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 9814ماه ویژه فروردین 83خبرنامه شماره 

 اخبار کوتاه اتاق های  ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران اخبار کوتا ه اقتصادی ایران و جهان،گزارش ویژه سخن ماه، فهرست مطالب:

                                                                                                                              
  سخن ماه:

                                       دکترامیرهوشنگ امینی

 لقمه دور سر چرخاندن 

لقمه  پارسی آن  ی شنیده ایم که به قول عرب مآب ها "اکل از قفا" که همهگفته اند و  از قدیم وندیم

بیش وبه هدر دادن  زاریخودآ به گونه یی،بلکه یه بهروزیمااست ونه  روارا دور سر چرخاندن است نه 

 زندگی ،این سرمایه بی بدیل خدادادی است. ازاندازه 

انکار بعد از پی بردن به این راستینه یا واقعیت  اقتصادی کشوررفتار مسئوالن و کارگزاران اداره امور

از تصویب که تهیه وتدوین و یی ی تصویب قانون پرداخت یارانه به گونه که به طورکلی واصولناپذیر

هیه ناآگاهی تافرناسی یناشی ازبدانیم،بی تردید امری عمدیانداشته باشیم آن ر بناگذشت اگر 

بوده وتکلیف ذاتی دولت مدتوزیع درآ بازلسفه وجودی پرداخت یارانه یافازو تصویب کنندگان آن  کنندگان

 .است

بر دلیل وبه طورکلی همگان  به کل جامعه آناخت پردزبازگشت اضرورت به دولت توجه همین  البتهو

کشورهای درهمه ی  ودارد را  رویدادی که البته انجام آن فلسفه ویژه خود این ادعا می باشد.درستی 

بیشتر کشورهای رو به رشد نیز به عنوان یکی از وظایف اصلی وذاتی دولت ها دست  پیشرفته و

 .وتوصیه استتوجیه!مورد نزدبرخی کسان همچنان  درکشور ماهرچند هنوز اقدام است.

 بگذریم! 

به نحو مورد که پرداخت یارانه آشکاردولت جدید از آغاز کار با آگاهی از این راستینه به نظر می رسد 

 ، بلکه تورم زا وکسری بودجه ساالنه کل کشورخواهدشدافزایش  عمل نه تنها باعث اتالف منابع و

نه به کروه های اشیوه پرداخت یارانه رابه نحوی اصالخ کندکه یار می باشد،برآن شدکهفقرآفرین نیز 

به بیان روشنتریارانه فقط به گروه آسیب پذیر پرداخت شود. که درست هم همین گیرد.مرفه تعلق ن

که درست همین است، چر ا یک بار برای همیشه این را عنوان نمی کنند کار است . پس چنانچه 

آن هم این  شیوه آسان ترینکه . ونه جز این روه آسیب پذیر پرداخت شودبایدفقط و فقط به گیارانه 

که به دولت مالیات پرداخت  یاست که این کار در دو مرحله انجام شود .در مرجله نخست کلیه کسان

سی ودرباره آنها رودر مرحله بعد وضعیت گیرندگان یارانه برمی کنند از دریافت یارانه مستثنا شوند 

همان چرخاندن لقمه به دور سر است که دراین رمینه شیوه اقدام دولت  درحالی کهود.تصمیمگیری ش

 . مایه بهروزیاست ونه رواستاشار شد نه م

 ا وبارها بههباربنا به اشاره که همان است تنها راه سنجیده و عملی یافتن گروه آسب پذیر  براین پایه

باتکیه بر این یادآور شده ایم .البته راران مربوط ، مسئوالن وکارگدولتبه صورت مستقیم وغیر مستقیم 
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نکته سرنوشت ساز که پرداخت نقدی،کاالیی ویا بسته غذایی باید با کاهش هزینه زندگی جایگزین 

  ،ونه جز این.شود

* * * 

 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران و انگلیس

 هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس برگزاری جلسه ماهانه

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس طبق روال هیات رئیسه  ماهفروردین جلسه 

با حضور کلیه  00:11الی  00:11از ساعت ماه  فروردینسه شنبه  سومینهمه ماهه در 

 اعضاء در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید.

ویژه درمورد الیحه بودجه سال ه اخبار اقتصادی کشور ب ،نوروز تبریک تبادل بعد از در این جلسه

بحث وگفت و گو شد،سپس درباره برنامه سال جاری بحث  به تفصیل ،کل کشور 0931

باتوجه به افزایش هزینه ها واین اصل که سرویسی دهی اتاق به اعضاء واظهارنظر ومقررشد 

حق در سال جاری  استدی اتاق حق عضویت ساالنه کال رایگان می باشد وتنها منبع درآم

ضمنا برگزاری مجمع عمومی ساالنه در بعداز ماه .هزار تومان افزایش یابد 011عضویت به 

 مبارک رمضان انجام شود

 پایان پذیرفت. 00:11جلسه طبق روال راس ساعت 

  :ه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاقبرگزاری جلس

ق روال در فروردین ماه برگزار نگردید اما برای عضویت در جلسه های ماهانه اتاق طب

 شد. عضو گیریکمیسیون ها

 بریتانیا و ایرانبازرگانی اخبار اتاق 

 گردهمایی ماهانه اعضاء اتاق

 41جمعه بنا به دعوت قبلی قراربود آقای شارماکاردار مقیم بریتانیا در تهران در جلسه ماهانه اتاق روز 
م شده الد سخنران اصلی باشند و به پزسش های اعضاءپاسخ بدهند .اکنون اعاپریل برگزار می شو

،عذر خواهی کرده 0+0 گان ایران وداست که ایشان به علت سفر به وین برای حضور در جلسه نماین
است و آقای هاول مسئول میز ایران در وزارت امور خارحه بریتانیارا برای انجام سخنرانی معرفی کرده 

 شرح زیر است العیه بهاند.متن اط

Dear Members and attendees at the BICC Members meeting this Friday, 24th April 

Our speaker, Mr. Sharma, has been called away on important national business related to the next step 

in the Iran negotiations and cannot now attend our meeting on Friday.  However we are fortunate that 

his closest senior colleague on the Iran Desk at the Foreign & Commonwealth Office – Michael 

Howells – will come in his stead.  I have known Mr Howells for many years in his work on Iran.  He 

has detailed knowledge of the events we will be discussing on Friday.  We expect a most interesting 

discussion and I look forward to seeing you then. 

