  آپارتمان های خود را فقط به ترک

ای طو نی در بانک مرکزی برای گرفتن ارز نیمایی ه ساااپس آقای نقیب به مشاااکل صاااف

برای واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت نگرانی های حاصل از انتظار تورم و کاهس ارزش 

ل ملی و افزایس نرخ ارز در نیمه دوم سااااال بر مراودات تجار اثر گذاشااااته اسااااتی آقای پو

هشااترودی نیز در همین راسااتا به انتظار بروز مشااکالت جدی در تیمین مواد اولیه در نیمه 

 دوم سال اشاره کردی 

 آقای شکرانی نیز توهی اتی در خصوو دریافت ارز برای واردات ارائه و نیز افزود مشکالت

جدی کمبود بنزین و صاافهای طو نی آن را از نزدیک در ساافر خود به انگلیس شاااهد بوده 

 یپایان یافت 11:11جلسه در ساعت استی
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سیون برنامه ی مهرماه ی ماهانهجلسه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان:کمی

شاانبه ،سااه10:11ساااعت رأس ریزی شااهری، گردشااگری و ساااختمان کمیساایون برنامه

اکبر زهرا نقوی و آقایان دکتر علیمردان شاااایبانی، علی یبا شاااارکت  خان 1011 11 01

خوار، م مدرهااا قائدی، مهدی قربانعلی خدابخشاای، م مدرهااا ساارمدی، دکتر علی غ 

 بهزادیان و مهدی رهائی دبیرکل اتاق، به صورت مجازی تشکیل و برگزار گردید یی

بیانات مفصاالی درباره  خوارمبادله، سااپس دکتر غ  در این جلسااه ابتدا اخبار اقتصااادی روز

اظهار داشت با بروز تغییرات اخیر در  وهعیت فعلی گردشگری در ایران و جهان دادند ارائه و

وهااعیت کرونا و واکساایناساایون در ایران، وهااعیت صاانعت گردشااگری رو به بهبود اساات و 

شتر  01الی  11های داخلی پذیرای حدود هتل سافر بی صد م شته در سال گذ سبت به  ن

های شااده اندی ایشااان همچنین توهاای ات مبسااوطی درباره وهااعیت برگزاری نمایشااگاه

رفته در حال برگشاات به حالت عادی می کرد که اوهااا  رفته خارجی بیان داشاات و اظهار

 باشدی 

اشااااره قرار گرفت و  نیز مورد در ادامه عوامل تعیین کننده برای ورود مساااافران به کشاااور

درباره، عوامل ایمنی ساااافر از نظر کرونا، امنیت  خوار نظرات خود راان ساااارمدی و غ آقای

های سافر مهمترین عوامل تعیین مساافر، داشاتن تصاویر درسات از مقصاد، و اینکه هزینه

کننده انتخاب مقصااد اساات ایراد سااخن  کردندی سااپس خان  نقوی موهااو  برگزاری وبینار 

د و نظرات حاهاران در جلساه را در خصاوو موهاو  گردشاگری و سااختمان را مطرح کردن

های آن و زمان و ن وه برگزاری جویا شااادندی پس از اعالم نظرات از دقیق وبینار، ساااخنران

گیری نهایی درباره وبینار بندی و تصمی هفته دیگر جلسه ای برای جمع 0سوی حاهران، 

 پایان یافتی 11:11جلسه در ساعت  برگزار شودی

بنابه گزارش کمیسیون ماهانه غذا و دارو به سبب برخورد با  و دارو: کمیسیون غذا

 تعطیالت رسمی در مهر ماه جاری تشکیل نگردیدی 
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ن:ااخبارکوتاه اقتصادی ایر  

 ایران بازگشت به مذاکره برجام را منوط

 به

میلیارد دالر کرد ۰۱دریافت   
های میلیارد د ر از دارایی 11وزیر امور خارجه جمهوری اساااالمی خواساااتار آزاد سااااختن 

های ایران را شااده ایران شااده اسااتی حسااین امیرعبداللهیان رفع انسااداد از داراییبلوکه
دسترسی جمهوری اسالمی  شرط بازگشت این کشور به مذاکرات وین اعالم کرده است

قطع ها های مالی خود در خارج از کشور در سایه ت ری ای از داراییبه بخس قابل مالحظه
های ارزی عمدتا در ارتباط با صادرات نفت و گاز این کشور به دست شده استی این دارایی

 .اندآمده

.  
 حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

 

سوم اکتبر ) شار گزارشی از دوبی به اظهارات  11خبرگزاری رویترز روز یکشنبه  مهر( با انت
درباره ادامه مذاکره بر   اخیر حساااین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اساااالمی

 .ای ایران پرداخته استسر مناقشه هسته
وگو با صااادا و سااایمای جمهوری اساااالمی مدعی شاااده بود که امیرعبداللهیان در گفت

های مختلف امت او در نیویورک تالش کرده بودند تا از طریق راهمقامات آمریکایی در دوره اق
با او تماس بگیرندی عبداللهیان برای شاااارکت در مجمع عمومی سااااازمان ملل به نیویورک 

 .سفر کرده بود
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وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در این مصاحبه تصریح کرد، "به کسانی که برای تماس با 
د، گفته اساات که هرگاه قصااد آمریکا درباره مذاکرات و رساایدن به آمریکا میانجیگری کرده بودن

 ."شده این کشور رفع انسداد کندهای مالی بلوکهراه حل با ایران جدی باشد، باید از دارایی
امیرعبداللهیان به این ترتیب بازگشاات جمهوری اسااالمی به مذاکرات کمیساایون مشااترک 

شده این کشور های بلوکهمیلیارد د ر دارایی 11برجام در وین را مشروط به رفع انسداد از 
وگو همچون  ند مصاااااحبه دیگر دو باره از آمادگی جمهوری در این گفت او .کرده اساااات

شت به  سالمی برای بازگ سخن گفت، اما از اعالم تاریخی معینی در ا شت میز مذاکره  پ
 .این رابطه خودداری ورزید

ای، بریتانیا، این در حالی اساات که آمریکا و مت دان اروپایی این کشااور در مذاکرات هسااته
تر به اند هر  ه ساااریعدرخواسااات کرده  آلمان و فرانساااه، به تاکید از جمهوری اساااالمی

 .رددپشت میز مذاکره بازگ
وان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانساااه اخیرا گفته اسااات که "گذشااات وقت به ساااود 

شتر بازگشت ایران به مذاکرات هسته سالمی نیست و هر  ه بی ای به تعویق جمهوری ا
 ."تر خواهد شدافتد، فضا برای کسب یک راه حل دیپلماتیک با این کشور تنگ

 

 TAه هم افزایش یافتقیمت خانه در تهران در شهریور ما
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهر ماه( درباره  1در گزارشی که امروز  هارشنبه ) جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکزی 
ها نسبت به بازار معامالت مسکن پایتخت در شهریور ماه منتشر کرده از افزایس قیمت

 پارسال و همچنین ماه قبلی )مرداد ماه( خبر داده استی
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بر اساس اعالم بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع مسکن 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل )مرداد  11۱میلیون و  ۱1معامله شده در شهر تهران 

درصد افزایس یافته  1 ۱1و  0 0به ترتیب ( 1۱۱۱و ماه مشابه سال قبل )شهریور ( 1011
برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت ها که این داده استی

های معامالت ملکی تهران را در های معامله شده در شهریور ماه از طریق بنگاهاست، خانه
 گیردیبر می

های معامله شده در شهریور ماه دهد تعداد خانهگزارش بانک مرکزی همچنین نشان می
در امسال هشت درصد کاهس یافته است؛ هر  ند این امسال در مقایسه با همین ماه 

 تعداد نسبت به مرداد ماه افزایس داشته استی
ترین منطقه تهران کماکان منطقه یک بود که متوسط قیمت هر در شهریور ماه امسال گران

 هزار تومان اعالم شده استی ۱11میلیون و  01های معامله شده در آن متر مربع خانه
هزار تومان برای هر متر مربع ارزانترین  ۱1میلیون و  11ا متوسط قیمت ه  ب 11منطقه 

 منطقه پایتخت بودی
در گزارش بانک مرکزی ایران به بازار اجاره ه  اشاره شده است؛ طبق گزارش این سازمان 

درصد با تر  0۱نرخ اجاره بهای خانه در تهران در مقایسه با شهریور ماه پارسال نزدیک به 
 درصد اعالم شده استی 1 01؛ این افزایس برای کل مناطق شهری ایران رفته است

های ایرانی، بیس از شس میلیون خانوار در ایران بر اساس اظهارات رسمی مقام
 نشین هستندیاجاره

ه   01و  1۱بود؛ منطقه  1در شهریور ماه بیشترین تعداد معامالت پایتخت مربوط به منطقه 
 رین تعداد معامالت را در شهریور ماه ثبت کردندیبا کمتر از صد خانه کمت
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بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ اجاره بهای خانه در تهران در مقایسه با شهریور ماه پارسال 

مسکن در ایران کمبود  یکی از د یل افزایس قیمتی درصد با تر رفته است 0۱نزدیک به 

د که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با عرهه است؛ آمارها در ایران حکایت از آن دارن

دولت حسن روحانی، رئیس  نیاز بازار نیست که این به وهعیت کنونی دامن زده استی

جمهوری سابق ایران برای ساماندهی بازار مسکن در ایران و افزایس درآمدهای دولت طرح 

و شهرسازی اخیرا  های خالی را از سر گرفت؛ مسئو ن وزارت راهدریافت مالیات از خانه

میلیون خانوار در سامانه امالک و اسکان وجود دارد که تا کنون  00اند اطالعات هویتی گفته

