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  سخن ماه:

 

 

 بودجه ساالنه کل کشور و چند نکته اساسی

 

 

 

 

چنانچه پذیرای این واقعیت از روز روشن تر باشیم که سند بودجه ساالنه کل کشور سند دخل و 

 ناگهانی وپیش بری پیش گیری از هرگونه رویداد، ، بنا براینمی باشدخرج دولت در یک سال مالی 

باید پذیرای این واقعیت نیز باشیم که که این سند بایستی با رعایت کلیه اصول و بینی نشده، 

پرنسیپ های مربوط تهیه وبرای تصویب به مقننه تقدیم شود. بنابراین روشن  منش یا مبانی و

عمدا یا سهو با برخی کاستی ها همراه شده است که چنانچه به هر دلیل تدوین الیحه بودجه، 

 بررسی دقیق و هر اقدامی آن را مورد ورود به هر  باشد، بر نمایندگان مجلس است که بپیش از

 .اصالح قراردهند

مرور حتا اجمالی الیحه های بودجه درسال های اخیرگویای این واقعیت است که برخی مفاهیم 

یر یافته است. تغییراتی که در عمل به گونه یی قانونی یااصطالحات بودجه یی به هر دلیل تغی

سازوکار بودجه های ساالنه کل کشور را تغییرداده است.از آن جمله می توان و باید به تغییر مفاهیم 

 یا اصطالحات:

، جز "شد شد، نشد نشد" در عمل درآمد و هزینه به منابع ومصارف اشاره کردکه معنای آن  -

دولت در زمینه کسب درآمد و هزینه ها به هیچ روی از نظر قانونی تکلیفی برعهده از این رو  .نیست

 . ندارد

تامین  ،منبعدولت که تامین آن از نظر قانونی الزامی می باشدیاارقام درآمد های بودجه عموی  -

 عنوان شده است.ارقام فرضی مندرج در منابع بوجه کل کشور آن 

ی دولتی و موسسه هاسازمان درآمدهای اختصاصی شترین بخش از بیدولت با  یارفتار و برخورد -

 آن آمدها به خزانه کل کشوراین درکل واریز  داده می شود بجایاجازه  ها آنکه به  های وابسته

 ،را به دلخواه و بیشتر بدون نیازبه تایید دستگاه مسئول برنامه وبودجه کل کشور و به رسم پیشین

 جادای تشدیداز جمله ریشه های به مصرف برسانند، که افزون بر تشدید اتالف منابع مالی کشور، 

 است.. .  ساد وفاصله طبقاتی و فقر فراگیر و همه جانبه و.ف

اعتبار برای پرداخت به موسسه ها و بنگاه های انتفاعی دولتی بدون متعهدکردن  یصصویا تخ -

دیگر، مانند: افزایش سقف  بسیار موارد تی به روال سابق بر این وآنها به بازپرداخت وجوه دریاف

بودجه های پیشنهادی دولت توسط مجلس که از جمله پدیده های نو ظهور و مولودنظام اقتصاد 
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دولتی متمرکز ودستوری برقرار می باشدکه بنا به پیشنهاد یک یا چند نماینذه قوه مقننه، اعتباز 

 .ه نحو غیر قابل تصور افزایش داده می شودمورد درخواست قوه مجریه ب

ویا ارائه  مجوز برای صدور وانتشار اوراق قرضه و... ریالی و ارزی در اندازه غیر قابل تصور و لذا  -

  امکان دستیابی به منابع مالی مورد تصور.اطمینان ازعدم 

کل کشور گویای این واقعیت است که به هر  یندهاجمالی الیحه بودجه سال آحتا مرور به هر روی، 

، کشور دلیل با آنکه حرکت های تاحدودی سازنده در برخی موارد ازجمله افزایش عوارض خروج از

که بایستی پرداخت نقدی یا کاالیی آن که واقعیتی  زیر خط فقر تخصیص یارانه فقط به افراد در و

ن دریافت یارانه جایگزین شود ، کلیه پرداخت فساد برانگیز است، با کاهش هزینه زندگی مشموال

  کنندگان مالیات، بدون استثناء از فهرست گیرندگان یارانه حذف شوند.

مبانی اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور از دید  با وجود هجمه برخی نا آگاهان از اصول و

در جهت واقعی  یاین خود گامو ، است مورد نظر آنان افزایش نیافتهبه میزان نرخ ارز که اقتصادی

در خور تحسین.اما جا نیز سازی استاندارد یا سطح زندگی تصنعی بر قرار می باشد ودر همین حد 

دارد اکنون که الیحه بودجه در مجلس در دست برسی می باشد نکاتی مانند آنچه درباال مورد 

ن ،به ویژه توسط صرافی ها، واردات اشاره قرار گرفت و یا تشدید منع خروج ارز به بهانه های گوناگو

برخی کاالهای غیر ضرور حتا بدون انتقال ارز، ویا تغییر ضرایب مالیاتی از یکسان به تصاعدی و اخذ 

لی هرگونه دادوستد ،از قولنامه یی گرفته تا صلح حقوق، به طور کت از درآمدهای اتفاقی و یامال

به موقع اجرا  ت بر ثروت و غیرهاکشور و اخذ مالی ت تغییر کاربرد اراضی در سرتاسرابه ویژه مالی

 .درآید

سنجیده  با توجه به ضرورت وفوریت بررسی و اظهار نظر  الزم می داند یادآور شود که درپایان

حه الی در قوه مقننه به حکم وظیفه ی ملی، الیحه بودجه پیش از اتمام کار بررسی آنوکارشناسی 

 به ارائه به قوه مقننه تهیه و گرفت و حاصل آن برای آگاهی عموم دتجزیه و تحلیل قرار حواهمورد 

 ارائه خواهد شد. 