Best regards 

Martin Johnston Director General of BICC 
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 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 اقامت مسافران نوروزی در مازندران از دو میلیون نفر شب گذشت

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -ساری 
هزار و  000و  گردشگری مازندران به اقامت دو میلیون

نفر شب در مازندران تا روز سوم تعطیالت نوروزی  00
  .اشاره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دالور بزرگ نیا عصر دوشنبه 
در گفتگو با خبرنگاران در ستاد خدمات اجرایی 

نفر در هتل، یک میلیون و  009هزار و  11گفت:  سفر
نفر  330هزار و  00هزار نفر در منازل استیجاری،  440

نفر در کمپ های  0۷۷هزار و  410در هتل آپارتمان، 
 090نفر در کالس های درس،  099هزار و  44موقت، 
 نفر در مهمانسراهای ادارات، خوابگاه 931هزار و 

های دانشجویی، سالن های ورزشی و یک هزار و 
 نفر در مهمانپذیرها اقامت داشتند. 090

نفر و  ۷33هزار و  043پارک ها، حاشیه خیابان ها را  وی میزان اقامت در چادرهای مسافرتی،
مورد عنوان  400تعداد بازدید مراکز اقامتی را  تخته چادر اعالم و 914هزار و  01برپایی حدود 

مورد دفاتر  041مورد بازدید از رستوران ها و مراکز پذیرایی بین راهی،   40۷و گفت: کرد
 ی انجام شده است.مورد مراکز اقامت 904خدمات مسافرتی و 

گردشگر از روستاهای گردشگری مازندران در سه روز  001هزار و  410بزرگ نیا تصریح کرد: 
  گردشگر در این روستاها اقامت داشتند. 001هزار و  040گذشته بازدید کردند که از این تعداد 

 گذردمیمیلیارد 01صادرات از مرز / 31ماموریت صادراتی کابینه در سال

 31چشمگیر صادرات غیرنفتی در سال  جمهور خواستار رونق، رئیس39سال روزهای پایانی
رود رونق ارزآوری غیرنفتی را به دنبال داشته باشد.بر همین اساس شد، تاکیدی که امید می

  .ردان مکلف به حمایت از صادرکنندگان شدنددولتم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه هیات دولت در 
های اگرچه به منظور تصویب نهایی سیاست 39سال 

تجارت خارجی کشور در سال جدید برگزار شده بود، اما 
جمهور بار دیگر تاکیدی بر ای شد برای اینکه رئیسزمینه

نه از صادرکنندگان و رونق ضرورت حمایت اعضای کابی
صادرات غیرنفتی داشته باشد؛ این امر مسئوالن تجارت 

بتوانند،  31خارجی کشور را امیدوار کرد که در سال 
جهش صادراتی مناسبی را با حمایت های دولت رقم 

 .زنند

حسن روحانی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال 
ده است، گفت: میلیارد دالر عبور کر 01گذشته، از مرز 

یک رکورد برای کشور بوده است. در این میان البته تاکید  39حجم صادرات غیرنفتی در سال 
رئیس جمهور به توسعه تجارت خارجی کشور بود و بنا شد تا ایران از جمله کشورهایی باشد 

ن شد که بتواند تجارت خارجی روان و آسانی را با دنیا داشته باشد و بر این اساس بنا بر ای
پله کاهش یابد، تا روانی تجارت و به نوعی بهبود فضای  01پله به  01ای از که طبقات تعرفه

 .کسب و کار برای رونق تجارت خارجی رقم خورد
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جمهور و ماموریت جدید اعضای کابینه برای حمایت از صادرات البته در کنار این تاکیدات رئیس
هایی دارد که شرطعه صادرات غیرنفتی، پیشدر شرایطی است که توس 31غیرنفتی در سال 

رسد در کنار عزم و اراده ای که برای این افزایش صادرات وجود دارد، باید رعایت به نظر می
 .شود

محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کاالی سازمان توسعه تجارت نیز در گفتگو با 
در شرایطی  39گفت: سال  31ی در سال بینی صادرات غیرنفتخبرنگار مهر در رابطه با پیش

ها طی کرده و بر به پایان رسید که صادرات غیرنفتی روند رو به بهبودی را در عملکرد شاخص
ماهه امسال مجموع صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی  00اساس آمارهای 

  .دهدن میدرصد رشد را نشا 44و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 

وی افزود: همچنین خالص صادرات کاالهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات و خدمات نسبت 
به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد رشد ارزشی را تجربه کرده است. با نگاهی به 
عملکرد صادرات کاالهای غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته به بعد این نتیجه بسیار روشن 

کننده دولت روند صادرات تغییر مثبتی داشته را مشاهده ازات اقدامات تسهیلکه به مو
 کنیم.می

ویژه وزارت صنعت، معدن هایی که از سوی دولت بهبازاری گفت: هرچند با توجه به تمام تالش
های مسیر عنوان متولی تجارت خارجی کشور درخصوص رفع موانع و محدودیتو تجارت به

جام شده است، هنوز تا محقق شدن اهداف صادرات متناسب با توانمندی صادرات غیرنفتی ان
بخش خصوصی فاصله داریم؛ لیکن این نکته بسیار مهم را باید توجه کنیم که عملکردهای 

ها و موانع المللی و البته برخی محدودیتهای سنگین بینحاصله در شرایط وجود تحریم
ها و مشکالت االن اقتصادی با تمام پیچیدگیدست آمده است و فعمرتفع نشده داخلی به

 اند که قابل تقدیر است.های خارجی به این دستاوردها نائل شدهسازمان تحریم

های اجرایی الخطاب همه دستگاهانداز سال آینده باید فصلوی اظهار داشت: آنچه در چشم
های غیرنفتی مندر  در مرتبط و فعاالن تولیدی و صادراتی قرار گیرد اهداف کمی صادرات کاال

سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای سال پایانی برنامه پنجم توسعه است 
ترین الزامات آن تسهیل روند تولید صادراتی و رفع موانع آن و تالش در جهت توسعه که از مهم

باال و قیمت  کسب و کارهای بزرگ صادراتی با هدف حضور قدرتمند برندهای ایرانی با کیفیت
های اندرکار صادرات برای کاهش هزینههای اجرایی دسترقابتی است. البته نقش دستگاه

سربار صادرات به موجب احکام برنامه و سند مذکور و قانون بودجه جزو تکالیفی است که 
ای برای عدم های کالن اقتصاد مقاومتی هیچ بهانهبرای محقق شدن اهداف و سیاست

 جرای مفاد قانون پذیرفته نخواهد بود.همکاری یا ا

زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعالم این در شرایطی است که محمدرضا نعمت
میلیارد دالر  01درصد افزایش، از مرز  41تا  00صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری با  کرده

جمهور، معاون اول و نیز یسرسد با توجه به تاکیدات رئعبور خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می
را بتوان سال مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی  31وزیر صنعت، معدن و تجارت سال 

ریت جدید امیدوار باشند که حمایت از صادرات غیرنفتی، مامو بینی کرد و صادرکنندگانپیش
 تک اعضای کابینه استتک

 
 :ظریف پیش از عزیمت به لوزان

ش را بگیرد/ ضرورت همدلی طرف غربی باید تصمیم
 دولت وملت بیش از همیشه
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به ویژه طرف غربی این گروه  0+ 0وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همواره گفته ایم گروه 
ا یک راه حل مبتنی بر مذاکره می خواهند یا می خواهند به باید تصمیم خود را بگیرند که آی

 فشار ادامه دهند؟ 

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف در آستانه عزیمت به 
در گفتگو با   0 + 0سوئیس برای دور جدید از مذاکرات با گروه 

واحد مرکزی خبر گفت: این دوره از مذاکرات بسیار حساس 
به اینکه به تاریخ هایی که از قبل برای  است به ویژه با توجه