ها در این طرح یکی از مهمترین  الس اندیمیلیون نفر در سامانه ثبت نام کرده 1 0فقط 

ای نیست تازههای خالی در ایران موهو  اخذ مالیات از خانه شناسایی امالک خالی استی

های گذشته ه  مطرح شده بود ولی به د یل مختلفی از جمله عدم هماهنگی و در سال

خالی  گویند تعریف ناروشن از خانههای تیربط اجرایی نشد؛ بعضی منتقدان میدستگاه

 های فروشی، غیرقابل سکونت وییی( اجرای این طرح را سخت کرده استی)خانه

های اخیر و افزایس نرخ تورم، قیمت مسکن ه  در ایران رو به البا کاهس ارزش ریال در س

 افزایس گذاشت و به تبع آن نرخ اجاره بها ه  افزایس یافتی

همزمان با افزایس قیمت مسکن در ایران، حدود یک سال و نی  پیس با دستور دادستانی 

ها نرخ به آگهیها ممنو  اعالم شد که بعد از  ند ماه اعالم اعالم نرخ مسکن در آگهی

های اعالم نرخ را مقصر ها در بازار مسکن مسئو ن ایرانی سایتبرگشت؛ با جهس قیمت

 های دانسته بودندیگرانی

 

 هزار نفری اصفهان را  ۶شست زمین،شهرک و چگونه فر

          د؟کر متروکه

اند نشان داده هاییفیل  انتشاراب ایران های شناخته شده م یط زیست هره دو نفر از

از خاک اسااتان اصاافهان نشااساات کرده و فرونشااساات زمین  هاییبخس که  گونه
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ساختمان تخلیه باعث شهرک شس هزار نفری و ترک خوردن  شهر یک  های اداری در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شده استی

 
  

                     شهرهای اصفهان در شاهینترک در یکی از شهرک                    

     

م مد درویس با انتشار فیلمی از دشت مهیار در جنوب اصفهان نوشته فرونشست زمین 

شناسی و مدیر زمینها رها اسالمی، رسیده استی در این فیل « آورمرحله رعب»به 

 دهدیخوانده، هشدار می« فاجعه»اکتشافات معدنی اصفهان، درباره تبعات آنچه 

متر نشان داده  10هایی با عمق مهرماه است،  اله ۱که مربوط به  هایکی از این فیل  در

گذردی م مد درویس در که از نزدیکی آن جاده و خط راه آهن اصفهان به شیراز می شودمی

 توصیف کرده استی« بسیار جدی»توییترش خطر لغزش خط راه آهن را 

ها ها و موتورپمپآقای درویس هشدار داده که با وجود سرعت زیاد فرونشت زمین، تعداد  اه

                                                                                                                                                                                                           یدر مرکز ایران در حال افزایس است

https://twitter.com/darvish100/status/1443945026577477637?s=20
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 کشف ماینر رمزارز در ساختمان بورس

 و

 استعفای مدیرعامل شرکت بورس
 

اول تکذیب کردند و سپس تایید: کشف تعدادی ماینر آن ه  در ساختمان بورس اوراق بهادار 

تری یافته استی تهرانی مدیرعامل شرکت بورس استعفا کردی اما اکنون موهو  ابعاد وسیع

 .اندباختگان بورس خواستار توهیح شدهمال

    

 

انتشار اخباری مربوط به نصب  ند علی ص رایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران پس از 

 .گیری شدماینر استخراج رمزارز ناگزیر به کناره

است که مدیرعامل شرکت بورس تهران پیشتر خبر وجود این ماینرها در  این در حالی

 .زیرزمین ساختمان بورس اوراق بهادار تهران را "رسما و قویا" تکذیب کرده بود
درباره وجود  نین ماینرهایی در زیرزمین این ساختمان مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 

 «.انداند، اشتباه کردههایی که آن را مطرح کردهاین موهو  ص ت ندارد و آن»گفته بود: 
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" هاییسایت "نبض بورس" همن انتشار خبر استعفا یا برکناری علی ص رایی از "حاشیه

هیئت مدیره آن ایجاد شده  سخن گفته است که برای مدیرعامل شرکت بورس تهران و

  .ها قرار نگرفته استها در اختیار رسانهاستی توهی ی درباره این حاشیه

هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار، پست مدیرعاملی را به م مود  شودگفته می

سپرده استی علی ص رایی که منکر وجود ماینرها در ساختمان  گودرزی، معاون ص رایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    رای"ب   استعفای خود گفته است با این اقدام خود بر آن بوده تا  در توهیحبورس شده بود، 

 .در ساختمان بورس فرصت ایجاد کند بیشتر در مورد ب ث استخراج رمزارز" ت قیقات

مدیرعامل شرکت بورس تهران از جامعه سهامداران درخواست کرده تا "قصور احتمالی" او 

بنده از جامعه سهامداران »در مدت مدیریتس را "به دیده عفو نگاه کنند" و افزوده: 

 «.وجه عمدی نبوده استه هینکن  و اتفاقات افتاده بعذرخواهی می

دهد که نصااااب ماینرها در علی صاااا رایی توهاااایح نمی:"نگاهی به "اتفاقات افتاده

تواند "اتفاق" افتاده باشد و  گونه ممکن است نصب زیرزمین ساختمان بورس  گونه می

 یها سهوا صورت گرفته باشدآن

.  
 علی ص رایی، مدیرعامل مستعفی شرکت بورس تهران

"آفتاب یزد" از اظهارات هاااد و نقیض مسااائو ن درباره کشاااف  ند دساااتگاه ماینر ساااایت 

یک روز وجود »غیرمجاز در زیرزمین شاارکت بورس خبر داده اسااتی به نوشااته این سااایت: 

 «.کننددستگاه ماینر در سازمان بورس را تایید و روز دیگر تکذیب می
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علی ص رایی این خبر را تکذیب کرد پس از انتشار خبر کشف این ماینرها در بورس تهران، 

 «.اندها شخصی نبودهاین دستگاه»و معاون او در سازمان بورس به خبرنگاران گفت که 

معاون اجرایی ساااازمان بورس البته به خبرنگاران اطمینان خاطر داده بود که او "شاااخصاااا 

 .است ها را رویت نکرده"دستگاه

"شرکت بورس تهران  گفته شد موهو  که دامنه پیدا کرد،:!برای تحقیقات بوده است

ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها ، با توجه به نگرانی۱۱دارد از ابتدای سال اعالم می

ای و ایجاااد ب ران خروج نقاادینگی در بااازار ساااارمااایااه، این موهااااو  بااه عنوان پرووه

رسااد که هدف از نصااب این بنابراین به نظر می .تصااویب و اجرا شااده اساات ت قیقاتی"

شدن از  ساختمان بورس برای مقابله با "ب ران خروج نقدینگی" و مانع  ماینرها در زیرزمین 

 .های سرگردان به سمت رمزارزها بوده استکوچ پول

علی رمضانیان، کارشناس بورس، نخستین کسی است که وجود این ماینرها در ساختمان 

ل سوا»گوید: رباره جنبه ت قیقاتی نصب این ماینرها میای کرده استی او دبورس را رسانه

ها در حال اسااااتخراج همین جاساااات: اگر جنبه ت قیقات داشااااته پس  را این دسااااتگاه

 «اند؟بوده

اندی انگشت شود که رمزارزهای استخراج شده نیز رسما ثبت نشدهافزون بر آن گفته می

ها که شود نصب این دستگاهآنکه ادعا میاتهام متوجه مدیرعامل این شرکت است، حال 

حتی توسااط معاون اجرایی شاارکت بورس نیز "شااخصااا رویت" نشااده، با اطال  و تصااویب 

 .هیئت مدیره و اطال  صمت )وزارت صنعت، معدن و تجارت( بوده است

 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/a-59369516
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/a-59369516
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/a-59369516
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/a-59369516
https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3/a-59369516
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 "قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مباره با مواد مخدر"

 

سرمایه به سال زمامداری حسن  تبلیغ نهادهای حکومتی برای جلب  سین  بازار بورس در واپ

های بورس باختگان بساایاری را در کشااور بر جای گذاشااتی به سااخن دیگر ریزشروحانی مال

 .پس از رشد بادکنکی بهای سهام باعث ورشکستگی شماری از شهروندان شده بود

سانه سالمی ایران و از جمله در "آفتاب یزد" به بازتاب گستدر ر رده کشف های جمهوری ا

 .های اجتماعی نیز اشاره شده استماینرها در ساختمان بورس در شبکه

ماینر توی شرکت بورس »به عنوان نمونه یکی از کاربران درباره این موهو  نوشته است: 

دار، ده،  ه برساااه به شااامای ساااهامگه بازار سااارمایه ایران حتی به ما ساااود نمیمی

 «یزارزهاتون جمع کنید برید تو بازار رمهمه

اصطالح ت قیقاتی توسط خود سازمان، درست نصب ماینر به»و کاربر دیگری نوشته است: 

زمانی که مردم رو به بورس هل دادن، مال قا اق مواد مخدر توساااط ساااتاد مباره با مواد 

باخته و حیران و افسااارده و خیره به داری همچنان مالماه ساااهام 10مخدره! مردم بعد از 

 .شاخص فیک

 

 :خبار کوتاه اقتصادی جهانا

ثروتمند آمریکا خارج شد ۰۱۱ترامپ از فهرست   
 

ثروتمند ایا ت مت ده  011سال پیس تا کنون، دونالد ترامپ در لیست  01برای اولین بار از 

قرار نگرفتی بنا بر آمار مجله فوربس، ترامپ برای قرار گرفتن در این فهرسااات برای ساااال 

   .میلیون د ر ک  داشته است 011، 0101

میلیاردها د ر برایس  0110ظاهرا گالیه ترامپ در این باره که مبارزات انتخاباتی در سااااال 

 011تا امسااال نام او همواره در فهرساات  1۱۱0تمام شااده، درساات بوده اسااتی از سااال 

 .در نیمه اول این جدول قرار داشت 0110تا  ۱1ثروتمند آمریکا بود و از سال 

سااال برای اولین بار دیگر نام ترامپ در این فهرساات نیسااتی بر اساااس  01حا  اما بعد از 