**  **  ** 
 

 *  *  
 اخبارکوتاه اقتصادی:

 اخبارکوتاه اقتصادی اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

ایران و انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق  

ن و امعادن ایر اتاق بازرگانی و صنایع و شصت و ششمین جلسه ماهانه هیات مدیره و صدیک

روز سه شنبه هفتم  51براساس دعوت به حضور در جلسه راس ساعت  انگلیس به روال معمول و

 ء به استثنای آقایان  عالء میرمحمد صادقی و جعفر ذره بینی تشکیل واآذر ماه با حضور کلیه اعض
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ر دکت این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی به ویژه در خصوص مسائل بانکی، در گردید.برگزار 

نفره به لندن و 22زارش عملکرد اتاق در آبان ماه به تفصیل در باره سفر هیات گامینی ضمن ارائه 

دیدار با سفیر ایران در لندن ،شرکت در گرد همایی اعضاء و شرکت های مدعو از بازرگانی بین 

ده ثمر اایران که از جهات گوناگون فوق الع مللی و همچنین شرکت های عضو اتاق انگلیس وال

 اناتی عنوان شدبیرسه زبان ویمبلدون  تفاهم نانوشته برای همکاری دم بخش بود در باره بازدید از

 در زمینه اسکان خود و تسهیل و کمک به اعضاء. ضمنا به اطالع رسانده شد که اتاق به منظور 

بعمل آورده که کال  پارسیان استقالل یبیسا نامه های با هتل های نو وتل، من تفاهانان ایشامهم

  پایان یافت.51اطالع رسان شده است. جلسه راس ساعت 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

دبیر  نایب رئیس و ه گزارشبناب :صنعت و فن آوری های نوینبازرگانی، میسیون ک-5
 درهشتمین جلسه ماهانه کمیسیون  و فن آوری های نوین،  بازرگانی، صنعتکمیسیون 

آذر ماه سال جاری، راس 
روز دوشنبه  50:11 ساعت 

با حضور آقایان :  52/10/00
توتونچیان، پژوهی، محمود 

اصفهانی، رضی سیدسید
 علی ،حسینی مروج روزبه 

 پرویزپناهی، مهدی نقیب، 
 ،اسدی کیاکاظم شکرانی، 

دکتر ضرابیان، محمدسعید 
محمد شیبانی، علیمردان 

حمزه نژاد و علی مبشر، 
هشترودی به نمایندگی از 

آقای ابراهیمی سوی 
 رئیس تراکتور سازی تبریز

در محل دبیرخانه اتاق 
ر د تشکیل و برگزار گردید.
ارائه این جلسه پس از 

گزارش کامل دیدار هیات 
ایرلندی با اعضای اتاق 

ادای توضیحاتی در خصوص شرایط  کمیسیون و ایران و انگلیس توسط آقای پژوهی دبیر
بحث و ادامه  وموجود برای انتقال وجه از طریق بانک تجارت عراق توسط آقای اسی کیا 

ر ارقئل و مشکالت مربوط او مس بانکی گوناگون اقتصادی به ویژه گفت و گو درباره مسائل
 شد:

یون در کمیسمسائل  بانکی به ویژه با انگلیس وظیفه اطالع رسانی در زمینه این پس  از -
  .شدباآقای شکرانی  عهدهو کارگروه مربوط 
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 در ءاعضا کلیهمقرر شد کمیسیون در زمینه برنامه اجرایی کمیسیون  با توجه به تصمیم -
 .پایان یافت 51جلسه ساعت  .دهندارائه  گزارش اقدامات خود را جلسه آینده

 
جلسه كمیسیون برنامه ریزی  :و ساختمان گردشگری کمیسیون برنامه ریزی شهری، -2

 21/10/00، روز دوشنبه 50:11شهری، گردشگری و ساختمان در ماه جاری راس ساعت 
با حضور خانم زهرا نقوی و آقایان علی غمخوار، محمدرضا سرمدی، علی اکبر خدابخشی، 

علیمردان شیبانی و  دکتر امینی در محل دبیرخانه  وحید طیبی نژاد، محمدسعید ضرابیان،
 اتاق تشکیل و برگزار گردید.

با توجه به حیطه فعالیت کمیسیون که در حوزه های گردشگری، ساختمان و برنامه ریزی 

نمایشگاه شهری می باشد. نخست آقای غمخوار که به تازگی از سفر لندن و مشارکت در 

در ن آنقش کلیدی  وصنعت توریسم  تفصیل در مورد بین المللی گردشگری بازگشته به

و نامرئی صادراتی  های ، درآمدی جدیدشغلفرصت های فعالیتهای اقتصاد جهانی، ایجاد 

به رشدی را در رو در سالهای اخیر روند  هار داشت:ظابیاناتی ایراد کرد ارزش افزوده ایجاد 

جمله درگیریهای خشونت آمیز، دنیا شاهد بودیم. عوامل اقتصادی در سراسر جهان از 

در صنعت گردشگری  یحمالت تروریستی و بحران پناهندگان در اروپا تأثیر بسیار متفاوت

نسبت به سال گذشته تعداد توریست ها  نیزایران در  خود به جای نهاده است. ازجهانی 

ه کاهش تعداد توریست درآمد بیشتری نصیب ایران شداما  با وجود . افته استیکاهش 

. وجود داردگردشگری ایران هم در حوزه بخش خصوصی و هم بخش دولتی  دراست. ضعف 

در بخش دولتی ضعف است.  وجود دارد که بیش از نیاز آژانس  0011در بخش خصوصی 

سپس خانم نقوی نایب رئیس و دبیر کمیسیون  و... می باشد متناسببرنامه  نبود ناشی از

ان تجاری در محل اتاق تشکیل شود. بعد از رسیدن به کالسهای زباست  اظهار داشت قرار

ت شرک خواهد شد سطوح باالتر عالقه مندان می توانند در کالسهایی که در انگلیس برگزار 

به تسهیل آموزش و نتیجه که  خواهد شد برگزار  یصورت کارگاهه ب کال  کنند. این دوره ها

به واعزام هیات برگزاری همایش  در مورد بحث و تصمیم  گیری سریعتر کمک می نماید.

 جلسه آتی کمیسیون موکول شد.به انگلیس 

 
افی کبا تعداد  این کمیسیون با وجود آنکه به موقع و:نفت و گاز وپتروشیمین کمیسیو – 3

عضو حاضر در جلسه تشکیل و بر گزار گردید ،اما ضورت جلسه آن تا آخرین لحظه در اختیار 
 خبر نامه قرارنگرفت.ه در طمسئول مربو

 
سیاعت راس ماه جاری آذرکمیسییون عضیویت در ماهانه جلسیه  ت:یکمیسییون عضیو – 4

ایران و انگلیس با حضییور خانم در محل دبیرخانه اتاق  11/10/5300روز سییه شیینبه  54:11

فیروزه مزدا،علی حمزه نژاد و دکتر امیرهوشیییینییی امینی ،نییایییب رئیس،عضییییو و رئیس 



 

 
 
 

 

 

 

 7931 ماه ویژه آذر 17خبرنامه شماره
  یژهگزارش وواخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتا نیا وایران، اخبار کوتاه اقتصادی ایران وجهان  سخن ماه،فهرست مطالب: 

 

5 
 

برگزار گردید. در این جلسییه بعدازتبادل اخبار به ویژه ضییرورت تسییهیل تشییکیل وکمیسیییون 

پذیرش اعضییاء جدید ، درخواسییت های جدید عضییویت یه شییرح زیر مطرح رسیییدگی قرار 

 :گرفت

درخواسییت عضییویت شییرکت توسییعه گردشییگری آریا زیگورات، به مدیریت آقای خسییرو  - 5

 .فتگرقرارتایید مورد عسگریان، بررسی و 

شیرازی  - 2 سندی  شیمی ارگ، به مدیریت آقای کریم م شرکت پترو ضویت  ست ع درخوا

 نژاد، پس از بررسی تایید شد.