 .رسیدن به چارچوب ها تعیین کرده بودیم نزدیک شدیم
 

راه حل های مختلف برای   در دور قبل توانستیم درباره: وی گفت
موضوعاتی که باقی مانده از قبیل غنی سازی ، تحقیق و توسعه ، فوردو ، رفع همه تحریم ها 

زمان اجرای این توافق ها بحث کنیم و توانستیم در مواردی هم  و برنامه زمان بندی و همچنین
 .به راه حل ها بسیار نزدیک شویم

 
نیاز به فرصتی داشت تا مواضع خود را در   0+  0وی اضافه کرد: ظاهر امر این بود که گروه 

داخل گروه هماهنگ کند به همین علت این مذاکرات از امشب در سطح معاونان و از فردا در 
طح وزراء ادامه خواهد یافت و احتمال اینکه در پایان هفته یا شنبه هفته آینده سایر وزرای س

 .وجود دارد  به مذاکرات بپوندند کامالا   0+  0  گروه
 

ظریف گفت: این آمادگی را داریم که به استقبال موضوعات برویم و موضوعات را با اراده 
 .یدن به راه حل وجود دارد حل کنیمسیاسی که در جمهوری اسالمی ایران برای رس

 
وی افزود : بسیار خوشحالیم که در چند دور اخیر ، هیئت عالی رتبه سازمان انرژی اتمی به 

ریاست آقای علی اکبرصالحی هم در مذاکرات حضور دارند و توانستند بسیاری از موضوعات را 
رند و امیدواریم این بار هم به با احاطه ای که به همه بحث ها به ویژه بحث فنی دارند پیش بب

 .برکت دعای مردم و همه خوبان بتوانیم کار را بیشتر از دفعه گذشته به پیش ببریم
 باید تصمیم خود را بگیرند به ویژه طرف غربی 0+ 0گروه 

به ویژه  0+ 0وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از مذاکره کنندگان گروه 
به ویژه طرف غربی این گروه  0+ 0گفت : همواره گفته ایم گروه   ن چیست؟اعضای غربی آ

باید تصمیم خود را بگیرند که آیا یک راه حل مبتنی بر مذاکره می خواهند یا می خواهند به 
 فشار ادامه دهند؟

 
ظریف افزود:گرچه برای همه طرف ها کامالا واضح شده و در صحبت های آقایان کری و اوباما 

» و یا اینکه گفته اند « نمی شود این ملت را به زانو درآورد »مشخص است که گفتند کامالا 
« تحریم ها فایده ای نداشته و فقط موجب شده تعداد سانتریفیوژهای ایران افزایش پیدا کند 
اما هنوز این باور را به یک برنامه عملی تبدیل نکرده اند تا به یک نتیجه واقعی برسند که با 

 .می توانند کار را به پیش ببرندفشار ن
 
 با فشار نمی توانند کار را به پیش ببرند 
 

به یک نتیجه قطعی  0+ 0کشور غربی 1و به ویژه  0+ 0وی گفت : آنچه الزم است گروه 
برسند و این نتیجه قطعی را در کار مذاکراتشان پیدا کنند، این است که باید بین توافق و فشار 

 .انتخابی صورت گیرد
 

سال گذشته در  ۷  تا 0و به ویژه   فشار را برای سی سال گذشته  ظریف افزود: آنها روش
موضوع هسته ای استفاده کرده اند و انواع فشارها را به ایران وارد کرده اند و تحریم هایی را 

علیه ایران در شورای امنیت و همچنین تحریم های غیرقانونی دو جانبه را علیه ایران وضع 
که در تاریخ روابط بین الملل بی سابقه بود ، اما مشاهده کردند که این مردم در ادامه  کردند

سیاست عزتمندشان پافشاری کردند لذا اگر آنها تصمیم دارند به نتیجه برسند باید میان 
 .تحریم و فشار و یا توافق، یکی از این دو را انتخاب کنند
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 و ملت است به همدلی میان دولت  بیش از هر چیز نیاز

 
گفت : در شرایط ویژه ای که منطقه ما در آن قرار دارد و  31وزیر امور خارجه درباره شعار سال 

کشور ما نیز مذاکرات دشواری پیش رو دارد و همچنین نیاز کشور برای یافتن راه حل هایی در 
  ز نیازمحور اقتصاد مقاومتی برای پیش برد پیشرفت کشور ، احساس می کنم بیش از هر چی

 .به همدلی میان دولت و ملت وجود دارد
 

وی گفت: این همدلی موضوعی است که همواره مورد تاکید امام راحل، مقام معظم رهبری و 
  را سال 31دولت بوده است و بسیار باعث دلگرمی ماست که مقام معظم رهبری سال 

 .همدلی دولت و ملت اعالم کردند
 

بات و مذاکرات بسیار حساسی را پیش رو داریم و همچنین ظریف افزود: در سالی که انتخا
دارد که با چنین همدلی در   چالش های بسیار، فرصت های بسیاری در برابر این مردم وجود

 .عمل می توانیم از این فرصت ها بیشتر استفاده کنیم

ای وارد سوئیس شدکننده هستهتیم مذاکره   

 کنندهبه گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در رأس تیم مذاکره
ای وارد سوئیس شدهسته . 

اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف به همراه علی
روانچی معاونان وزیر امور خارجه و حمید ن، سیدعباس عراقچی، مجید تختاتمی کشورما

ای و حقوقی تیم نژاد مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه و سایر کارشناسان هستهبعیدی
 کننده در این دور از مذاکرات حاضر می شوند. مذاکره

ت وزرای امور خارجه ایران و کننده تا ساعاتی دیگر وارد لوزان خواهد شد و قرار استیم مذاکره
 ای را آغاز کنند.آمریکا صبح فردا مذاکرات هسته

همچنین، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز 
ای ایران در لوزان اعالم کرده است که به مذاکرات هسته

خواهد پیوست.پیش از این، در هفته گذشته نیز تیم 
 یی داشتند.ای در لوزان گفتگوهاکننده هستهمذاکره

محمدجواد ظریف طی روزهای گذشته نیز با وزیر امور 
خارجه روسیه و چین در تهران به صورت تلفنی گفتگوهای 

 هسته ای را ادامه داده است.