همانند سال گذشته  0101برآوردهای مجله اقتصادی فوربس دارایی دونالد ترامپ در سال 

 .و نی  میلیارد د ر بوده است 0بالغ بر 
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ثروتمند آمریکا قرار  011ام فهرست ۱۱۱برای آنکه ترامپ در رده  0101این دارایی در سال 

سال  ست  0101بگیرد، کافی بود اما در  ثروتمند آمریکا  011برای آنکه ترامپ بتواند در فهر

 .میلیون د ر ک  داشت 011قرار بگیرد، 

میلیون د ر  011سااااازی آمریکا حدود از زمان آغاز پاندمی کرونا ثروت این غول ساااااختمان

 .شهرها بوده استز سقوط ارزش امالک در کالنکاهس یافتی علت آن ه  بیس از هر ی

 011در میان فهرساات  ۱01با کسااب رتبه  1۱۱0به گزارش مجله فوربس، ترامپ از سااال 

یعنی ساااالی که به ریاسااات جمهوری  0110تا  1۱۱1ثروتمند آمریکا قرار گرفتی از ساااال 

 .نفر اول این فهرست بود 011انتخاب شد، نام او در میان 

شرو  شد و رتبه او هرسال کمتر  0110پ در این جدول نیز از همان سال سقوط نام ترام

 .کلی از این لیست خارج شد شد تا اینکه در سال جاری نام او به

بیشترین ثروت را داشته  0111بنا بر تخمین مجله اقتصادی فوربس، دونالد ترامپ در سال 

میلیون د ر سااقوط  111لیارد و می ۱و نی  میلیارد د ری در سااال بعد ثروت او به  0اساات؛ 

 .میلیون د ر رسید 111میلیارد و  ۱به  011۱تا  0111از سال   کرد و

را  هایسمجموعه شرکت در دوران  هارساله ریاست جمهوری، ترامپ مسئولیت و هدایت

 .در مالکیت خودش باقی ماندند ها و موسساتشرکت به پسرش واگذار کردی اما

کرد که ریاسااات جمهوری اش مدام از این موهاااو  گالیه میجمهوریاو در دوران ریاسااات 

 .میلیاردها د ر برایس تمام شده است

گویند برعکس، ترامپ از ریاسااات جمهوری بسااایار ساااود برده اساااتی به منتقدان اما می

هااا گزارش دادنااد کااه ترامااپ برخی رویاادادهااا را در امالک عنوان ماااال برخی رساااااانااه

 .خواه و دولت برگزار کرده استجمهوری اش با خرج حزبخصوصی

 
 دیدار هیأت آمریکایی با طالبان در قطر

اکتبر  ۱یک سااخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته اساات که هییتی از این کشااور روز شاانبه 

رودی او اما تاکید کرده که این دیدار به معنای برای دیدار با طالبان به دوحه پایتخت قطر می

 .به رسمیت شناختن طالبان نیست

یا ت مت ده اولین  ماه اوت، ا یان  پا تان در  غانساااا کایی از اف های آمری پس از خروج نیرو

کندی به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا وگوهای مستقی  با طالبان را آغاز میگفت

اکتبر هیآت آمریکایی با نمایندگان عالیرتبه طالبان در  11و  ۱شاااانبه روزهای شاااانبه و یک

 .کنددیدار میدوحه پایتخت قطر 
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وزارت خارجه آمریکا اما تاکید کرده که این دیدار به این معنی نیساااات که آمریکا حاکمیت 

ما همچنان بر این نظری  »شناسدی او گفته است: طالبان بر افغانستان را به رسمیت می

 «.آوردبا رفتار خودش به دست می که طالبان مشروعیتس را

 .کننداصی از سوی دو طرف با یکدیگر دیدار میهنوز مشخص نیست  ه اشخ

آوری  تا به حقوق تمام ما به طالبان فشار می»سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: 

مردم افغانسااتان شااامل زنان و دختران احترام بگذارند و دولتی فراگیر با حمایتی گسااترده 

 «.تشکیل دهند

 "یک ب ران  با رکود شاادید اقتصااادی و احتما به گفته این سااخنگو از آنجا که افغانسااتان 

های خواهد به طالبان فشااااار بیاورد تا برای سااااازمانانسااااانی" روبروساااات، آمریکا می

 .رسانی امکان دسترسی به مناطقی را که نیاز به کمک دارند فراه  کنندکمک

دان همچنین ایا ت مت ده بر آن اساااات تا در گفت و گو با طالبان امکان خروج شااااهرون

 .آمریکایی و همکاران م لی نیروهای امریکایی را فراه  سازد

گرای افراطی طالبان اواسط ماه اوت پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان به گروه اسالم

 .طور کامل بر این کشور مسلط شد و از آن زمان در پی کسب مشروعیت جهانی است
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از افغانستان با طالبان ارتباط برقرار کرده بودی دولت ایا ت مت ده در جریان خروج نیروهایس 

در آن زمان و هنگامی که نیروهای امریکایی کنترل فرودگاه کابل را برای ایجاد پل هوایی 

به منظور خروج نیروهای ناتو در دسااات گرفته بودند، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه، 

 .بودکنزی با نمایندگان طالبان دیدار کرده ونرال مک

به گفته مقامات آمریکایی تا کنون طالبان برای خروج شااهروندان آمریکایی از افغانسااتان با 

ایا ت مت ده همکاری کرده اسااااتی با این حال دولت امریکا اتعان کرده که در آن زمان در 

به خروج از  یل  ما که  کایی را  غان نیروهای آمری ند اکار همکاران اف که بتوا موقعیتی نبوده 

 .افغانستان بودند، این کشور خارج کند

 دفاع بلینکن از خروج آمریکا از افغانستان در نشست مجلس نمایندگان   
آمریکایی از افغانستان سبب شد که دولت جو بایدن با خروج نابسامان و شتابزده سربازان 

ب رانی سااااخت روبرو شااااودی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مقابل انتقادات شاااادید 
  .نمایندگان از عملکرد دولت ایا ت مت ده در این راستا دفا  کرد

 
 

توافق اعضای سازمان همکاری و توسعه بر سر مالیات گرفتن از 
المللیبزرگ بینهای شرکت  

 
 سپاری در اقتصادی توسعه و همکاری سازمان مقر

کشااور جهان در نشااسااتی مشااترک در سااازمان  1۱1مهر( بیس از  11اکتبر ) 1روز جمعه 
همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس اعالم کردند که در مورد تغییرات گسترده در 

 .اندهای بزرگ  ندملیتی به توافق رسیدهن وه وهع مالیات بر شرکت

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-59171979
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درصدی بر درآمدهای  11توافقنامه جدید به این کشورها اجازه خواهد داد نرخ پایه حداقلی 
های فناوری همچون آمازون، مایکروساااافت و گوگل )که از طریق های بزرگ و غولشااارکت

 .شود( وهع کنندها حاصل میخرده فروشی آنالین، تبلیغات اینترنتی و سایر فعالیت
درصاااد اقتصااااد جهانی  ۱1اند نماینده بیس از کشاااوری که این توافق را امضاااا کرده 1۱0

المللی را ت ت تاثیر شاارکت بین 111رود تصاامی  جدید مالیاتی حدود ظار میهسااتندی انت
ستک   شدی این در میلیارد د ر برای دولت 111قرار دهد و د شته با ضو به همراه دا های ع

سیاری از کشورهای عضو ه  ست که ب صادی ناشی از شرایطی ا اکنون با مشکالت اقت
 گیری دست به گریبان هستندهمه

ت ده به رهبری جو بایدن پیشاانهاد اصاالی تصااویب پایه حداقل نرخ مالیات جهانی ایا ت م
برای شاااارکت های بزرگ و  ند ملیتی را برای نخسااااتین بار در این سااااازمان مطرح کردی 
رئیس جمهور آمریکا موفق شد حمایت اکاریت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

 .و توسعه را جلب کند
دهنده توافق امروز نشااااان»ای گفت: داری ایا ت مت ده، در بیانیه جنت یلن، وزیر خزانه

 «.افتدموفقیتی برای دیپلماسی اقتصادی است که یک بار در هر نسل اتفاق می
باشااد بر رقابت میان « نقطه پایانی»خان  یلن ابراز امیدواری کرد که توافق به دساات آمده 

های بزرگ وهااع تری بر شاارکتات پایینکشااورها که در آن هر کدام سااعی دارند نرخ مالی
های بزرگ، آمریکا بر ساااار به جای رقابت در تخفیف دادن به شاااارکت»کنندی وی افزود: 

توانی  در نوآوری رقابت خواهد کردی این رقابتی اساات که می های کارگران و ظرفیتمهارت
  آن برنده شوی 

متعددی روبرو باشد، به ویژه در ایا ت  رود این توافق در راه اجرایی شدن با موانعانتظار می
های عظی   ندملیتی اسااات و نمایندگانی در کنگره مت ده که خانه بسااایاری از شااارکت

 .اندپیشتر با آن مخالفت کرده

های بزرگ فناوری آمریکا، مانند گوگل و آمازون، از مذاکرات سااااازمان همکاری و شاااارکت
ها این است که با قانون یل حمایت این شرکتاندی یکی از د توسعه اقتصادی حمایت کرده

جدید دیگر با یک روی  مالیاتی واحد سر و کار خواهند داشت و نه با قوانین مختلف و متعدد 
 .کشورها

این توافقنامه راه را برای یک انقالب مالیاتی واقعی »برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، گفت: 
سرانجام غولباز می 01در قرن  شورهایی کندی  سه  خود را از مالیات، در ک های دیجیتال 

 «.نظیر فرانسه، پرداخت خواهند کرد
ست مالیات اندک را کنار  سیا شنبه ایرلند اعالم کرد که به این توافق می پیوندد و  روز پنج

هایی خواهد گذاشااتی ایرلند پیشااتر با این اقدام مالیاتی خود باعث شااده بود تا شاارکت
 .وک مقر اروپایی خود را در این کشور مستقر کنندنظیر گوگل و فیس ب