درخواسییییت عضییییویت واحد صیییینعتی پوشییییاد هاکوپیان، به مدیریت آقای سییییومبات  - 3

 هاقوپیانس تازه کند، بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

ه مدیریت آقای رضا شریفی، بررسی و درخواست عضویت شرکت آریا پتروگاز گلوبال، ب - 0

 .شدتایید 

درخواسییییت عضییییویت شییییرکت بازرگانی کنام زر، به مدیریت آقای احمدعلی کیانیان،  - 1

 مورد تایید قرار گرفت.و بررسی 

ضویت  - 0 ست ع سلطانی حقیقی درخوا سی و مورد تائید قرار گرفت ،اما آقای آرش  بر ر

 گردید.عضویت در اتاق ایران شد. به ارائه کارتموکول ضدور کارت ایشان 

 تعداد هفت درخواست تجدید عضویت مالحظه ومورد تائید قرارگرفت. – 1
 

 هیات بازرگانی ایرلند شمالی با دیدار
به مناسییبت حضییور هیات بازرگانی   51الی  50نوامبر از سییاعت  21در مراسییمی که روز

 ایرلند شیییمالی در تهران،
سییییفییارت انگلیس در  در

قای  وتهران  با جضییییور آ
نیکوالس هوپتن سییییفیر 

، بییه بر گزار شیییییدملکییه 
دعوت بخش بازرگانی بین 
المللی سیییفارت، تعدادی 
از شرکت های عضو اتاق 
فاق  به ات ایران و انگلیس 

دبیر کییل  نییایییب رئیس و
در این مراسییییم  نیز  اتاق

این  حضییییور یییافتنیید. در
مراسم افزون بر نمایندگان 

 ه باشییییرکت ایرلندی ک 0
سییییی حضییییور هدف برر
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بازار ایران  عدن،و طوالنی در  های م گاز، در بخش  فت و  قل  راه آهن، ن مل و ن آموزش ح
نمایندگان تعدادی از شیییرکت های  همچنین آموزش زبان وارد ایران شیییده بودند، هوائی و

شتند. ضور دا شوی فعال در زمینه های مربوط نیز ح سم با ادای بیاناتی ت  زشکرآمیت و قمرا
خش بازرگانی بین المللی ب سیییپس معاون مدیر " دی،آی،تی" شییید، توسیییط سیییفیر آغاز

اظهار تمایل دولت مطبوعش به توسییعه روابط  وسییفارت ضییمن ادای خیر مقدم به حضییار 
 "نوئل جانستون" آقای از حضار خواست بعد از معرفی شرکت ها توسطکشور  اقتصادی دو

 جالب تبادل نظر بپردازند. کره ومنطقه یی سییییرمایه گزاری ایرلند با یک دیگر به مذا مدیر
سازنده چند بر توجه اینکه عالوه شرکت  مذاکرات  شرکت، برای آموزش زبان نیز با یکی از 

 پایان پذیرفت و هیات نیز با موفقیت و 51توافق هایی انجام پذیرفت. مراسیییم سیییاعت  ها
 نوامبر تهران را ترد کرد.   21رضایت 

 

 انگلیس در تهرانقطعه سازان انگلیسی در سفارت 
یات مر پذیرش ه اسییییم 

سی  سازان انگلی قطعه 
نوامبر  50بعییدازظهر روز 

جییامعییه ی  بییا حضییییور
 کننییدگییان موتور وتولییید

تجییار بییا مسییییئولیییت 
، و بیشتر شرکت محدود

لیسیییییی در  گ ن هییای ا
سییییفییارت انگلیس در 

شد. برنامه  تهران برگزار
مراسییییم شیییییامل خیر 
 مقدم گوئی به حضییار  و

سط دای سخن رانی توا
مدیر بخش تجارت بین الملل  ت ویلینگز"کیسخنان جالب " سفیر انگلیس در تهران و

همکاری تاریخی و طوالنی دو کشییور ایران و انگلیس در زمینه  سییفارت بود که یادآور
ن همائی  نمایندگاگرد این مراسییییم که با در .بیل "هیلمن" با نام پیکان بودمتولید اتو

یل بانگلیسی فعال در قطعه سازی اتوم های ایرانی و شرکت انگلیس و اتاق ایران و
اتاق به شییییرکت  وزمینه  کمک بازرگانی بین المللی انگلیس  مذاکرات در برپا  بود،

 های انگلیسی فعال در ایران دور می زد. 

سازی ایران در صنایع در جایگاه دوم قرار دارد. صنایع خودرو  شرکت  بخش  از این رو 
 .همکاری با آن ها می باشندهای انگلیسی مشتاق 

الزم به یادآوریسییت که جامعه ی مورد اشییاره ترتیب دهنده مشییارکت شییرکت های انگلیسییی در 
 می باشد. نوامبر 50لغایت  53 از  شدهبرگزاردوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعه سازان 
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خبارکوتاه اقتصادی ایران:ا  
 

 را به مجلس داد؛  کل کشور  01سال  دکتر روحانی الیحه بودجه
به گزارش بی بی سی به نقل 
از منابع خبری ایران دکتر 
روحانی، رئیس جمهور، 

 آذر، 50 / دسامبر 51یکشنبه 
الیحه بودجه سال آینده کل 

را با حضور در مجلس  کشور
ارایه کرد. او در سخنان خود 
گفت که هدف دولت "این 
خواهد بود که ساالنه رشد 

 "درصداقتصادی باالی پنج 
  .داشته باشد

ید را  جد جه  رئیس جمهور بود
نای اشییییتغال بودجه ای "برمب

فراگیر و بر مبنییای رفع فقر و 
ایجاد عدالت" خواند و گفت که تورم در کشییییور "یک رقمی باقی مانده" و افزود که تالش دولتش 

  .این است که این تک رقمی بودن تورم "ادامه" پیدا" کند
های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات این بودجه تاکید کرد که "تمام وعده آقای روحانی در دفاع از

های دولت به معنای آغاز اجرای برنامه 01در این الیحه تبلور دارد و بودجه  00اردیبهشییییت ماه 
 ".دوازدهم است