این احتمال وجود دارد که در این دوره از مذاکرات با حضور وزرای امور خارجه، طرفین به فهم 
جامع را برای دستیابی به توافق تا قبل از  مشترکی دست یابند که نگارش متن توافق

 االجل تیر ماه آغاز شود.ضرب

در لوزان  5+1نشست عمومی مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و   
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اولنین روز  عصر روز پنجشننبه در 5+0معاونان وزیران خارجه ایران و -0931 فروردین 0پنجشنبه 

  .از مذاکرات هسته ای در لوزان سوییس دیدار کردند

به گزارش خبرنگنار اننرژی هسنته ای خبرگنزاری دانشنجویان اینران (ایسننای اعزامنی بنه لنوزان 

سوییس، قرار است در ادامه مذاکرات وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان و مدیران کل وزیران 

  .دیدار کنندبا یکدیگر  5+0خارجه ایران و 

از روز شنبه بنه منذاکرات در  5+0بر اساس اطالع منابع خبری غربی، قرار است وزیران خارجه 

  .لوزان بپیوندند

  .لوران فابیوس اولین وزیر خارجه ای است که احتماال صبح روز شنبه به لوزان می آید

عت گفت وگو کردند کنه وزیران خارجه ایران و آمریکا صبح و عصر امروز در مجموع حدود پنج سا

بیشترین بخش آن به طور دو جانبه برگزار شد. هم زمنان بنا منذاکرات ظرینف و کنری، معاوننان 

  .وزیران خارجه و هلگا اشمید و وزیران انرژی اتمی دو کشور مذاکره کردند

بر اساس اعالم مقامات نزدیک به هیات ایراننی رونند پیشنرفت در منذاکرات فننی رو بنه جلنو و 

  .ار کننده استامیدو

  .پیش از این اعالم شده بود که تنها یک موضوع عمده هم چنان مورد بحث است

برخی منابع آگاه موضوع مورد بررسی فنی باقی مانده را "تحقیق و توسعه" عننوان کنرده انند. 

در عین حال هنوز درباره موضوعات دیگر فنی هسته ای مباحثی هر چنند کوچنک بناقی ماننده 

  .است

زارش ایسنا، مهم ترین تحول و رویداد روز نخست مذاکرات، تماس تلفنی رییس جمهنوری به گ

  .ایران با همتایان فرانسوی، انگلیسی و روسی خود درباره مذاکرات بود

وجود آمنده بایند کشنورهای روحانی در تماس با والدیمیر پوتین گفت: در فرصت جدیدی کنه بنه

های فشار بخواهنند ه پیش ببرند چرا که ممکن است گروهعضو با تمرکز بیشتری، مذاکرات را ب

  .ما به توافقی دست نیابیم

روحانی افزود: انتظار ما از روسیه به عنوان کشنور همسنایه و دوسنت آن اسنت کنه قندمهای 

  .تری در مذاکرات ایفا کندتری در این زمینه برداشته و نقش اساسیجدی

ر روز پنجشنبه با دیوید کامرون با اشاره به ضرورت هم چنین رییس جمهور در تماس تلفنی عص

ترین عنصنر منذاکرات بنرای گنام هنا را اساسنیحرکت بر مبنای احترام متقابل، لغو کامل تحریم

برداشتن به سمت حل و فصل نهایی خواند و خواستار ابتناء مذاکرات براعتماد آفرینی و حرکت 

آتی به جای پافشناری بنر تقابنل و فشنار  هایبه سمت ایجاد شرایطی مناسب برای همکاری

 شد 

http://isna.ir/fa/photo/94010601150/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://isna.ir/fa/photo/94010601150/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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هم چنین مسناله دیگنری کنه بنر منذاکرات هسنته ای سنایه انداختنه اسنت، حملنه نیروهنای 

  .نظامی عربستان به یمن است

این اولین بار نیست که موضوعات دیگر به ویژه مسایل منطقه ای بر مذاکرات هسته ای سنایه 

ایران در لبنان، حضور وزینر خارجنه عربسنتان در شنهر  افکنده است. انفجار بمب مقابل سفارت

ی و این بار در مذاکرات نهایی در مهلت پایان مناه منارس اقندام 0939محل مذاکرات وین (آذرماه 

  .عربستان درباره یمن مذاکرات را تحت الشعاع قرار داده است

ورهای عربنی حنوزه این مساله تحلیل های مختلفی را از صبح امروز به ویژه درباره فشنار کشن

در پنی داشنته  5+0خلیج فارس و اسراییل بر مذاکرات و ممانعت از اعالم تفاهم میان اینران و 

  .است

آمریکا به همراه هم پیمانانش در منطقه تالش دارند تا ضنمن منذاکرات هسنته ای و توافنق بنا 

 امتیازاتی را از ایران دریافت کایران درباره برخی مسایل منطقه ای نیز 

 ذدو خبرنگار ایرانی در سانحه سقوط هواپیمای آلمانی جان باختن

  
دو خبرنگار ورزشی ایران در حادثه هواپیمای آلمان که روز سه شنبه در 

  .جنوب فرانسه سقوط کرد جان باختند

ه گزارش خبرگزاری مهر، میالد حجت االسالمی خبرنگار خبرگزاری ب
تسنیم و حسین جوادی خبرنگار روزنامه وطن امروز که برای پوشش 

دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال به اتریش رفته و از آنجا برای پوشش 
سانحه  خبری دیدار ال کالسیکو راهی بارسلونای اسپانیا شده بودند، هنگام بازگشت و در

 .سقوط هواپیمای آلمانی در جنوب فرانسه جان خود را از دست دادند

مرگ دو خبرنگار ورزشی ایرانی مسافر هواپیمای  برپایه این گزارش، وزارت امور خارجه ایران 
جرمن وینگز آلمان را که در جنوب فرانسه سقوط کرد، تایید کرد. این وزارتخانه تایید کرد که دو 

بوده اند که از بارسلونا عازم دوسلدورف بوده و دیروز (سه 941واپیمای آ ایرانی مسافر ه
خلبان و 4مسافر،  011شنبهی در جنوب فرانسه سقوط کرده است. در سقوط این هواپیما 

 .خدمه فوت کردند1

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به همکاران در خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن 
های آنها تسلیت می گوید و برای این دو همکار جوان از درگاه خداوند متعال  امروز و خانواده

 .اردآمرزش و مغفرت الهی را مسئلت د

 
  :نک مرکزی

درصد شد 1۱۵۱ماه فروردين نرخ تورم   

درصد اعالم کرد 00۵0را معادل  31بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه  . 

دست آمده از ه آمار این بانک خالصه نتايج بهبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ادار
 0931=011شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 

 :را به شرح ذيل اعالم کرد
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به عدد  0931ماه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين
درصد افزايش يافت 0۵9رسید که نسبت به ماه قبل  403۵0 . 

درصد  00۵0نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  0931ماه شاخص مذکور در فروردين
 .افزايش داشته است

نسبت به دوازده ماه منتهي به  0931ماه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين
باشددرصد مي 00۵0معادل  0939ماه فروردين . 

درصد اعالم کرده بود 00۵0را  0939نرخ تورم شهری در سال به گزارش مهر، بانک مرکزی   

همچنین مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال 
درصد اعالم کرد 01درصد و تورم نقطه به نقطه را  01۵0را  . 