اگر ه توافق ایرلند گامی رو به جلو برای رساایدن به این توافق بود، با این حال کشااورهای 
اند و نیجریه، کنیا ، پاکسااتان و سااریالنکا اعالم در حال توسااعه اعتراهاااتی را مطرح کرده

کنند که بخس عمده درآمد اسااتد ل میپیوندندی این کشااورها کردند که به این توافق نمی
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مالیاتی تازه به کشورهای ثروتمند تعلق خواهد گرفت و باید سه  بیشتری از این درآمد به 
 .کشورهای در حال توسعه تخصیص یابد

در اجالس رم در « 01گروه »قرار اساات توافق صااورت گرفته توسااط وزرای دارایی و سااران 
 .برسداواخر ماه اکتبر به تصویب نهایی 

دربارۀ گزینس دکتر عراقچی به »او « توهاااایح»رئیس شااااورای راهبردی روابط خارجی که 
در تارنمای این نهاد درج شده است، در این زمینه به همان تصمیمی اشاره « دبیری شورا

دارد که برای پایان دادن به ابراز هر گونه نظری پیس از این در موارد بساااایار دیگری از آن با 
صل»عنوان  شده بودی او گفت « الخطاب ف نظر مقام معظ  رهبری در مورد جناب آقای »یاد 

عراقچی نیز این بوده است که از ایشان در شورا استفاده شود؛ لذا برای دبیری شورا در 
 .«نظر گرفته شدند

های حکیمانه مقام معظ  یکی از سیاست» گوید کمال خرازی برای توجیه این تصمی  می
ها با افراد جدید جایگزین از نیروهای قابلی اسااات که در پی تغییر دولترهبری اساااتفاده 

 .«شوندمی
گذاری و تجربه هسااتند در  ها ساارمایهبدین ترتیب از نیروهایی که حاصاال سااال»بگفتۀ او 

 «یمناصب، مجامع و شوراهای مختلف استفاده شده است
هائی در این زمینه ناخرسندیها و ابراز توهی ات کمال خرازی با این حال نشان از پرسس

اکار اعضای شورا »، اما «گر  ه مراس  رسمی رای گیری صورت نگرفت»گوید داردی او می
های ایشااااان دارند و با اطال  از نظر مقام معظ  رهبری از این با شااااناختی که از توانایی

 .«گزینس استقبال کردند
خارجی از نیروهایی اساااات که در ترکیب شااااورای راهبردی روابط »کند که او یادآوری می

اند و پس از اتمام دوره مسئولیت به عضویت شورا در های با یی داشتهگذشته مسئولیت
 .«اندآمده

کمال خرازی در حک  انتصاااب عباس عراقچی به دبیری شااورای راهبردی روابط خارجی، از 
های نظام و ستنسبت به بازسازی دبیرخانه و توسعه نقس آن در تبیین سیا»او خواست 

 .اقدام کند« تنویر افکار عمومی جهانیان و ت قق منافع کشور
عباس عراقچی که پیس از این معاونت سااایاسااای وزیر امور خارجه را بر عهده داشااات با 

وزارت امور خارجه، از مقام خود کنار گذاشااته شااده و  انتصاااب حسااین امیرعبداللهیان به 
ی وی در گذشااته ساافیر جمهوری اسااالمی ایران در پساات مشاااور وزیر به او واگذار گردید

المللی وزارت امور خارجه را بر عهده فنالند و واپن بود و مدتی نیز معاونت امور حقوق و بین
 .داشت

ای تشاکیل م علی خامنهبه دساتور آیت 1۱11در ساال  ،شاورای راهبردی روابط خارجی
سئولیت تدارک  ست» شد و م سیا سالمی را راهبردها و  ها و راهکارهایی که جمهوری ا

ها در عرصٔه روابط خارجی را کلیٔه فعالیت»و « در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند
 .بدهد به این شورا واگذار گردید« هماهنگی بیشتر
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 اندوزندثروتی که سران کشورها پنهانی میاسناد پاندورا؛ 
 

شاگری سران کشورهای مختلف در یکی از بزرگترین اف های مالی، ثروت و معامالت پنهان 

 دنیا برمال شده استی

 
های ساااایاساااای نفر از  هره ۱11رهبر فعلی و سااااابق و  ۱1این افشاااااگری که ثروت 

کند، براساااس لو رفتن اسااناد  ند شاارکت شااده کشااورهای مختلف را فاش میشااناخته

 مالی است و "اسناد پاندورا" نام گرفته استی

میلیون پرونده )فایل( معادل  10سااابقه اساات؛ نزدیک به حج  اسااناد مالی که لو رفته ک 

 فیتقریبا سه ترابایت داده از  هارده منبع مختل

نگاااری ت قیقی" المللی روزنااامااهبررساااای این اطالعااات زیرنظر "کنساااارساااایوم بین

کشاااور را گرده  آوردی برنامه  111گزارشاااگر در  011جی( انجام شاااده که آسسااای)آی

ر ها بساااای با همکاری روزنامه بریتانیایی گاردین و دیگر رسااااانهبیت قیقی پانورامای بی

 روی این اسناد کار کردندی

نگاری ت قیقی اساااات و آخرین کار المللی روزنامهرگترین پرووه کنساااارساااایوم بیناین بز

ت قیقی از این دست که از هفت سال پیس با انتشار اسناد پاناما، اسناد پارادایز، اسناد 

 سن و اسناد لوکزامبورگ در جریان بوده استیفین
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 گویند؟اسناد پاندورا چه می
های مالی و حقوقی در پناهگاه شرکت 10منبع اسناد لو رفته                                        

سنگاپور و  مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات مت ده عربی، 

 سوئیس هستندی

هفتاد میلیون پوند ملک و امالک در آمریکا و  11بر اساس این اسناد، پادشاه اردن مخفیانه 

 بریتانیا داردی

 ۱10وزیر سابق بریتانیا و همسرش برای خریدن دفتری در لندن از پرداخت تونی بلر نخست

هزار پوند تمبر مالیاتی معافیت شااادندی آنها شااارکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی 

 ثبت شده بود و مالک این دفتر بودی

های پنهان در جمهور روساااایه با داراییاسااااناد همچنین ارتباط و دیمیر پوتین رئیس این

 دهندیموناکو را نشان می

وزیر جمهوری  ک که نامزد انتخابات هفته آینده اسااات، بر اسااااس آندری بابیس نخسااات

گذاری که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده و دو ویال به اسناد پاندورا، یک شرکت سرمایه

هایس میلیون پوند در جنوب فرانساااه برایس خریداری کرده، در فهرسااات دارایی 10ارزش 

 اعالم نکرده استی

ها در بررساای اسااناد لو رفته این اساات که  قدر برای ثروتمندان و یکی از مهمترین یافته

سیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک  شرکتی تا ست که کامال قانونی  سان ا افراد بانفوت آ

 ندیبخر

کند و نشاااان اند فاش میهزار شااارکتی که این امالک را خریده ۱1اساااناد پاندورا مالکان 

شده های ثبتدهد دولت بریتانیا در ثبت رسمی اسناد امالکی که مالکانشان شرکتمی

های مالیاتی هسااااتند، کوتاهی کرده؛ با اینکه بارها وعده داده که  نین خواهد در پناهگاه

 توانند از این راه پولشویی کنندیاین نگرانی وجود دارد که خریداران می کرد و در حالیکه

بایجان و خانوادهها الهام علیف رئیسیکی از نمونه به جمهور آتر اش هسااااتند که مته  

 اندی"غارت" ثروت ملی شده

میلیون  011دهند آقای علیف و وابستگان نزدیکس پنهانی بیس از اسناد پاندورا نشان می

 اندیدر بریتانیا امالک و مستغالت معامله کرده پوند

سناد  ساس ا شود  ون بر ا ساری  شرم سباب  شاگری ممکن برای دولت بریتانیا ا این اف

میلیون  ۱1پاندورا الهام علیف از فروش یکی از امالکس در لندن به "امالک ساااالطنتی"، 
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سیع ملکه بری سلطنتی" مجموعه امالک و ستی "امالک  سود برده ا ستند که پوند  تانیا ه

 کندیشان را خرج عموم میوزارت دارایی بریتانیا آنها را اداره و عایدی

اند اما فرگوس شیل از دهند کامال قانونیبسیاری از معامالتی که اسناد پاندورا نشان می

وقت مساائله  نین وساایع گوید: "هیننگاری ت قیقی میالمللی روزنامهکنساارساایوم بین

شان می شرکتنبوده و ن توانند برای پنهان های مالیاتی میهای ثبتی در پناهگاهدهد که 

 دار یا پرهیز از پرداخت مالیات، پیشنهاد کمک به متقاهان بدهندی"نقد مسئله کردن پول

های مالیاتی صدها میلیون د ر ملک "آنها با باز کردن حساب یا تاسیس تراست در پناهگاه

شورهای دیگر  ستغالت در ک شهروندان، جیب خانواده خود را پر میو م ساب  خرند و به ح

 کنندی"می

گوید این افشاگری "صندوقچه بسیاری نگاری ت قیقی میالمللی روزنامهکنسرسیوم بین

معروف یونانی اسااناد  گشاااید" به همین دلیل نام را آن را بر اساااس اسااطوره یزها را می

 اندپاندورا گذاشته

 مالیبوملک عبدم و عمارت 
که به قدرت رسیده با استفاده  1۱۱۱دهند پادشاه اردن از سال اسناد لو رفته نشان می

 های مالیاتی، مخفیانههای ثبتی در جزایر ویرجین بریتانیا و دیگر پناهگاهشاارکت از شاابکه

میلیون د ر( ملک به نام خود کرده اساااات، با خریدن پانزده  111میلیون پوند )بیس از  11

در آمریکا و بریتانیا از جمله سااااه عمارت کنار ه  مشاااارف به اقیانوس در مالیبوی  عمارت

 هایی در لندن و اسکوت در بریتانیایمیلیون پوند و عمارت 11کالیفرنیا به ارزش 
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همزمان با افزودن بر فهرساات امالک شااخصاای، پادشاااه اردن حکومتی خودکامه را اداره 