ها اسییت و افزود که "پرداخت اعتبار به دسییتگاه "وی گفت که محور بودجه سییال آینده "شییفافیت
وی  در همین رابطه و با تاکید بر ایجاد اشییتغال ".گیردبنای عملکرد سییه ماهه آنها صییورت میبرم

  .تر از گذشته" انجام می شودگذاری خارجی در کشور"آسانهمچنین گفت که سرمایه
ته ای بین  به توافق هسیییی وی 
ایران و قدرتهای خارجی موسوم 
به برجام اشییاره کرد و گفت که 

توافقنییامییه دولتش پس از این 
"دو تحول بزرگ اقتصییادی یعنی 
کاهش نرخ سیییود تسیییهیالت و 

گذاری خارجی" را جذب سرمایه
  .استدنبال کرده 

او در همین خصییییوص گفت که 
یی را کییه بییا  قراردادهییا "مییا 

بانکدولت های اروپایی و ها و 
ها  ته ایم ده  یایی بسیییی آسیییی
میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما 
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برداری کنیم و با اسیییتفاده از این سیییرمایه و سیییرمایه های  توانیم از آنها بهرهقرار داده که ما می
 ".داخلی می توانیم اشتغال بزرگی را در کشور ایجاد کنیم

رئیس جمهور ایران در سخنان خود همچنین از تمایل دولتش برای "اصالح" یارانه اشاره کرد و گفت 
ان برسیید" و افزود: "ما سییازمان هدفنمندی یارانه ها را که "همه معتقدیم که یارانه باید به نیازمند

تغییر داده و این سازمان را تبدیل می کنیم به یک صندوق رفاه اجتماعی امید و شرایط جدیدی را 
 ".برای یارانه نقدی به وجود می آوریم

 های مهمعلی الریجانی، رئیس مجلس ، در رابطه با این بودجه گفت که "توجه دولت به چالش
کشور در الیحه اقدام مثبتی است" اما در عین حال از نمایندگان خواست تا به گفته وی "براساس 

  .هایی که وجود دارد" پیشنهادات مدون خود را به کمیسیون تخصصی ارائه بدهندنگرانی
براسییاس قوانین ایران بودجه پس از ارایه به مجلس در کمیسیییونهای تخصییصییی بررسییی و پس از 

  .گیری درصحن عمومی مجلس ارایه خواهد شدسیون تلفیق برای رایگزارش کمی
 روند نزولی بودجه متوسط خانوارهای ایران 

سیییی فارسیییی نشیییان بیهای بیهمزمان با ارایه بودجه سیییال آینده به مجلس ایران، بررسیییی
ه و روندی نزولی داشت 5301تا  5310های دهد که بودجه متوسط خانوارهای ایرانی بین سالمی

درصیید پایین آمده اسییت و در این مدت به طور متوسییط سییهم هزینه مسییکن از بودجه  51حدود 
 .خانوار باال رفته و سهم هزینه خوراد پایین آمده است

بنابر آمار بانک مرکزی ایران متوسط بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت )با لحاظ کردن تورم( بین 
داشت؛ یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی هر سال  روندی صعودی 5310تا  5310های سال

به بعد این نسبت  5310کرد، اما از سال نسبت به سال قبل کاالها و خدمات بیشتری مصرف می
ها در سییال ها را مشییابه سییطح قیمتها در همه سییالاگر سییطح قیمت.رو به کاهش گذاشییت

هزار  112میلیون و  3به طور متوسط ماهانه  5310در نظر بگیریم، هر خانوار ایرانی در سال  5301
هزار تومان کاهش  211میلیون و  3به  5301کرد، که در سییییال تومان کاال و خدمات مصییییرف می

 .یافت
سییی فارسییی ظرف یک دهه اخیر شییکاف میان هزینه بیهمچنین براسییاس این بررسیییهای بی

های ایران، تقریبا دو برابر شییده متوسییط خانوار شییهری در تهران با متوسییط هزینه در دیگر اسییتان
 .است

درصیید بدتر شییده،  51دهد وضییع اقتصییادی ایرانیان در دهه اخیر چنان که آمار رسییمی نشییان می
 .یعنی مجموع کاالها و خدماتی که هر خانوار به طور متوسط مصرف کرده پایین آمده است

متوسیییط بودجه خانوار به  5301تا  5311های بنا به آمار بانک مرکزی ایران در حالی که بین سیییال
های ایران پایین آمده، متوسیییط بودجه خانوار قیمت ثابت )با در نظر گرفتن تورم( در عموم اسیییتان

 .شهری در تهران باال رفته است
 

 'شوددرصد گران می ۰۵بنزین 
در مطلبی که تحت عنوان  .دولت ایران رسییییانی پایگاه اطالعبه گزارش بی بی سییییی به نقل از 
در سییایت دولت منتشییر شییده از بیکاری به عنوان یکی از  ""معضییل بیکاری و تنگنای مالی دولت

های اسییاسییی نام برده شییده که در صییورت "کم توجهی به مهمترین معضییل اجتماعی و چالش
نوشته شده  رسانی دولتشود.درپایگاه اطالعای نه چندان دور تبدیل میاقتصادی کشور در آینده

اسیییت که دولت برای ایجاد اشیییتغال و کاهش نرخ بیکاری با کمبود منابع مواجه اسیییت ودر الیحه 
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هایی برای بودجه سییییال آینده ایران برنامه
 بینیزایی پیشتامین منابع جهت اشییییتغال

شده که یکی از آنها افزایش قیمت بنزین و 
گازوئیل اسییییت. این پایگاه در مورد افزایش 

ن اقالم گفته اسیییت که ""مهمترین بهای ای
دلیل آن رسیییییدن قیمت بنزین و گازوئیل به 

  "قیمت فوب خلیج فارس است
براساس این گزارش، در الیحه بودجه سال 

و گازوئیل  5111، "قیمت بنزین لیتری 5301
تومان پیشیینهاد شییده والبته دولت در  011

اجرای آن مختیار اسیییییت و هنوز زمیان آن 
 گزارشمشخص نیست." این 

پیش بینی کرده است که در صورت تصویب  
پیشیییینهاد افزایش بهای بنزین و گازوئیل در 

شییود "و برنامه ریزی شییده تا این منابع هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می 51مجلس، 
 ".صرف اشتغال شود

 .ست ن اتوما 311قیمت پایه بنزین در حال حاضر لیتری هزار تومان و گازوئیل لیتری 
حسیییین روحانی رئیس جمهوری ایران  :ساااایبیتحلیل امیر پایور، خبرنگار اقتصااااادی بی