. 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 سفر وزیر خارجه انگلیس به عربستان برای گفتگو درباره ایران

 
وزیر خارجه انگلیس عازم ریاض شده تا با مقامات عربستان سعودی درباره 

  .ایران به گفتگو بنشیند

در  «فیلیپ هاموند»برگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گزراش خ
با مقامات  که در این سفر دیدارهایی سطح باال است توئیتر خود اعالم کرده

مربوط به یمن،  ای مشترک های منطقه عربستان سعودی در مورد چالش
  .داعش و ایران، گفتگو خواهد کرد

بویژه  0+0ر در مذاکرات ایران و در ماه های اخیر اغلب مقامات غربی حاض
وزیر خارجه آمریکا گفتگوهایی را با مقامات عربستان سعودی و دیگر 

 .کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مورد توافق احتمالی هسته ای با ایران داشته اند

 :اندیشکده بروکینز

 نگران بهبود روابط آمریکا و ایران استعربستان 

  

های روابط ریاض و اندیشکده آمریکایی با بررسی چالش
واشنگتن، ایران را یکی از مسائلی دانست که با وجود 

  .سفر اوباما، هنوز رفع نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده آمریکایی بروکینگز 
اشاره به نوسانات شدید در روابط میان واشنگتن و  با

، یکی از 2010ریاض از آغاز تحوالت در منطقه در دسامبر 
ترین مسائل اختالف فیمابین را مساله ایران اصلی
 .داندمی

گرگوری گاوس، استاد علوم سیاسی دانشگاه ورمونت 
و کارشناس مرکز دوحه اندیشکده بروکینگز در مقاله 

هایی که در روابط عربستان آوری کش و قوسخود با یاد
هایی که در نویسد: "طرف عربستانی اعتقاد دارد که بحرانو آمریکا وجود داشته است، می
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آید، اتفاقی نیست بلکه ساختاری اند... این میراث ماهیت نامتقارن روابط مراودات پیش می
 ".میان یک قدرت قوی و یک قدرت ضعیف است

کند که در گذشته نیز هر گاه بحث بین واشنگتن و ستاد دانشگاه یادآوری میگلِن اشنایدر، ا
شد که در صورت حمله به ایران، عربستان مورد گرفت، عربستان نگران میتهران باال می

ها و ایرانیان بر سر میز مذاکرات با هم افزاید: "حال آمریکاییهدف قرار گیرد. اشنایدر می
تان در هراسند که اگر منافع آنها توسط متحدان آمریکایی کامالا به اند. نخبگان عربسنشسته

 ".یغما نرود، حداقل به خطر بیافتد

ترسیم می" :، رئیس کمیته امور خارجی شورای مشورتی عربستان ، گفته بود4109در اکتبر 
ت ای وجود داشته باشد... اگر آمریکا و ایران به تفاهمی دست یابند، ممکن اسمساله مخفی
 ".متضرر شوند -به خصوص عربستان-جهان عرب 

 

ها و توجیه آنها در زمینه به نوشته بروکینگز، سفر اوباما به ریاض برای کاهش همین نگرانی
مقاصدی که آمریکا در زمینه رابطه جدید با ایران دارد و چه مسیری قرار است در این راه طی 

 .شود، بوده است

که هر کدام -اما این دیدار نتوانست شکاف میان آمریکا و عربستان را در دو موضوع اصلی "
 ".کم کند -شودچالش بزرگی در روابط فیمابین محسوب می

داند که ریاض می -که ایران نیز در آن نقش دارد-گاوس مساله اول اختالف برانگیز را سوریه 
 .در شرق جهان عرب شود. مورد بعد نیز مصر استکند مانع از افزایش نفوذ ایران تالش می

نویسد تغییرات رخ داده اخیر در عربستان، نشانه این استاد دانشگاه آمریکایی در پایان می
  .استاست که دیدگاه ریاض و واشنگتن در زمینه خطر تندروها در سوریه در حال نزدیک شدن 

 

 ال به الیزهلبخند نیک/ ت یاران اوالند در انتخابات محلی شکس

  

نتایج دور اول انتخابات محلی فرانسه حکایت از شکست حزب 

  .دارد« نیکال سارکوزی»رئیس جمهور این کشور و پیروزی حزب 

یترز، بر اساس نتایج دور به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رو

اول انتخابات محلی فرانسه که دیروز یکشنبه در این کشور 

برگزار شد حزب اتحاد برای جنبش مردمی در دور اول انتخابات 

درصد آرا در صدر نشست و حزب جبهه ملی پس از آن  94۵0با 

 .است ها نیز با کمترین آراء در ردیف آخر قرار گرفته حزب سوسیالیست .قرار گرفت

بدین ترتیب حزب اتحاد برای جنبش مردمی (یو ام پیی که از سپتامبر سال گذشته تحت 

رئیس جمهور سابق فرانسه قرار گرفته، شانس خود را برای پیروزی « نیکال سارکوزی»رهبری 

  .در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور افزایش داده است

درصد آراء در ردیف دوم قرار گرفته  40ا کسب براساس نتایج حزب دست راستی جبهه ملی ب

درصد در رتبه سوم قرار  40، با «فرانسوا اوالند»است و حزب حاکم سوسیالیست 
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براساس این نتایج در مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود رقابت  دارد.

 .شد بین حزب اتحاد برای جنبش مردمی و جبهه ملی برگزار خواهد اصلی

های فرانسه که در این انتخابات موفقیتی را کسب نکردند در انتخابات  سوسیالیست

  .اند ها و همچنین اتحادیه اروپا نیز که در سال گذشته برگزار شد موفق نبوده شهرداری

در این میان اردوگاه چپ و در راس آن ها حزب حاکم پس از شکست در دور اول انتخابات 

شبکه تلویزیونی فرانس  وم انتخابات در یکشنبه آینده بسیج می شوند.محلی برای دور د

از مقامات عالی رتبه حزب « ژان کریستوف کامبادلی» :بیست و چهار گزارش داد

سوسیالیست فرانسه، از طرفداران حزب خواست که برای دور دوم انتخابات محلی که 

 .یکشنبه آینده برگزار خواهند شد، بسیج شوند

نرخ مشارکت مردمی در دور اول انتخابات محلی فرانسه که در  ت در حالی است کهاین وضعی

 .روز یکشنبه برگزار شد، بسیار ضعیف بود

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: نتیجه رسمی و نهایی دور اول انتخابات 

ء نود و دو محلی در فرانسه هنوز منتشر نشده است. اما وزارت کشور پس از شمارش آرا

(حزب حاکم « اتحاد برای جنبش مردمی»حوزه رای گیری از مجموع نود و هشت حوزه، حزب 

 .ام پی و متحدانش را موفق ترین تشکل در انتخابات اعالم کرد بو -سابق

درصد از کل آرا را به خود اختصاص دادند. نامزدهای  91این حزب و متحدانش نزدیک ببیش از 

حاکمی با کسب نتیجه ای بسیار ضعیف، فقط سیزده درصد از کل حزب سوسیالیست (حزب 

آراء را کسب کرده اند. در مجموع جناح چپ موفق به جلب بیست و هشت درصد از آراء شده 

 .درصد از آرا را به خود اختصاص داد 40۵90است. راست افراطی هم 

ش بینی نیکال پی بر اساس این گزارش، می توان گفت در مورد انتخابات محلی فرانسه

در اولین دور از « اتحاد دموکرات ها و مستقل ها»سارکوزی محقق شد و ائتالف او ام پ با 

پیشی « حزب سوسیالیست»و « جبهه ملی»انتخابات محلی رتبه اول را کسب کردند و از 

 .گرفتند

 شوندتر میثروتمندان آمریکایی پولدارتر و فقرا بی پول

 قتصادیخبرنگار ارشد الیندا یویه 

آیا کشوری که سرزمین شانس و 
اقبال خوانده می شود جامعه را 
به دو طبقه دارا و ندار تقسیم 
کرده؟ آیا اقتصاد کنونی آمریکا 
فقط طبقه مرفه اجتماع را 
ثروتمندتر می کند؟ اگر چه از 
هنگام تازه ترین رکود اقتصادی، 
بی عدالتی و غیر منصفانه بودن 