سالمی صادی و افزایس مالیاتاضهای اخیر با اعترکند که در  هت اقت ها های مردم به ریا

 روبرو بوده استی

ن اند و ایگویند تمام این مستغالت با سرمایه شخصی خریده شدهوکالی ملک عبدم می

 شودیثروت شخصی برای شهروندان اردن ه  خرج می

های تآنها گفتند اینکه افراد سرشناس برای حفظ حری  خصوصی و امنیت از طریق شرک

 ای کامال رایج استیهای مالیاتی ملک بخرند پدیدهشده در پناهگاهثبت

 

 ؟چه کسان دیگری نامشان در اسناد پاندورا آمده است

هایشاااان را از کساااانی که دارایی                                                                       

 های سیاسی اشاره کرد:این  هرهتوان به اسناد پاندورا فاش کرده می

 وزیر پاااکسااااتااان از جملااه وزیران دولاات و حلقااه نزدیکااان عمران خااان نخسااااات

ها هایی هستند به ارزش میلیونها و تراستهایشان، پنهانی مالک شرکتخانواده

 د ری

 ضای خانوادهاوهورو کنیاتا رئیس شس نفر از اع شبکهجمهور کنیا و  ای از اش مالک 

های مالیاتی هستندی آنها با یازده شرکت مرتبطند شده در پناهگاهثبتهای شرکت

 میلیون د ر دارایی داردی ۱1که فقط یکی از آنها 

 شده در پناهگاه جمهور اوکراین سهامس در یک شرکت ثبتولودمیر زلنسکی رئیس

 که در آن برنده شد به دیگری منتقل کردی 011۱مالیاتی را پیس از انتخابات سال 
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                                     :معافیت از پرداخت هزینه تمبر مالیاتی

در اسناد پاندورا  یزی دال بر اینکه تونی بلر و                                                      

دهند شود اما این اسناد نشان میاند دیده نمیشان را پنهان کردههمسرش شری ثروت

میلیون پوند نیازی به باطل کردن تمبر مالیاتی  0۴01که برای خرید دفتری به ارزش 

 اندینداشته

با خریدن شرکتی که در پناهگاه مالیاتی ثبت  0111آنها این دفتر در مرکز لندن را در سال 

 شده بود مالک شدندی

این  نین خریدی در بریتانیا کامال قانونی است و هزینه باطل کردن تمبر مالیاتی شامل آن 

  های مالیاتی" بودیوزیر سابق بریتانیا از منتقدان "سوراخشود اما نخستنمی

شده در پناهگاه مالیاتی به یک شرکت ثبت خان  بلر گفت فروشنده اصرار داشت دفتر را

بفروشد، این معامله بر اساس قوانین بریتانیا انجام شده و در صورت فروش دفتر، باید مالیات 

 سود سرمایه آن پرداخته شودی

 
 ساختمان اداری در مرکز لندن که براساس اسناد پاندورا متعلق به خانواده علی اف استی

 

 :میلیون پوندی ۳۳پسر یازده ساله و ساختمان 

دهند اسااااناد پاندورا نشااااان می                                                                               

های مالیاتی مشغول خرید شده در پناهگاههای ثبتخانواده علیف ه  در پوشس شرکت

 دیانملک و مستغالت در بریتانیا بوده

اند از جمله یک مجتمع اداری به ملک خریده 11دهند خانواده علیف این اسااناد نشااان می

 میلیون پوند در مرکز لندن که به نام حیدر، پسر یازده ساله آقای علیف استی ۱۱ارزش 
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خرید که  011۱فر لندن را ابتدا شاااارکتی در سااااال قیمت میاین مجتمع در م له گران

 مالکس یکی از دوستان خانواده علیف استی

 یک ماه بعد مالکیت آن به حیدر منتقل شدی

باه "امالک  0111خاانواده علیف یاک مجتمع اداری دیگر در هماان نزدیکی را در ساااااال 

 میلیون پوندی 00سلطنتی" فروختند به 

انجام داده اما اکنون های قانونی  زم را پیس از خرید امالک ساالطنتی گفت تمام بررساای

 یدکنخرید را بازبینی می

:فرمانده اطالعات نظامی ارتش اسرائیل  

ایران با ساخت بمب اتمی فاصله زیادی دارد   
فرمانده سااازمان اطالعات نظامی ارتس اساارائیل گفت، ایران تا ساااخت بمب اتمی هنوز 

راهی طو نی در پیس داردی اظهارات این مقام اساااارائیلی برخالف ادعای وزیر دفا  این 

نزدیک ونرال تامیر هیمن، فرمانده کشاااور اسااات که گفته بود ایران به سااااخت بمب اتمی 

صاحبه با  ۱سرائیل )امان( روز جمعه سازمان اطالعات نظامی ارتس ا مهر )اول اکتبر( در م

تلویزیون اسااارائیل گفت، اگر ه اقدامات دیپلماتیک پیرامون  10ساااایت "وا نیوز" و شااابکه 

  .ای ایران "کار درستی" است، اما باید در کنار شده استبرنامه هسته
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اعتماد نیز وجود داشااااته ابزارهای اقتصااااادی و دیپلماتیک یک گزینه نظامی عملی و قابل 
 .باشد

سااااازی اورانیوم در هایس در غنیرغ  پیشاااارفتاین مقام اساااارائیلی تاکید کرد، ایران به

صله "مقیاسی نگران سرائیل را تهدید کند، فا کننده" هنوز با ساخت بمب اتمی که بتواند ا

   .دارد

شد ست که تا کنون از  سخنان این مقام ار سرائیل مغایر اظهاراتی ا طرف برخی مقامات ا

بنی گانتس، وزیر دفا  اسرائیل حدود دو ماه .این کشور، از جمله وزیر دفا  مطرح شده بود

سازمان ملل گفته بود:  شورای امنیت  سفیران کشورهای عضو  ایران »پیس در مالقات با 

 «.هفته تا دستیابی به مواد  زم برای ساخت سالح اتمی فاصله دارد 11تنها حدود 

ای نیستی گفته است که به دنبال ساخت سالح هسته  اسالمی ایران هموارهجمهوری 

های های ساااخت موشااکبه توسااعه مهارت شااود که این کشااوربا این حال گمان زده می

 .ای حمل کنند ادامه داده استتوانند کالهک هستهبالستیک که می

لی ات پیشاارفته ایران به ها حمله هوایی برای جلوگیری از انتقال تساااساارائیل تا کنون ده

  .م لبنان و استقرار نیروهای این کشور در سوریه انجام داده استحزب

های هااد هوایی رغ  اسااتفاده از موشااکبه گفته ونرال هیمن، جمهوری اسااالمی علی

های زمین به هوا و ساااایر ابزارهای جنگی در مقابله با حمالت نیروی پیشااارفته، موشاااک

 .ناتوان مانده و با مشکل مواجه شده استهوایی اسرائیل 

 

 "سلیمانی قاسم با ارتباط و آمریکا" در اسرائیل همکاری"

ساااازمان اطالعات نظامی ارتس اسااارائیل در ارتباط با کشاااته شااادن قاسااا   فرمانده  

ای را بیان کرد و گفت که این سااپاه قدس نیز جزئیات تازه شاادهساالیمانی، فرمانده کشااته

 .اقدام "حاصل همکاری اطالعاتی اسرائیل و آمریکا" بوده است

ن قاس  سلیمانی، این مقام ارشد اطالعاتی اسرائیل تاکید کرده است که عملیات کشت

ترین وقایع زمان او بوده یکی از مه  مرزی سااپاه )سااپاه قدس(فرمانده سااابق واحد برون

سرائیل  سزایی در تامین امنیت ملی ا سه  ب سلیمانی  شدن  شته  ستی او افزود که ک ا

 .داشت

های ایران در منطقه بوده و برای برقراری به گفته او، قاسااا  سااالیمانی طراح سااایاسااات

 .تباطی از تهران به دریای مدیترانه و همچنین نفوت ایران در یمن تالش کرده استامکان ار
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انداز اسااتراتژیک و ظرفیت این مقام اساارائیل گفته اساات، ساالیمانی مردی دارای  شاا 

 .عملیاتی برای انجام امور در سوریه بوده است

انی توهاای اتی وزارت دفا  آمریکا )پنتاگون( پیس از این درباره کشااته شاادن قاساا  ساالیم

ای نکرده توهاای ات خود به "همکاری اطالعاتی اساارائیل و آمریکا" اشاااره  داده بود، اما در

 .بود

ای که بعد از کشااته شاادن قاساا  ساایلمانی صااادر کرد گفت، حمله به پنتاگون در بیانیه

به دساتور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایا ت مت ده، صاادر شاده  خودروی حامل او

به زیر هایی کردن طرحی برای حمله  یابی واشاااانگتن، ساااالیمانی در حال ن ا مطابق ارز

 یها و پیمانکاران آمریکایی در عراق و منطقه بوده استدیپلمات

 کنگره آمریکا در لحظه آخر از تعطیلی دولت جلوگیری کرد

طرح موقتی برای تامین دولت آمریکا پس از تصااویب آن توسااط مجلس ساانا اکنون از طرف 

کنگره نیز پذیرفته شاااادی نمایندگان کنگره در آخرین ل ظه به توافق رساااایدندی اختالف بین 

 های بزرگ بایدن هستندها و نیز با  بودن سقف بدهی از  السدموکرات
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زمان بودجه باید آن  شود و تامهر( آغاز می ۱سال مالی جدید آمریکا روز جمعه اول اکتبر )

 هایا اندکی قبل از مهلت مقرر به  ی ه بودجه رای داد تا هزینهتعیین شااااودی کنگره آمریک

ضمین کندی در دولت را تا صورت ایا ت مت ده پس از نیمه شب به سوم دسامبر ت غیر این 

آمد و صااادها هزار کارمند دولت باید ه مرخصااای اجباری بدون حقوق حالت تعطیلی در می