گوییید قیمییت بنزین در ایران "بییاالتراز می
نصییییف قیمت جهانی نخواهد بود درحالی 
هانی  مت ج به قی ید  با ته  قانون گف که 

قانون برنامه پنج سییاله توسییعه  ".برسیید
اقتصییییییادی حرفی از رسیییییییدن قیمییت 

مل مت هایحا به قی هانی انرژی  های ج
ها به زند بلکه حرف از رسیییدن قیمتنمی

یل در خلیج  گازوئ مت تحویلی بنزین و  قی
 .فارس است

اگر قیمییت بنزین همییان طور کییه گزارش 
تومان افزایش یابد  5111شییییده به لیتری 

یک  فارس نزد مت تحویلی در خلیج  به قی
شییییود و قاعدتا دیگر نباید باالتر برود می

مگر آن که قیمت جهانی نفت در سییییال 
آینده افزایش شدیدی داشته باشد، که بعید است. دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان هم 

  .ن هستنددر حال حذف یارانه سوخت و واقعی کردن قیمت فروش بنزی
های درصییییدی قیمت حامل 21همان قانونی که آقای روحانی از آن صییییحبت کرده اجازه افزایش 

تومان  111باره داد، اتفاقی که هنوز نیفتاده است. اگر قیمت بنزین یکسوخت طی امسال را می
ال کند تا جا اعمآید دولت ترجیح داده افزایش قیمت امسییال و سییال بعد را یکباال برود، به نظر می

البته همه اینها در صورتی است که مجلس با این پیشنهاد موافقت  .اثر تورمی آن هم تجمیع شود
  .کند
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افزاید که در حال حاضیییر، بهای سیییوخت در ایران به مراتب رسیییانی دولت میگزارش پایگاه اطالع
ه این کشییورها کمتر از کشییورهای همسییایه اسییت و این اختالف باعث قاچاق بنزین و گازوئیل ب

 .شده است
در مورد آثار منفی افزایش بهای سییوخت را کم اهمیت دانسییته و گفته اسییت  این گزارش نگرانی

  ".که "میزان تورم ناشی از گرانی سوخت زیر یک درصد خواهد
همچنین، حسیییین روحانی، رئیس جمهوری در سییییخنرانی در اجالس حقوق شییییهروندی در روز 

ست شنبه، با اظهار اینکه سه ست، افزایش بهای سوخت را الزم دان شتغال ا اولویت اول مردم، ا
اما تعهد کرد که "قیمت بنزین و گازوئیل باالتر از نصییییف قیمت جهانی امروز نخواهد در حالی که 
سال  سد و این پنج  سال باید قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت جهانی بر ست در پنج  قانون گفته ا

 .اشاره آقای روحانی به قانون برنامه ششم توسعه استهم به اتمام رسیده است." 
  .در حال حاضر متوسط بهای بنزین در جهان حدود یک دالر و ده سنت برآورد شده است

 

 باید دعا کرد تا باد آلودگی هوا را جابجا کند

ها دو عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعالم اینکه گازوئیل و ماشین
ا ها رباید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی»گفت:  آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور هستند، عامل

 جابجا کند.
شنبه در حاشیه اولین اجالس ملی گزارش به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کالنتری روز سه

ازوئیل مشکل ما در ارتباط با گ» :ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفتپیشرفت
کننده ها برابر بیش از استاندارد، آلودهدهند دهاست که باید اصالح شود. گازوئیلی که می

 ٬شهرها در ایران از جمله تهرانبینی سازمان هواشناسی، شماری از کالنبر اساس پیش.«است
هوای آلوده ایداری کماکان در شرایط پ ٬ارومیه و اراد تا روزهای پایانی هفته جاری ٬تبریز ٬اصفهان

 .برندبه سر می
 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:
ناو هواپیمابر چهار میلیارد دالری بریتانیا نشتی دارد   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بزرگترین ناو هواپیمابر تاریخ بریتانیا که سییاخت آن بیش از چهار میلیارد دالر خرج برداشییته، نشییت 
هزار تنی که از آن به عنوان  01به گزارش سییییی ان بی سییییی، این کشییییتی جنگی  .می کند
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پیشییرفته ترین کشییتی بریتانیا نام برده می شیید، تنها کشییتی جنگی اسییت که از سییوی ملکه 
 .بریتانیا حکم گرفته است

 .در جریان تمرین آبی این کشتی، مشکل نشت آب که در بخش اتصال دودکش بود، کشف شد
 .است این نقص به زودی تعمیر شودبه گفته سخنگوی نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا، قرار 

 .متری شده است 211لیتر آب وارد این کشتی  211به گفته روزنامه سان، ساعتی 
یک مقام وزارت دفاع بریتانیا هم اعالم کرده نیروی دریایی این کشور در زمان تحویل کشتی جنگی 

 .از این مشکل خبر داشته است

 .استساخت این کشتی هشت سال به طول انجامیده 
 

 ترامپ راهبرد امنیت ملی خود را اعالم کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک سییخنرانی در واشیینگتن راهبرد امنیت ملی دولت خود را 
تشیییریح کرده و از روسییییه و چین به عنوان قدرت هایی که تهدیدی برای برتری اقتصیییادی آمریکا 

 .هستند نام برده است
بر شعار "آمریکا اول" به "ناکامی های" سیاست خارجی دولت های قبلی  او در نطق خود با تکیه

 .حمله کرد
کنند نفوذ و نظام رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیییییه به عنوان رقیبانی نام برد که تالش می

های این کشور را به چالش بکشند اما گفت آمریکا باید برای ساختن "رابطه ای قوی با آنها" ارزش

 .کندتالش 
او به عنوان نمونه ای از روحیه 
تییازه همکییاری، بییه قییدردانی 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه از سیا به خاطر هشدار 
در مورد حمله ای قریب الوقوع 
بییه غیرنظییامیییان در سیییین 

 .پترزبورگ اشاره کرد

 سیا مانساز کمک با روسیه "
 خنثی را انتحیاری حملیه چنید
 "کرد

با این حال در سییند اسییتراتژی 
امنیییت ملی کییه پیش از این 

نطق منتشر شد با زبانی تندتر به روسیه و چین اشاره می شود و آنها را قدرت های "تجدیدنظر 

 .طلب" می خواند
ه کردند که این شییامل آقای ترامپ از "چهار رکن" اسییاسییی در طرح تازه نام برد اما منتقدان اشییار