شهود توزیع ثروت در آمریکا م
بوده، اما از ده ها سال قبل، 
شکاف فاحش فزاینده ای در 

 میزان درآمد آمریکایی ها دیده می شد.
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، درآمد یک درصد مردم کمی بیش از بقیه بود و 0301در دوره رونق اقتصادی آمریکا در دهه 
 درصد کل درآمدی بودند، که در این دوره به دست آمده بود. 0این عده صاحب 

، اکنون یک درصد مردم طبقه باالی جامعه آمریکا 411۷ود اقتصادی فاحش سال ولی پس از رک
درصد بقیه جامعه  33درصد این درآمد نصیب  0درصد درآمد حاصل هستند و تنها  30صاحب 

 آمریکا شده است.

معموال نرخ پایین بهره و پول ارزان سبب بهبود اقتصادی و در نتیجه افزایش بهای سهام می 
، ارزش سهام در آمریکا چندین نوبت در حد بی 411۷ان بحران اقتصادی سال شود. از زم

درصد کل سهام 30سابقه ای افزایش یافته ولی از آنجا که ثروتمندان آمریکایی اکنون صاحب 
 درصد مردم شده است. 01هستند، بیشتر منفعت حاصل از افزایش قیمت، نصیب تنها

قرا و ثروتمندان بیشتر از همیشه است. دنیا ثروتمندتر می شود ولی شکاف بین ف

 ۵۱1۱برندگان و بازندگان جهان ثروتمند چه کسانی اند؟دنیای ثروتمندتر 

درصد خانواده های آمریکایی صاحب سهام بودند، توزیع سود سهام عادالنه  01در گذشته که 
 تر بود.

ه آمریکاست، باید گفت ولی اگر چه این تغییرات از دالیل اصلی افزایش نابرابری ثروت در جامع
 که این نابرابری از مدت ها قبل در آمریکا در حال افزایش بوده.

 0301و بخصوص در دهه های  0341پس از اولین دوره رشد اقتصادی سریع آمریکا در دهه 
، موسوم به عصر طالیی اقتصاد آمریکا، یعنی هنگامی که درآمد سرانه تولید ناخالص  0301و

ر حد قابل توجهی افزایش یافت، از میزان بی عدالتی در توزیع ثروت داخلی این کشور د
 کاسته شد.

به بعد تفاوت درآمدها به شدت افزایش یافت  03۷1این روند کندتر شد و از 0301ولی از دهه 
و به زمان حال رسید، زمانی که فاصله درآمدهای اقشار جامعه از هر موقع دیگری بیشتر 

 است.

  ابری هادالیل افزایش نابر

در میز گردی که موضوع آن 
بررسی وضعیت کنونی بازرگانی و 
اقتصادی بود، در باره دالیل این 

 نابرابری صحبت کردیم.

شرکت کنندگان در این بحث از 
جمله رابرت رایش، وزیر کار سابق 
آمریکا چندین عامل را موجب 
افزایش توزیع ناعادالنه ثروت می 
دانستند. اول این که جهانی 
شدن، باعث کاهش حد متوسط 
نرخ دستمزدها شده. کسانی که 
بیشتر از این وضعیت سود برده اند، کارگران ماهر و صاحبان سرمایه هستند ولی کارگران 
ساده و فاقد مهارت از این تحول متضرر شده اند. جهانی شدن موجب افزایش شکاف در میزان 

 درآمدها شده است.

مندان و کارگرانی است که دارای مهارت های فنی هستند. عامل دیگر، افزایش درآمد کار
 استفاده بیشتر از تکنولوژی در اقتصاد آمریکا، به نفع کارگران ماهر تمام می شود.

 پولدارتر شدن ثروتمندان، طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده است.
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تولید نمی کند از خار   البته این دو عامل به هم مربوطند چون آمریکا می تواند کاالهایی را که
وارد کند و در عوض فعالیت خود را بر کسب تخصص در رشته های فنی با مهارت باالتر، 

 متمرکز کند.

رابرت رایش، همچنین می گوید کاهش اتحادیه های کارگری موجب تضعیف قدرت چانه زنی 
وسسین مرکز کارگران در تعیین میزان دستمزدشان شده است. در همین حال دین بیکر، از م

تحقیقات اقتصادی و سیاست گذاری، خاطرنشان می کند که سیاست پولی به نرخ پایین 
 بهره بیشتر اهمیت می دهد تا بیکاری.

جیسون فورمن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می 
 شرفته اقتصادی بیشتر است.گوید افزایش نابرابری توزیع ثروت در آمریکا از سایر کشورهای پی

جیسون فورمن می افزاید باراک اوباما در اولین دوره ریاست جمهوری خود برای مقابله با این 
مشکل، از افزایش مالیات ها برای کمک به طبقه کم درآمد استفاده کرد و بودجه جاری نیز 

 طبقه متوسط است. متمرکز بر افزایش حد اقل دستمزد و مالیات بر ارث برای افزایش دستمزد

ولی نظر اد کانراد، این است که افزایش مالیات به منظور کاهش نابرابری یک راه حل پایدار 
 نیست و ممکن است به شرکت ها صدمه بزند.

 کم کردن شکاف

در میز گرد مورد بحث، خود مسئله نابرابری 
در توزیع ثروت، به همان اندازه یافتن راه حل 

 د توجه بود.های مقابله با آن مور

دیوید آزراد، از اندیشکده بنیاد میراث، این 
سئوال را مطرح کرد که اگر ثروتمندها از راه 
های قانونی ثروتمند شده باشند، چرا باید 
موضوع نابرابری و بی عدالتی در مورد آنان 

 مطرح شود؟

فرصت و دین بیکر و رابین رایش، در پاسخ به این سئوال اظهار داشتند که مهم، داشتن 
موقعیت برای کسب یک درآمد خوب است ولی ساختار اقتصادی سبب شده که در حال حاضر 

 داشتن یک چنین موقعیتی از هر وقت دیگری مشکل تر شود.

گفتگوها بیشتر بر دستمزد کارگران معمولی متمرکز بود و این که چگونه می توان بجای وضع 
ان را افزایش داد. توماس پیکتی، اقتصاد دان مالیات بیشتر برای ثروتمندان، دستمزد کارگر

سرشناس فرانسوی که موجب طرح این سئوال در سطح جهانی شده، معتقد به در نظر 
 گرفتن یک مالیات بر ثروت جهانی است.

به عبارت دیگر اگر عوامل جهانی شدن، پیشرفت تکنولوژی و غیره موجب افزایش نابرابری ها 
 لیاتی برای توزیع مجدد ثروت استفاده کرد.می شود، می توان از نظام ما

چنانچه به شاخص توزیع ثروت یک ملت موسوم به "شاخص جینی" که نابرابری و غیرمنصفانه 
بودن درآمدها را اندازه گیری می کند، نگاه کنیم می بینیم اگر نظام مالیاتی پیشرفته و 

و بریتانیا وجود نداشت، این سیاست های توزیع مجدد ثروت برای رفاه اجتماعی، در آمریکا 
 نابرابری ها به مراتب بیشتر می بود.