 .شدندی ملی نیز بسته میهاهای دولتی و پارکشدند، موزهفرستاده می

و مشکالت اصلی  با جلوگیری از تعطیلی دولت فعالً تنها از یک ب ران موقت جلوگیری شد

 .از جمله با  بودن سقف بدهی در حال حاهر باقی مانده است

تواند بیس از سقف جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده است، دولت آمریکا نمی

پول قرض کند و ادامه این وهع ممکن است در اواسط اکتبر دولت را در تعیینشده قانونی، 

 .معرض خطر تعطیلی قرار دهد و سبب ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت بدهی خود شود

 .اندکارشناسان اقتصادی از پیامدهای خطرناک آن برای اقتصاد جهانی هشدار داده

ت امین مالی دولت را به کمک آرا هفته گذشااااته مجلس نمایندگان طرح موقت در مورد 

ها تصااااویب کردی در آخرین ل ظات کنگره نیز موفق شااااد جلوی تعطیلی دولت را دموکرات

 .بگیرد

رای در ساانا تصااویب شاادی مجلس نمایندگان کنگره  ۱1رای در مقابل  01طرح یاد شااده با 

 .رای به تصویب رساند 111رای در برابر  010ه  این طرح را با 

رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه موقت را امضااااا کرده اسااااتی اگر ه از تعطیلی جو بایدن 

  .انددولت بایدن جلوگیری شده اما مشکالت همچنان پابر ا مانده

هایی های اقتصادی کالن و پرهزینه خود که قرار بود برای زیرساختبایدن برای اجرای طرح 

 ید، اکنون د ار مشکل شده استها و اینترنت اختصاو یابها، جاده ون نوسازی پل

 بریتانیا شهروندان اتحادیه اروپا را تهدید به اخراج کرد

برند بریتانیا از شهروندان ات ادیه اروپا که بدون اجازه اقامت در این کشور به سر می

خواست داوطلبانه از این کشور خارج شوندی وزیر مهاجرت بریتانیا تهدید کرد اگر این اتفاق 

 .شهروندان اروپایی اخراج خواهند شدنیفتد 
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یا تهدید کرده اساااات بهگزارش خبرگزاری فارساااای آلمان "دویچه وله فارساااای"، بریتان

شااااهروندان ات ادیه اروپا که اجازه اقامت آنها پس از برگزیت )خروج بریتانیا از ات ادیه  که

 .اخراج خواهد کرد اروپا( به پایان رسیده را

مهاجرت بریتانیا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی "  رپوبلیکا" گفته است،  وزیر کوین فاستر،

بریتانیا انتظار دارد شااهروندان اروپایی بدون اجازه اقامت، داوطلبانه این کشااور را ترک کنند 

 .در غیر این صورت این افراد اخراج خواهند شد

 .ایان دادن به تردد آزاد بودوزیر بریتانیا پهای مه  بوریس جانسون، نخستیکی از وعده

پیس از این از شاهروندان ات ادیه اروپا که قبل از خروج بریتانیا از ات ادیه اروپا در این کشاور 

درخواست  0101کردند خواسته شده بود تا برای اخذ اقامت جدید تا پایان ووئن زندگی می

 .کنند

سیها این امکان را میاخذ اقامت جدید به آن شتی ودهد تا به  بازار کار بریتانیا  ست  بهدا

شوندی بیس از شس میلیون  شند و از مزایای اجتماعی نیز برخوردار  شته با دسترسی دا

 .نفر به این درخواست پاسب مابت دادند

ست پنج میلیون و  ست  011تا کنون درخوا شده و تا پایان ماه اوت نیز درخوا هزار نفر تایید 

  .هزار نفر بررسی شده است 011
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مردم به درستی از ما انتظار دارند کسانی را »گوید: کوین فاستر، وزیر مهاجرت بریتانیا می

 «.اخراج کنی  که حق اقامت در بریتانیا ندارند را

 .او تسهیل قوانین ویزا برای تامین فوری نیروهای متخصص این کشور را نیز رد کرده است

ی از مشاغل، سیست  جدید مهاجرتی دلیل خالی ماندن بسیار گوید،این سیاستمدار می

بود شاادت با کمبریتانیا نیسااتی به گفته او، این واقعیت که کشااورهای ات ادیه اروپا نیز به

شان می دهد که برگزیت دلیل متخصص و کارگر ماهر در زمینه تدارکاتی مواجهه هستند ن

 .این مشکل نبوده است

ستارانجمن ست که خوا صادی بریتانیا مدتها ها و مقررات ویژه برای برخی معافیت های اقت

  .رفع کمبود شدید نیروهای متخصص و کارگر ماهر هستند
 

گیرند؟نمایندگان پارلمان آلمان چه حقوق و مزایایی می  
شود کند و سقف آن در سط ی تعیین میحقوق نمایندگان در آلمان را دولت پرداخت می

هزار یورو در ماه 11که نماینده تامین باشااد و بر وظایف خود تمرکز کندی حقوق فعلی حدود 

 .است همراه با مزایایی  ون مخارج دفتری، سفرها و ارتباطات کاری

     

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
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شده، نمایندگان باید در حدی تامین مالی شوند که نیازی در قانون اساسی آلمان تصریح 
 به ممر درآمد دیگر نداشته باشند

شغل نمایندگان مبتنی نمایندگی پارلمان در آلمان حرفه ستی  شاغل دیگر نی شابه م ای م

بر انتخابات و رای مردم اسااات و تمدید کارشاااان نیز مساااتلزم تکرار این روندی طبق قانون، 

وی وظایف و کارآمدی خود تمرکز کنندی این اما بدان معنا نیساااات که اجازه نمایندگان باید ر

 .ندارند در جای دیگر مشغول باشند

عالی آلمان )دادگاه حفاظت از قانون اساااااساااای(  نین  یزی را ممنو  نکرده؛ البته دیوان

 .ماندگیرند و فرصت  ندانی ه  برایشان باقی نمینمایندگان حقوق مکفی می

کند که نمایندگان باید در حدی تامین قانون اساااساای آلمان تصااریح می 01ده بند سااه ما

مالی شااوند که نیازی به ممر درآمد دیگر نداشااته باشااندی سااقف میانگین دسااتمزد یک 

 .سطح حقوق قاهی دادگاه باشدنماینده، باید ه 

سال تعریف و تعیین می هر این میزان که اول ووئیه هر  یورو  10و هزار 11شود، در حال حا

سااانت در ماه اسااات؛ حقوقی خالص که طبق جدول متداول، باید از آن مالیات و حق  1۱و 

 .بیمه و بازنشستگی کسر شود

کنند که برای مخارج نمایندگان در عین حال مبلغی ت ت عنوان "کمک هزینه" دریافت می

: اول در کندمربوط به کارهایشااااان اسااااتی هر نماینده عمال در دو جا انجام وظیفه می

 .در حوزه انتخاباتی خودش  بوندستاگ )پارلمان فدرال( که مقر آن در برلین است و دوم

طبعا دفتر نماینده در حوزه انتخاباتی مخارجی داردی از طرف دیگر هر نماینده باید جایی در 

های این دو عرصااه نیز همه برلین برای زندگی داشااته باشااد و اجاره بپردازدی سااقف هزینه

سط قیمت ساس تورم و متو شودی این مبلغ در حال ها تعیین میساله در اول وانویه و بر ا

 .شود و مشمول مالیات نیستسنت بالغ می 1۱یورو و  101بر  هار هزار و حاهر ماهانه 

 :امکانات و فضای کار

هفته  01تاگ( در طول سااااال دساااات ک  پارلمان آلمان )بوندس                              

ها برای نمایندگان الزامی استی به هر نماینده کند و شرکت در نشستجلسه برگزار می

گیرد؛ دفتری مبله با کلیه وسایل متر مربع تعلق می 01رش، م لی به وسعت و رئیس دفت

وآمد از وساااایل نقلیه پارلمان اساااتفاده توانند برای رفتارتباطاتی مرساااومی نمایندگان می

آهن سااراسااری برای تردد رایگان در سااطح کشااور کنندی از این گذشااته، آنها کارت ویژه راه

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/a-59223019
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شند، هزینه پرواز به  گیرند و  نانچه برای امورمی شته با سفر داخلی دا کاری، با هواپیما 

 .شودآنها برگردانده می

هزار یورو نیز برای مای تاج اداری تنخواه مالی دریافت 10هر نماینده سااااا نه تا حداکار 

سایلی  ون لپمی صرف تهیه و ست بلکه باید  ایل، تاپ، موبکندی این بودجه البته نقدی نی

 .اتصال اینترنت و تجهیزات دیجیتال شودلوازم ت ریر یا 

 "بالنساارخط خبرها شااد که به ماجرای "مون 011۱در همین زمینه، موهااوعی در سااال 

(Montblanc) فتی در آن ساااااال برای بیس از یا نده، خودنویس 111شااااهرت  مای ها و ن

هزار یورو سفارش داده شده بودی سر و 01خودکارهایی لوکس از این برند معروف با قیمت 

صدا و اعتراض  نان با  رفت که رئیس وقت پارلمان ناگزیر شد در لیست لوازم اداری سال 

 .گیردتجدیدنظر کندی از آن زمان به بعد وسایل تجملی در اختیار نمایندگان قرار نمی 0111

 :های جانبیدریافتی

اخیر همیشااااه بر ساااار درآمد و عواید جنبی بعضاااای های در سااااال                          

ته اساااااتی  نانچه کساااای افزون بر حقوق  ندگان ب ث و اختالف نظر وجود داشاااا مای ن

آورد، باید مراتب را امور اداری مجلس اطال  دهدی حتی اگر نمایندگی، پول دیگری در می

ردی در دوره این عایدی از م ل شااااغل سااااابق نماینده نیز باشااااد، باز باید آن را اعالم ک

 .گذاری قبلی، یک سوم نمایندگان شامل  نین مقرراتی بودندقانون

صنایع فلزی آلمان تعلق دارد، طی ت قیقی نتیجه  –بنیاد "اوتو  برنر" که به ات ادیه کارگران 