 .حقوق بشر یا تغییرات آب و هوایی نمی شود
این چهار رکن شامل حفاظت از میهن، بهبود رفاه در آمریکا، نمایش صلح از طریق قدرت و پیشبرد 

 .نفوذ آمریکاست
آقای ترامپ از عملکرد خود در قبال کره شییییمالی و ایران دفاع کرد و از پاکسییییتان خواسییییت برای 

 .تروریسم تصمیم قاطع بگیردمقابله با 

http://www.bbc.com/persian/world-42385517
http://www.bbc.com/persian/world-42385517
http://www.bbc.com/persian/world-42385517
http://www.bbc.com/persian/world-42385517
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او گفت: "من برای مقابله با ایران و مسیییدود کردن راه دسیییت یافتن این کشیییور به سیییالح اتمی، 
شمول تحریم قرار دادم و پایبندی ایران به توافق  سم م سداران را به دلیل حمایت از تروری سپاه پا

 ."جامع اتمی را برای کنگره تأیید نکردم
ستآقای ترامپ گفت که آم شک سالمی )داعش( ریکا  سوم به دولت ا های پی در پی به گروه مو

هایی که این گروه در عراق و سیییوریه تصیییرف کرده بود، اکنون در وارد کرده و تقریبا تمام سیییرزمین

 .اختیار ائتالف ضد داعش است
 

 واکنش کره جنوبی، روسیه و چین
به   

استراتژی امنیت ملی نوین دولت ترامپ   
 

وزارت امور خارجه کره جنوبی از اسییییتراتژی جدید امنیت ملی ایاالت متحده  -نوبی واکنش کره ج
که در آن بر ضییییرورت حفت اسییییتحکام روابط آمریکا و متحدانش از جمله کره جنوبی تاکید شییییده 

 .استقبال کرد
در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده اسییت: دولت ما اسییتراتژی امنیت ملی آمریکا که شییامل 
شود را دنبال  صاد می  سی، امنیت ملی و اقت ست های کلیدی دولت ترامپ از جمله دیپلما سیا

 .می کند
طور مشیییخص در سیییخنرانی اسیییتراتژی امنیت ملی، آمریکا بر تعهداتش به روابط با متحدان و ه ب

شییییرکایش، و بر اهمیت همکاری با متحدان خود در مبارزه با تهدیدهای مشییییترد از جمله تهدید 
 ..ای کره شمالی و تضمین استحکام روابط آمریکا و کره جنوبی تاکید کرد هسته

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده روز دوشنبه استراتژی امنیت ، ترامپ دوشنبه چه گفت
ملی نوین دولت خود را اعالم کرد. استراتژی یا راهبردی که خواهان توسعه نفوذ آمریکا در سراسر 

صییلح و مقابله با طیفی از تهدیدهای ناشییی از دشییمنانی مانند چین، روسیییه و  جهان برای ترویج
 .تروریست های جهادی است

با ایران اشاره  5300پرزیدنت ترامپ در انتقاد از سیاست گذشته آمریکا، به توافق هسته ای سال 
با ایران بسیییتند، کرد و با بیان این که رهبران قبلی از باور عظمت آمریکا دور شیییدند و قرارداد بدی 

 .تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تهران به سالح هسته ای دست یابد
ساره کرد و گفت ما تالش هایی را  شمالی نیز ا شکی کره  سته ای و مو وی در ادامه به تهدید ه

 .آغاز کرده ایم و باید مطمئن شویم که جلوی پیونی یانی گرفته می شود
نشان کرد در عصر نوینی که ما به سر می بریم، با چالش ها رئیس جمهوری ایاالت متحده خاطر 

و رقابت های جدیدی مواجه هستیم و افزود، استراتژی که امروز اعالم می کنم، یک سال روی آن 
 .کار شده و اعضای کابینه من همه موافق آن هستند

های تروریسییییتی پرزیدنت ترامپ گفت، در اسییییتراتژی امنیت ملی نوین آمریکا، ما با تهدید گروه 
مقابله خواهیم کرد و در مورد رقبای مان، مانند روسیییه و چین، سییعی می کنیم که تهدیدی علیه 

 .منافع ما نباشند
آذر، کرملین سییییاسیییت جدید آمریکا را دارای شیییخصییییت  21روز سیییه شییینبه، واکنش روسییییه، 

ه ها خبر داد. امپریالیسییییتی دانسییییت اما از آمادگی برای همکاری با واشیییینگتن در برخی زمین
سییییخنگوی کرملین در عکس العمل به سییییخنرانی امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد، 

 .چشم انداز آمریکا با واقعیات دنیای امروز مطابقت ندارد
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دیمیتری پسیییکوف، سیییخنگوی کرمیلن اعالم کرد این اسیییتراتژی باز هم مخالفت آمریکا با جهان 
 .چندقطبی را نشان می دهد

ما نمیتوانیم با ایده ای که کشور ما را دشمن آمریکا میداند موافقت کنیم. در عین »گفت:  پسکوف
حال چندین وجه مثبت هم وجود دارد که از همکاری آمریکا در مواردی که منافع آنها حکم می کند 

 «.حکایت دارد
مسیییکو با در سیییخنرانی پرزیدنت ترامپ به جوانب غیر سیییازنده رقابت های پکن و -واکنش چین 

 .واشنگتن اشاره شده بود
نه عقالئی وجود دارد.  یک گزی ها  کا و چین، تن ید، برای آمری خارجه چین می گو در واکنش، وزارت 

 .چین هم رقیب نامیده شدن از سوی پرزیدنت ترامپ را مورد انتقاد قرار داد
رفت چین را به چین از آمریکا خواسییت با کنار گذاشییتن طرز فکر مربوط به دوران جنی سییرد، پیشیی

 .رسمیت بشناسد
همکاری تنها گزینه چین و آمریکا سییییت، و »هوا چونیینی، سییییخنگوی وزارت خارجه چین گفت: 

ست. اختالفات دو ابر قدرت  –راهبرد برد  شور ا ضمین کننده آینده بهتر برای هر دو ک برد، تنها راه ت
حفت احترام متقابل با اقدامات پکن و واشییینگتن، جای تعجب ندارد. اما هر دو کشیییور باید ضیییمن 

 .هوشمندانه و سازنده، اختالفات خود را به حداقل برسانند
 

دشمن میلیونها مردم سوریه را بشار اسد  ،رئیس جمهوری فرانسه
 دانست

 

ها نفر از مردم کشورش جمهوری فرانسه، گفت بشار اسد دشمن میلیونامانوئل مکرون، رییس
 . بخواهد به فرانسه درس بدهداست و در موقعیتی نیست که 
این اظهییارات در واکنش بییه 