 پایان رویای آمریکایی؟

ولی شرکت کنندگان در میز گرد در باره لزوم مداخله دولت، میزان این نقش و نیز این که آیا 
 عوامل جهانی نیز سهمی دارند یا نه، اتفاق نظر نداشتند.
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که برای انجام اصالحات در رژیم بازرگانی، بجای این که  به طور مثال نظر اد کانراد، این بود
 معتقد به مداخله بیشتر دولت باشیم باید به بررسی ریشه های این وضعیت بپردازیم.

جنیفر اریکسون، از مرکز پیشرفت آمریکایی، با این موضوع که رسیدگی به دستمزد کارگران 
مخالف بود اما معتقد بود که دولت ها باید مهمترین راه حل برای از بین بردن نابرابری هاست 
 نقش فعالی در کاهش نابرابری ها داشته باشند.

این که ثروتمندتر شدن دولتمندان سبب  -ولی در جریان بحث یک موضوع کامال روشن بود
 شده که طبقه متوسط تحت فشار قرار گیرد.

می تواند خانه ای با  آمریکا خود را سرزمین فرصت و شانس می خواند که در آنجا هر کس
نرده های چوبی سفید و شغل خوب داشته باشد. اما در حالی که ثروتمندان آمریکایی 
همچنان پولدارتر شده ولی میزان دستمزد متوسط دچار رکود است، برای بسیاری از آمریکایی 

 یک چنین رویایی دشوار تر می شود ها تحقق

 گزارش ویژه:

ز داشتن بدهی چیست؟ها ادلیل پرهیز آلمانی       

سیبیسیمون جک و کریسی کالرک بی  
 2  

 

 شود. پسمی زه یورو و نگهبان نظم مالی محسوببزرگ دنیا، نبض حوکشور آلمان چهارمین اقتصاد
ه کروی کار آمدن یک دولت چپگرا در یونان با ول، به خصوص بدهی به میان می آیدچرا وقتی موضوع پ

روپا ا با آلمان یعنی موتور اقتصادیشوررا داد، سبب رویارویی این کشوروعده کاهش بدهی کالن این ک
محافظه کارانه افراطی آلمانی ها نسبت به قرض، مورد توجه قرار شد. همین موضوع باعث شدنظر

 .گیرد

پرفسور فراتزشر، رئیس انستیتوی معتبر 
تحقیقات اقتصادی آلمان می گوید پرهیز بیش 

ن بدهی حتی در خود از حد آلمانی ها از داشت
زبان آلمانی نیز تاثیر گذاشته: "لغت آلمانی 

را  -تقصیر–است که معنی  -شولد -برای قرض
به معنی دیگر اگر شما مقروض  .هم می دهد

هستید حتما مرتکب تقصیر و کار بدی شده 
اید، همین موضوع نظر ملت آلمان نسبت به 

یک شهروند ".بدهی را کامال روشن می کند
به جای این که بگوید "حاال خر  کنید، بعد پرداخت کنید" می گوید "حاال پس انداز کنید، بعد آلمانی 

خر  کنید" و این طرز فکر تنها متعلق 
 .به نسل قدیمی تر نیست

ها در نرخ ریشه نگرانی آلمانی
در این  0341تورم فوق العاده دهه 

 کشور است
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یم اگر برنده یک جایزه یک میلیون یورویی شوند چکار می از جوانان آلمانی در خیابان های برلین پرسید
کنند؟ آیا اتومبیل مدل جدید یا لباس تازه می خرند یا سفر می کنند؟ نمونه واقعی جوابی که همه آنها 

 .می دادند این بود که این پول را برای مصرف در وقت نیاز پس انداز می کنند

 .خصوصیات آلمانی ها یعنی بیم از تورم استعادت به پس انداز، کلید درک یکی دیگر از 

در این کشور  0341منطق حکم می کند که بگوییم ریشه این نگرانی در نرخ تورم فوق العاده دهه 
موقعی که نرخ برابری ارز از کنترل دولت وقت آلمان خار  شد و به مرحله ای رسید که ارزش  -است

 .ر مارک به چهار تریلیون مارک رسیدیک دالر آمریکا در مقابل مارک آلمان، از چها

 ای که پدربزرگش بنا نهادماتیس مانزل در کارخانه

اگر چه ممکن است هنوز تاثیر آن 
ایام باقی مانده باشد ولی نباید 

سال از  31فراموش کنیم که اکنون 
آن تاریخ گذشته و آلمانی ها آن دوره 

 .را پشت سر گذاشته اند

س تورم، دشمن کسانی است که پ
انداز می کنند. از این رو در کشوری 
که بیشتر مردم در حال پس انداز 
کردن هستند، ایده تنزل نرخ بهره و 
چاپ پول تهدید مضاعفی محسوب 
می شود؛ چون از طرفی با پایین 
آمدن نرخ بهره، پس انداز کاهش می 
یابد و در همین حال هر گونه تورم 
بالقوه در آینده، سبب می شود که 

ت خرید پول صاحبان پس انداز از قدر
 .کاسته شود

اما خبر خوش برای آلمان این است که هنوز از تورم خبری نیست و اگر چه نرخ بهره پایین است، 
تضعیف ارزش یورو سبب شده که صادرات آلمان مانند اتومبیل و ماشین آالت، قیمت رقابتی خود را 

 .حفظ کند

دسی و صادرات، منبع غرور و افتخار زیاد مردم این کشور در حقیقت، موفقیت در زمینه آموزش، مهن
 .است

، دولت آلمان تصمیم گرفت نرخ برابری یک 0331پس از یکی شدن دو آلمان شرقی و غربی در سال 
 مارک آلمان شرقی معادل یک مارک آلمان غربی باشد که این به زیان صاحبان کار در آلمان شرقی شد 

جزه اقتصادی به عقیده اقتصاددانان، مع
آلمان پس از جنگ، ناشی از یک رشته 
اصول و مرام اخالقی حایز اهمیت درهم 

اصول و مرامی که رعایت آن  -تنیده است
در کارخانه تولید موتور برقی متعلق به 
 .خانواده مانزل، در برلین مشهود است

سال قبل بود که توماس  40حدود 
دوبراتس، به عنوان سرپرست کارگاه در 

 .کارخانه شروع به کار کرداین 

 :شش ویژگی اقتصاد آلمان
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 0- دالر  040هزار و  91درآمد سرانه متوسط هر خانوار در سال پس از کسر مالیات معادل
 39۷هزار و  49است. این رقم در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه معادل 

 دالر است
 4- بیشتر تاکسی های آلمان مرسدس بنز هستند 
 9-روز شنبه جزو هفته کاری محسوب می شود 
 1- دو سوم نیروی کار کشور دراستخدام واحدهای کسب و کار و بازرگانی در مقیاس کوچک تا