درصد، صدر  00گرفته که در آخرین دوره پارلمان، نمایندگان وابسته به حزب دمکرات آزاد با 

ی با درآمدهای جانبی هساااتند پس از آن نمایندگان احزاب ساااوسااایال لیسااات نمایندگان

درصاادی فراکساایون این احزاب به طور معمول شااامل  00مساای ی   دمکرات مساای ی با 

 .گذاری نیز فعالیت دارندشود که در حوزه کارآفرینی، مشاغل آزاد و سرمایهکسانی می
ایندگان پارلمان آلمان ب ث و های گذشااته بر ساار درآمد و عواید جنبی بعضاای نمدر سااال

 مشاجره وجود داشته است

شد که درآمد جنبی  هار نماینده فراکسیون م افظه در پژوهس مربوطه کاران و مشخص 

 .متجاوز از یک میلیون یوروست یک نماینده حزب دمکرات آزاد

 :اصالح قوانین شفافیت

بر سر درآمدهای جنبی نمایندگان جالموارد پرشمار رسوایی و جن                               

سال  ستی از  شده ا شفافیت مالی  صالحاتی در مقررات مربوط به   0101در آلمان باعث ا

های جانبی را طبق فرمول اند درآمد حاصاااال از م ل فعالیتکلیه نمایندگان موظف شااااده

یدی اهاااااافیتعیین عا ندی اگر  یتشاااااده اطال  ده عال نده، از م ل ف مای یه، ن ثانو های 
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یورو بیشااتر باشااد، مبلغ  ۱111یورو یا سااالی  1111گذاری یا کارآفرینی، از ماهی ساارمایه

ز ها نیین سنت اعالم شودی شراکت پنج درصد به با  در شرکتمربوطه باید دقیقا و تا آخر

 .باید روشن و شفاف اظهار مالی شوند

های مالی نمایندگان، افشاااای زد و بند مربوط به د لی ماساااک در نقطه عطف رساااوایی

کار سوسیال دوران پاندمی کرونا بود و این که تعدادی از اعضای فراکسیون احزاب م افظه

های ایالتی و خانهوساایال مساای ی برای تامین و ت ویل ماسااک به وزارتدموکرات   ساا

گری و واساااطههای میلیونی به جیب زده بودندی این باعث شاااد تا  بیفدرال، کمیسااایون

 .نمایندگان برای اهداف تجاری ممنو  و غیرقانونی اعالم شود

 آیا نمایندگان اجازه دارند هدیه قبول کنند؟

تا قبل از تشاادید قوانین شاافافیت نمایندگان                                                           

ا هفرض که هدیهمجاز بودند بدون هین م دودیتی هدایا دریافت کنند و البته با این پیس

بازی یا بهره بردن از موقعیت اجتماعی نماینده نباشااااندی مقررات فعلی اما م مل پارتی

 .دانده و فساد در مبادله هدایا را مستوجب رسیدگی قانونی میهرگونه شائبه رشو

نکته جدید این اسااات که نمایندگان اجازه ندارند از کسااای یا جایی وجه نقد دریافت کنندی 

ند برای سااااخنرانی نین نمیه  ندی توان مانی خود پول بگیر پارل یت  عال به ف های مربوط 

شاااود، یی از ساااوی میزبان به آنها داده میروند و هدایانمایندگانی که زیاد به سااافر می

یورو را ندارندی اگر قیمت هدیه با تر بود نماینده  011تر از اجازه نگه داشااااتن هدایای گران

موظف اساات آن را یا به نهاد ریاساات جمهوری ت ویل دهد یا معادل مبلغ هدیه را از جیب 

 .خود بپردازد تا به صندوق خزانه فدرال واریز شود
 

 رویترز:

 یکا قرارداد مبادله نفتیرهای آمایران و ونزوئال علیرغم تحریم

 امضا کردند

خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسالمی و ونزوئال قرارداد 

ضا کرده هه نفت ام شنبه معاو ساس این گزارش که روز  مهر ماه(  ۱سپتامبر ) 01اندی بر ا

منتشر شد، ونزوئال با مبادله نفت سنگین خود با نفت سبک ایران )میعانات( موافقت کرده 

تواند از میعانات ایران برای بهبود کیفیت نفت خام خود مانند قیر استفاده ونزوئال می .است
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جام اند اولین مبادله شااااامل پنج م موله در هفته جاری انکندی منابع آگاه به رویترز گفته

 .شده است

 

 
 

ه ریزی شدمرحله اول این قرارداد مبادله برای شس ماه برنامه به گفته یکی از منابع رویترز

 تواند تمدید شودی است، اما می

رویترز نتوانسته جزییات بیشتری از این توافق به دست آوردی وزرای نفت جمهوری اسالمی 

 .اندسوا ت رویترز در این باره پاسب ندادههای ملی نفت دو کشور به و ونزوئال و شرکت

به رویترز فرسااتاده، مطابق دسااتورات دولت  داری آمریکابر اساااس ایمیلی که وزارت خزانه

ران و های آمریکا علیه ایتواند نقض ت ری آمریکا برای تعیین اقدامات تنبیهی، این توافق می

 .ونزوئال باشد
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با شاااار له  عام کا م مه ت ریمی آمری نا ها برای کتبر نه تن های نفتی ایران و ونزوئال را 

های آمریکایی بلکه برای هر شاااخص حقیقی یا حقوقی غیر آمریکایی نیز ممنو  شااارکت

 .کرده است

های نفتی ایران و اشاااخاو حقیقی یا حقوقی غیرآمریکایی در صاااورت معامله با شااارکت

قدامات تنبیهی را شااوند که یک ساالسااله اهای دسااته دوم" میونزوئال مشاامول "ت ری 

ها و افراد به گیردی این اقدامات در نهایت منجر به قطع دسااااترساااای این شاااارکتدربرمی

های آنها در ایا ت مت ده را مساادود ساایساات  مالی آمریکا شااده و دسااترساای به دارایی

 .کندمی

نوشته است، داری آمریکا در پاسب به رویترز درباره قرارداد نفتی ایران و ونزوئال وزارت خزانه

"هرگونه معامله با شاااارکت ملی نفت ایران از سااااوی افراد غیرآمریکایی به طور عمومی 

 ."شودهای دسته دوم میمشمول ت ری 

های خانه تصااریح کرده که "اختیاراتس را برای ت ری  هر شااخصاای که با شاارکتاین وزارت

دله نفتی میان ایران و کند" اما مشاااخصاااا به توافق مبانفتی ونزوئال معامله کند، حفظ می

 .ونزوئال اشاره نکرده است

جمهور دولت حاک  در های ایا ت مت ده علیه کشااورها اغلب بنا بر ساایاساات رئیست ری 

شااااوناادی برای ماااال دولاات دونااالااد ترامااپ، رئیس جمهوری پیشااااین آمریکااا اجرا می

ما جو بایدن، رئیس های نفتی ایران را که راهی ونزوئال بودند توقیف کرد، اکشااااتی آمریکا

 .جمهوری کنونی دست به  ین اقدامی نزده است

یک منبع مطلع از این موهو  در واشنگتن به رویترز گفت، قرارداد مبادله دوجانبه میان ایران 

ست تا مشخص و ونزوئال در ماه شدت ت ت نظر ا سوی مقامات آمریکایی به  های اخیر از 

 .های آمریکاستو تا  ه حد نقض ت ری شود این قرارداد در عمل به  ه میزان 

ستانه انتخابات ونزوئال و مذاکرات نیکو س  مقامات ایا ت مت ده نگران این هستند که در آ

سیون، م موله سوی ایران بتواند مادورو را از مادورو، رئیس جمهور با اپوزی سالی از  های ار

 .نظر مالی تقویت کند
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های اخیر به شااادت ور ایران و ونزوئال را در ساااالهای آمریکا فروش نفت هردو کشااات ری 

کاهس داده و شرکت ملی نفت ایران را به طرف حمایت از ونزوئال سوق داده استی ایران 

 .تا کنون  ندین م موله نفتی به ونزوئال ارسال کرده است

وزرای خارجه این دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعالم کردند 

 .های آمریکا تقویت خواهند کردهای تجاری دوطرفه را علیرغ  ت ری همکاری که

 ۱1های اعمال شااده از سااوی دولت ترامپ علیه ونزوئال در سااال گذشااته منجر به ت ری 

صادرات نفت ونزوئال شد که در  صد کاهس در  صادرات نفت سال اخیر پایین 11در ترین حد 

 .ون جمعیت بودمیلی ۱1این کشور آمریکای جنوبی با 

ها داری آمریکا به رویترز گفته که این وزراتخانه "نگران" گزارشیک سااااخنگوی وزارت خزانه

 .درباره مبادله نفت ایران و ونزوئالست اما جزییات بیشتری در این باره ارائه نکرده است

د: های آمریکا علیه جمهوری اساااالمی و ونزوئال تصاااریح کراو هااامن تیکید بر ادامه ت ری 

های ایران داری تمایل خود را برای تهیه لیست سیاه مؤسساتی که از تالشوزارت خزانه»

ده کننثباتکنند و کسانی که رفتارهای بیهای ایا ت مت ده حمایت میبرای فرار از ت ری 

 «.کنند، ابراز کرده استآنها را در سراسر جهان تقویت می

ابتی تواند منبع ثداد مبادله نفتی میان ایران و ونزوئال میاند، قرارمنابع مطلع به رویترز گفته

را برای شاااارکت دولتی نفت ونزوئال فراه  کند تا میعاناتی را که برای رقیق کردن خروجی 

نفت فوق سنگین خود به آن نیاز دارد، تامین کندی نفت سنگین قیرمانند قبل از حمل و نقل 