یس ئ خنییان ر هوری سییییی م ج
سوریه بیان شده که فرانسه 
را بییه حمییایییت از تروریسییییم 

 .متهم کرده است
بییه گزارش خبرگزاری رویترز، 

ای از پیییس از میییجیییمیییوعیییه
اظهییارنظرهییای تنیید مقییامییات 
فرانسییوی که حکومت بشییار 
اسیید را به ارتکاب جنایت و به 

کشییاندن مذاکرات  شییکسییت
صییییییلییح مییتییهییم کییردنیید 

گفت جمهوری سیییوریه رییس
 .کند و صالحیت آن را ندارد که از توافق صلح حرف بزندفرانسه از خونریزی در سوریه حمایت می:

ست، از زمان  سوریه بوده ا صلی نیروهای مخالف حکومت  سه یکی از حامیان ا با وجودی که فران
گوید برکناری بشار اسد از قدرت متفاوتی اتخاذ کرده و می موضع، به قدرت رسیدن امانوئل مکرون

  .نباید پیش شرط مذاکرات برای پایان دادن به جنی داخلی شش ساله سوریه باشد
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ترین فرودگاه جهان بعد از ده ساعت وصل شدبرق شلوغ  
 
 

المللی شهر آتالنتا برق فرودگاه بین 
در ایالت جورجیا در جنوب شرق 

از حدود ده ساعت آمریکا بعد 
 .قطعی دوباره وصل شد

جکسون -قطع برق فرودگاه هارتسفیلد
ترین فرودگاه جهان شهر آتالنتا که شلوغ

است، باعث تاخیر و اختالل صدها پرواز 
 .شد

این فرودگاه مبداء یا مقصد روزانه تقریبا 
 211پرواز است و روزی بیش از  2111

 .کنندهزار مسافر از آن عبور می
ن هوانوردی اعالم کردند که مسئوال

فرودگاه باز شده اما فعال پروازهای باری 
شود و پروازهای در آن انجام می

 .مسافری دیرتر از سرگرفته خواهد شد
سوزی در یک تاسیسات کند گفت که احتماال آتششرکت "جورجیا پاور" که برق فرودگاه را تامین می

 .زیرزمینی برق علت قطعی بوده است

 

  

 .مسافران در هنگام قطعی برق در ترمینال های تاریک یا در هواپیماها منتظر نشستند
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 .ها هدایت شدند یا اصال مبدأ را ترد نکردندبسیاری از پروازها به مقصد آتالنتا به سایر فرودگاه
اییین فییرودگییاه در 

یه یان که ب فت  ای گ
قییطییعییی بییرق روز 
یکشییینبه درسیییت 
بعد از ساعت شش 

وقت بعد از ظهر به 
گرینویچ )یک بعد از 
ظیییهیییر بیییه وقیییت 
 .محلی( شروع شد

اداره پلیس محلی 
تییأیییییید کییرد کییه 
شتری را  ماموران بی
بییرای کییمییک بییه 
به  مان دادن  سیییییا
اوضییییاع به فرودگاه 

 .اعزام کرده است
آتالنتا از نظر هوایی 

ورود به درصد جمعیت آمریکا قرار دارد و برای همین یک فرودگاه عمده  11در فاصله دو ساعتی از 
  المللیبین فرودگاه  از پروازهای داخلی است آمریکا و توقفگاه مهمی برای بسیاری

 
 هشدار اروپا به آمریکا در مورد اصالح قانون مالیات

 

اند که ای به همتای آمریکایی خود هشدار دادهوزیران دارایی پنج کشور اروپایی در نامه
تغییراتی که قرار است در قانون 

در آمریکا اعمال شود، ممکن مالیات 
است خالف قوانین بین المللی باشد 

 .و به تجارت جهانی آسیب بزند
وزیران دارایی بریتانیا، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا و اسپانیا در نامه به استیون منوچین، 

اند که اگر این وزیر دارایی آمریکا نوشته
تغییرات اعمال شود، ممکن است اثر 

 .بین المللی داشته باشدمخربی بر تجارت 
 21آنها به عنوان نمونه به طرح اخذ مالیات 
اند درصدی از کاالها و خدماتی اشاره کرده

  .خرندهای خارجی میهای آمریکایی از شرکتکه شرکت
 .های آمریکایی اعمال نخواهد شداگر این طرح اجرا شود، چنین مالیاتی بر خرید از شرکت

آمریکا گفته اسییت که این وزارتخانه نظرات وزیران دارایی کشییورهای  یک سییخنگوی وزارت دارایی
 .اروپایی را به دقت بررسی خواهد کرد
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خواه در کنگره آمریکا مشییغول کار بر روی طرح پیشیینهادی دونالد ترامپ، رئیس نمایندگان جمهوری
بزودی تصویب کنند جمهور آمریکا برای اصالح قانون مالیات هستند و امیدوارند نسخه نهایی آن را 

 .تا آقای ترامپ بتواند پیش از پایان سال جاری میالدی آن را امضاء کند
 .آمریکا بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا است

فیلیپ هموند وزیر دارایی بریتانیا، پیتر آلتمایر وزیر دارایی آلمان، برونو لومر وزیر دارایی فرانسییییه، 
لیا و کریسیییتووال مونتورو وزیر دارایی اسیییپانیا نامه به آقای منوچین را کارلو پادوان وزیر دارایی ایتا

 .اندامضاء کرده
شیینبه هفته گذشییته به درخواسییت فرانسییه در کشییور عضییو اتحادیه اروپا سییه 21وزیران دارایی 

 .نشست خود در بروکسل در مورد این موضوع بحث و گفت و گو کرده بودند
 

 نرخ بهره را افزایش دادبانک مرکزی آمریکا بار دیگر 
 

برای  بااانااک مرکزی آمریکااا 
سومین بار در سال جاری نرخ 

درصااااد افزایش  ۵۲.۰بهره را 
ید این  داده اساااات و می گو
تصمیم که انتظار آن می رفت 
ناشی از عملکرد قوی اقتصاد 

 .آمریکاست
مقییام هییا همچنین پیش بینی 
خالص  نا ید  که رشییییید تول ند  کرد

به  2151و  2151ملی در سییییال 
درصد برسد که بیش از پیش  2.1

بینی قبلی اسییت. گفته شیید که 
مه  نا یل بر به دل حدودی  تا  این 

 .کاهش مالیات هاست که کنگره در دست بررسی دارد
 .بانک مرکزی گفت پیش بینی می کند نرخ بهره در سال آینده هم سه بار افزایش یابد