 متوسط هستند که به طور فامیلی اداره می شود
 0-  درصد پرداخت ها در آلمان حتی برای ارقام قابل توجه به صورت نقدی صورت می  ۷1حدود

 گیرد
 0-آلمانی ها روزانه  0300در کشور از مدت ها قبل در حال کاهش است. در سال  مصرف آبجو

مقدار مصرفی تنها حدود یک سوم یک لیتر  4104معادل نیم لیتر آبجو می نوشیدند. در سال 
 بود

______________________ 

تی است که در آن تاریخ ماتیس مانزل، یک پسربچه بود. او که اکنون سی و چند سال دارد، مدیر شرک
 .به راه انداخته بود 0340پدربزرگش در سال 

آقای مانزل میگوید در حوزه صنایع آلمان وجود یک چنین ارتباط دراز مدت فامیلی بین کارخانه و 
 .کارگرانش عادی و معمول است

ن او می افزاید بیشتر مردم آلمان عادت دارند که تمام عمر کاری شان را در یک شرکت بگذرانند و همی
 .امر سبب می شود مهارت حرفه ای و وفاداری با هم ارتباط پیدا کنند

و این وفاداری، دارای منافع دو طرفه است. این وفاداری سبب می شود که کارفرمایان به کارگرانشان 
دستمزد خوبی بدهند. دستمزد ساالنه یک کارگر معمولی (در حد متوسطی در کارخانه های آلمان بین 

 91هزار یوروست (  01هزار تا 10
هزار پوندی. از طرف دیگر  01هزار تا 

مهارت و تجربه این کارگران سبب 
می شود که ماتیس مانزل به آنان 

 .وفادار باقی بماند

آقای مانزل می گوید حتی اگر بتواند 
از خار  کارگرانی با دستمزد کمتر 
استخدام کند، وسوسه نخواهد 
شد. او معتقد است که کیفیت 

اتش جبران دستمزد باال را می تولید
کند وهمین کیفیت خوب است که 
موجب استقبال از کاالهای آلمانی 

این خود یکی از دالیل این  .می شود
است که چرا ارزش صادرات آلمان 

درصد تولید ناخالص  01معادل 
 .داخلی این کشور است

میم گرفت نرخ برابری یک مارک آلمان ، دولت آلمان تص0331پس از یکی شدن دو آلمان شرقی و غربی در سال 

شرقی معادل یک مارک آلمان غربی باشد که این به زیان صاحبان کار در آلمان شرقی شد پس از یکی شدن دو 
، دولت آلمان تصمیم گرفت نرخ برابری یک مارک آلمان شرقی معادل یک 0331آلمان شرقی و غربی در سال 

صاحبان کار در آلمان شرقی شد س از یکی شدن دو آلمان شرقی و  مارک آلمان غربی باشد که این به زیان
، دولت آلمان تصمیم گرفت نرخ برابری یک مارک آلمان شرقی معادل یک مارک آلمان غربی 0331غربی در سال 

، 0331باشد که این به زیان صاحبان کار در آلمان شرقی شد س از یکی شدن دو آلمان شرقی و غربی در سال 

ان تصمیم گرفت نرخ برابری یک مارک آلمان شرقی معادل یک مارک آلمان غربی باشد که این به زیان دولت آلم
 صاحبان کار در آلمان شرقی شد 

 ها اتفاق نظر ندارند خندند اما بر سر مساله بدهیوزیران اقتصاد آلمان و یونان می



17 
 

مانزل به دنبال منافع مالی تصمیم عدم استخدام کارگران خارجی نشان دهنده این است که آقای 
کوتاه مدت نیست. یک چنین طرز فکری ما را با یکی دیگر از اصولی که هم به کارخانه آقای مانزل و 

 .هم به اقتصاد آلمان در ابعاد گسترده تر کمک کرده آشنا می کند

 مانند بسیاری از -ماتیس مانزل، معتقد است این واقعیت که شرکت او یک شرکت فامیلی است
به این معنی است که او ناچار به قبول درخواست های کوتاه مدت  -کارخانه های حجم متوسط آلمانی

 .سهامداران نیست

او می افزاید همین واقعیت به او اجازه می دهد که بتواند به عملکرد کارخانه در درازمدت و نه در آینده 
 .نزدیک فکر کند

 .ط مطلوبی کار نمی کنندولی تمام کارگران آلمانی در یک چنین شرای

، دولت آلمان تصمیم گرفت نرخ برابری یک 0331پس از یکی شدن دو آلمان شرقی و غربی در سال 
 .مارک آلمان شرقی ( اوستمارکی معادل یک مارک آلمان غربی باشد

 .ممکن است از لحاظ سیاسی این یک راه حل دیپلماتیک صحیح به نظر برسد

ر بخش شرقی آلمان تقریبا یک شبه، برای کارخانجات دولتی که تولید ولی این تصمیم سبب شد که د
 .چندانی نداشتند، استخدام کارگر بیش از حد گران تمام شود

سال قبل گرهارد شرودر،  01این واقعیت به زیان رشد اقتصادی آلمان تمام شد تا این که حدود 
ماعی را در حد قابل توجهی کاهش داد. صدراعظم وقت آلمان میزان دستمزد، منافع و خدمات رفاه اجت

این موضوع سبب افزایش تعداد کارگران فقیری شد که دستمزدشان برای تامین هزینه زندگی کافی 
 .نبود

 بخشوده شد  0309های آلمان پس از جنگ در سال نیمی از بدهی

ونان که در حال همین اتفاق ضمنا تحمل ناپذیری آلمان در مقابل سایر کشورهای اروپایی و بخصوص ی
حاضر از همه مهمتر است را توجیه می کند. بسیاری از آلمانی ها احساس می کنند که برای نیل به 
اهداف سیاسی شان فداکاری اقتصادی دردناکی را متحمل شده اند و به همین جهت سئوال می 

 کنند چرا نباید دیگران یک چنین فداکاری هایی بکنند؟

اقتصادی ارشد بانک آلمانی دویچ بانک، می گوید: "ما ناچار شدیم هزینه  استفان اشنایدر، کارشناس
وحدت آلمان را که بار سنگینی برای اقتصاد ما بود متحمل شویم؛ و این کار را به تنهایی کردیم. تصور 
می کنم همین موضوع می تواند توجیه کند که چرا آلمانی ها در مقابل سایر کشورهایی که در انجام 

 ".ت تعلل می ورزند، کاسه صبرشان لبریز می شوداصالحا

ولی ممکن است سایرین بگویند هنگامی که موضوع بخشودگی بدهی ها مطرح می شود حافظه 
بخشوده  0309درصد بدهی های آلمان پس از جنگ در سال  01آلمانی ها خوب کار نمی کند. اگر 

 .نیافتد معجزه" آلمان بعد از جنگ ممکن بود هرگز اتفاق"نمی شد، 

هیچ کس بهتر از " :ولی یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان این موضوع را از یاد نبرده. وی اخیرا گفت
 ."آلمانی ها موقعیت یونان را درک نمی کند

 .بزودی خواهیم دید اظهارات او تا چه حد صحت دارد

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/04/150404_an_india_women
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/04/150404_an_india_women