 .دارد و صادرات نیاز به مخلوط شدن با نفت سبک

اند نامشان فاش شود  را که مجاز به دادن اطالعات نیستندی به گفته این منابع نخواسته

 .کندآنان ایران در مقابل نفت سنگین ونزوئال را در بازارهای آسیایی عرهه می

از سال گذشته شرکت دولتی نفت ونزوئال دو م موله مواد مورد نیاز برای رقیق کردن نفت 

ز ایران وارد کرده و همچنین در مقابل گازوئیل ایران، سوخت جت به این فوق سنگین خود ا

به گفته ساااه منبع آگاه، اولین مبادله در  ار وب توافق جدید ایران و .کشاااور داده اسااات

ونزوئال اول هفته جاری انجام شااده و حج  نفتی که ونزوئال به نفتکس "ف لیساایتی"، ت ت 
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شرکت ردیابی .میلیون بشکه بوده است 1۴۱اده، مالکیت شرکت ملی نفت ایران ت ویل د

ها، تانکر ترکرز ه  تایید کرده که این نفتکس ایرانی در ماه سپتامبر در بندر "خوزه" نفتکس

ه شاااانبه بونزوئال لنگر انداخته بود و حامل دو میلیون بشااااکه میعانات گازی بود که روز پنج

 .ونزوئال ت ویل داده شده است

ا کشت و در شهر هرات آویزان کردر" طالبان "چهار متهم  
گوید،  هار نفر را که اقدام به "ربودن یک تاجر و پساارش" کرده گروه طالبان افغانسااتان می

 .بودند کشته و جسدشان را در شهر هرات آویزان کرده است

گوید،  هار نفر که اقدام به گروه طالبان که کنترل افغانسااااتان را به دساااات گرفته می

شاااان را در شاااهر هرات آویخته و در کرده بودند را در یک درگیری کشاااته و جنازهربایی آدم

 .معرض دید همگان گذاشته است

مهر( گفت،  ۱سپتامبر ) 01به گزارش رویترز، شیراحمد عمار، معاون والی هرات روز شنبه 

 .کنندها را از شهر خارج خواستند، آنو پسرش را ربوده بودند و می این  هار نفر یک تاجر

به گفته او، این  هار نفر در یک ایساات بازرساای در شااهر به دام افتاده و در تبادل آتس با 

 نیروهای طالبان کشته شدندی 

 .است یک عضو طالبان نیز در این درگیری زخمی شده

نده" و برای درس عبرت  بازدار هار نفر در "عملی  نازه این   فت، ج مار گ مد ع شاااایراح

 .آویزان شده استدر شهر هرات  دیگران

قام لدین ترابی، از م فتپیس از این مال نورا بان در گ طال با خبرگزاری های ارشاااااد  وگو 

آسااوشاایتدپرس از شاارو  مجدد اعدام و قطع عضااو توسااط این گروه که پیس از این نیز در 

 .افغانستان قدرت را در دست داشت خبر داده بود

ها برای برحذر داشتن افراد بود، این مجازات وگو در روز جمعه، دوم مهر گفتهاو در این گفت

شود، اما ن وه اجرا و علنی یا غیر علنی بودن آنها فعال میاعمال  گونه جرای از ارتکاب این

 .در دست بررسی است

هااایی سااااریع و انااد کااه مجااازاتالمللی اعالم کردههااای بیناعتراض طااالبااان بااا وجود

ال خواهند کرد تا جلوی جرایمی مانند دزدی، قتل و گیرانه علیه ناقضااان قوانین اعمسااخت

 .ربایی را بگیرندآدم

آمریکا اعالم کرده که در صااورت نقض حقوق بشاار توسااط طالبان از به رساامیت شااناختن 

 .خواهد کرد شده توسط این گروه در افغانستان خودداریدولت اعالم
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 ش ویژه:رگزا

را  که گوشه یی از حاصل فعالیت  شناسی در ایرانباستانهای یافته                           

باستتتان شتتناستتان را در معرفی قدمت تمدن ایران زمین می باشتتد خبرنامه با توجه به 

ه اهمیت آن به عنوان گزارش ویژه ماه انتخاب ودر پی از نظر خواهد گذشتتتتت دامید آنک

 باب نظر قرارگیردد

 خبرنامه

 ران:شناسی در ایهای باستانیافته

 های سفالی برای تدفین نوزاداندیگ 
گویند، بخس زیادی از گورهای گورستان نویافته تپه باستانی شناسان در ایران میباستان

شی از این گورها به تدفین نوزادان و  ستندی بخ سه ه صر آهن دو و  سگزآباد، مربوط به ع

 .اندسفالی دفن شده کودکان اختصاو داشته که گاه در دیگ
  

 

گزآباد در دشت قزوینهای باستانبقایای جسد نوزادان در کاوش  شناسی در تپه باستانی س 
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گزآباد در دشااات قزوین شاااناساااان ایران در کاوشباساااتان های خود در تپه باساااتانی سااا 

تپه، به در قره اند که بخس زیادی از گورهای گورسااتان نویافته عصاارآهن دو و سااهدریافته

 .ن در سنین مختلف اختصاو یافته استتدفین نوزادان و کودکا

بنا بر گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، اجساد این کودکان با 

های نفره به همراه هدیهای و به صااااورت تکهای گوناگون درون ظروف آشااااپزخانهروش

 .اندتدفینی یا در گورهای  ندنفره و در کنار بزرگسا ن قرار گرفته

 

 

 اندگرفتههای تک نفره معمو ً افراد به صورت جنینی در گور قرار میگویند در تدفینشناسان میباستان

های نویافته مربوط به عصر آهن دو و سه هستند؛ قدمت این گورها به گفته ناین گورستا

 .رسدپیس از میالد می 101تا  1111سرپرست هیئت کاوش، به 

گذاری شناسی سگزآباد قزوین، تاریبسرپرست هیئت باستانپهلوان، به گفته مصطفی ده

 .شناسی دانشگاه ورشو انجام گرفته استها با کمک مؤسسه باستانمطلق یافته

شناسی حوزه شمال های جدید را در راستای پاسب به ابهامات باستانپژوهشگران یافته

 .دانندبا اهمیت می فالت ایران در عصر آهن دو و سه
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 :گور ۶۶ی مختلف تدفین در هاشیوه

شناسی سگزآباد قزوین سرپرست هیئت باستان                                                    

شواهد مهمی از  هار  یه تدفین روی  1۱۱1در تابستان  10در کاوش  ترانشه » گوید:می

به گفته این کارشااااناس در آن زمان به دلیل «ی ای یافت شااااده ، در سااااطح گسااااترده

کاوش در  یه مالی،  بار  به گفته های زیرین امکانم دودیت زمان و کمبود اعت پذیر نبودی 

یانی های پا، دسااااتیابی به  یه1011هدف اصاااالی ادامه کاوش در تابسااااتان  پهلوانده

 .گورستان نویافته بود

شناسان با تهیه نقشه و تعیین یک نقطه مبدأ، شناسی، باستانهای باستاندر پژوهس

برای ایجاد نظ  در عملیات کاوش، تمامی سطح منطقه را به صورت شطرنجی با توجه به 

  .گویندها ترانشه میشناسان به این شبکهکنندی باستانبندی مینقطه مبدأ شبکه

 10در ترانشااه »پهلوان در مصاااحبه با پژوهشااگاه میراث فرهنگی و هنری گفته اساات: هد

های صااااندوقی یا  هار ینه ی تدفینگور به ثبت رساااایده که به سااااه شاااایوه 01تاکنون 

های شمالی ااااا جنوبی، خشتی، گودالی در خاکستر و ظروف پخت و پز بوده که در جهت

 «.اندقرار داشتهشرقی و شرقی ا غربی غربی ا جنوبشمال

صورت تک نفره پهلوان، تدفینبه گفته ده صندوقی یا  هار ینه خشتی معمو ً به دو  های 

 .و  ند نفره هستند

  :تدفین نوزادان و کودکان

های تک نفره معمو ً افراد گوید در تدفینشناس میاین باستان                                   

 .اندگرفتهقرار میبه صورت جنینی در گور 

های نوزادان و پهلوان، بخس زیادی از گورهای این گورسااااتان شااااامل تدفینبه گفته ده

شیوه سنین مختلف به  شپزخانهکودکان در  ست؛ "در داخل ظروف آ ای، به های گوناگون ا

 ".صورت تک نفره با هدایای تدفینی و یا در گورهای  ند نفره در کنار بزرگسا ن

های سفالی پخت و پز را به تدفین جنین و نوزادان دیگ»دهد: شناس ادامه میاین باستان

 «انداختصاو داده

 :های باارزش در مورد فرهنگ و اقتصادیافته

اند؛ از های موجود در این گورها متفاوتیافته                                                           

ای به از تدفین حیوانات در کنار مردگان دارد" تا مهر استوانهبقایای جانورانی "که نشان 

سبک م لی و آشوری "که نشان از جایگاه قابل توجه این م وطه در حوزه فرهنگی آشور 

 ."دارد
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 ها در تپه باستانی سگزآباد دشت قزوینپژوهشگران در حال بررسی یافته

ها در تپه سگزآباد قزوین، یافتهشناسی مستقر در قره به گفته سرپرست هیئت باستان

ستان سایت با سی این  ساکنان »شنا صادی  حاکی از تعامالت و پیوندهای فرهنگی و اقت

این م وطه با مناطق دوردسااات لبه غربی فالت ایران و حوزه سااایاسااای اااااااا فرهنگی 

 «.غرب ایران استهای فرهنگی غرب، شمال و شمالهایی از قبیل آشور و حوزهحکومت

گز های باساااتانی ایران آباد واقع در دشااات قزوین در منطقه بوئین زهرا یکی از تپهتپه سااا 

گرددی دوره است که قدمت آن به اواخر هزاره ده  پیس از میالد تا دوره هخامنشی بازمی

 .استقرار عصر آهن نیز در این منطقه تییید شده است

به سرپرستی عزت م نگهبان،  1۱0۱شناسی در این مجموعه از سال های باستانکاوش

ستان ستانپدر با شد و تاکنون توسط دانشکده با شگاه شناسی ایران آغاز  شناسی دان

 .تهران ادامه دارد

 

              