نک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به شدت در دوران بحران مالی که حدود یک دهه پیش شروع شد با
 .کاهش داد تا فعالیت اقتصادی را تشویق کند
صمیم تازه بانک مرکزی نرخ بهره به بازه  سد. مقام های بانک مرکزی  5.1تا  5.21با ت صد می ر در

 .درصد برای سال آینده مناسب باشد 2گفتند که انتظار دارند نرخ بهره ای باالی 
 .ا ادامه بهبود اقتصاد آمریکا روی می دهداین افزایش همزمان ب

رشد ساالنه اقتصادی آمریکا در چند دوره اخیر ارزیابی اقتصادی )دوره های سه ماهه( به بیش از 
درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سال  0.5درصد افزایش یافته و میزان بیکاری ماه قبل به  3

 .تاکنون است 2115
که دوره ریاسییت او از سییوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید  جنت یلن رئیس بانک مرکزی

نشییییده و در ماه فوریه کارش پایان خواهد یافت گفت که اقتصییییاد، بازار کار و نظام مالی در دوره 
 .ریاست او بر بانک مرکزی قوی تر شده اند

 .او گفت "احساس خوبی در مورد چشم اندازی اقتصادی" دارد
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 اتمالی کاهش تاثیر
ست  ستگذاران انتظار دارند مجموعه تخفیف های مالیاتی تازه که ممکن ا سیا خانم یلن گفت که 

 .به زودی تصویب شود و از شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ بود، بر رشد اقتصادی اثر بگذارد
 .او گفت پیش بینی تازه در مورد رشد سال آینده که بهبود یافته منعکس کننده این انتظارات است

درصد پیش بینی می کند درحالی که  2.1را  2151بانک مرکزی اکنون تولید ناخالص ملی در سال 
 .درصد باشد 2.5قبال انتظار می رفت 

 

هایی علیه آمریکا شدندشورهای اسالمی خواهان وضع محدودیتک  
  

 

های اساااالمی در بیانیه پایانی نشاااسااات اساااتانبول خود خواهان ساااازمان همکاری
 .اقتصادی و سیاسی" برای حمایت از فلسطین شده است از ابزار "محدودیتاستفاده 

کشیور مسیلمان در این نشیسیت از جهان خواسیتند "کشیور فلسیطین را به رسیمیت  11رهبران 
 ".بشناسد و شرق بیت المقدس را پایتخت آن بداند

برای شناسایی  بیانیه سازمان همکاری های اسالمی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،
ند و از آمریکا می خواهد این  بار" می خوا یل را "باطل و بی اعت پایتخت اسییییرائ به عنوان  قدس 

 .تصمیم را لغو کند
این بیانیه همچنین می گوید که این تصییمیم به معنی عقب نشییینی آمریکا از نقشییش در فرآیند 

 .صلح خاورمیانه است
های اسالمی، که در استانبول برگزار شد، خواهان العاده رهبران و نمایندگان کشورنشست فوق

ها و ها، مجالس، شییرکتها، مقامها "علیه دولتآن شیید تا کشییورهای عضییو سییازمان همکاری
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ضع محدودیت سند" از "و شنا سمیت ب سرائیل را به ر شریف به ا صی که الحاق قدس  شخا های ا
 .اقتصادی و سیاسی" استفاده کنند

، افغانستان، لبنان، یمن و جمهوری آذربایجان و همچنین پادشاه اردن، روسای جمهور ایران، ترکیه
 العاده استانبول حضورامیران قطر و کویت و رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی در نشست فوق

 .داشتند
های اسالمی را رد کرده و گفته از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بیانیه سازمان همکاری

اری از کشییییورها به تبعیت از دونالد ترامپ و آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت نظر او بسییییی
 .اسرائیل به رسمیت خواهند شناخت

ها خواهد بود اگر واقعیت موجود را به رسمیت بشناسند و آقای نتانیاهو گفت: "به نفع فلسطینی
 ".گراییدر راستای صلح عمل کنند، نه افراط

 

 
 .استانبول صحنه حمالت لفظی تند به اسرائیل و اعالم حمایت از فلسطینیان بودنشست امروز 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اسییرائیل را "حکومتی تروریسییتی" و خواند و گفت رفتار 
 .کند بدتر استنیروهای اسرائیلی با فلسطینیان از آنچه گرگ با گوسفندان می

هم در نشییسییت امروز گفت با توجه به شییکسییت داعش در حسیین روحانی، رئیس جمهور ایران 
 ".عراق و سوریه "باید موضوع فلسطین به موضوع اول جهان اسالم برگردد

محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، گفت این تشکیالت از شورای امنیت خواهد 
یان از مجمع عمومی خواست تا تصمیم دونالد ترامپ را باطل اعالم کند. همچنین او گفت فلسطین

 .خواهند که دولت فلسطینی به عضویت کامل این سازمان در بیایدسازمان ملل می
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های اسالمی و هم وزرای خارجه اتحادیه عرب خواهان به رسمیت شناخته هم سازمان همکاری
 .اندشدن "کشور فلسطین" از طرف جامعه بین المللی شده

 
 د؟کن می ایجاد تفاوتی کنفرانس این آیا

مارد لوئن خبرنگار بی بی سیییی در اسیییتانبول می گوید بعد از اعتراضیییات خیابانی و محکومیت 
گسترده اعالمیه آقای ترامپ، این تالشی از سوی کشورهای اسالمی برای نشان دادن واکنشی 

 .سرسختانه بود
 ".قول داد "در مقابل زورگویی آمریکا بایستدو  این نشست را آقای اردوغان ترتیب داد

ستند؛  سالمی بیش از دیگران طرفدار ترامپ ه شورهای ا ضی رهبران ک اما به گفته خبرنگار ما بع
 .عربستان سعودی و مصر فقط در سطح وزیر در این اجالس شرکت کردند

شد  ستفاده  شده و از عبارات تندی ا شان داده  ستگی ن به گفته او هرچند در اجالس ظاهرا همب
 .شود با گوش شنوای دونالد ترامپ رو  به رو هاما نشانه کمی در دست است ک

 
 گوید؟ می چه آمریکا

کاخ سفید گفت که اظهارات آقای عباس منعکس کننده همان شعارهایی است که "سال ها مانع 
 ".رسیدن به صلح شده

شتیم. ما  شی را دا شود گفت: "ما انتظار چنین واکن ست نامش فاش  یک مقام آمریکایی که نخوا
برنامه خود سخت تالش خواهیم کرد، برنامه ای که به نفع اسرائیلی ها و فلسطینی برای تدوین 

 ".ها خواهد بود
 

 است؟ جنجالی قدس موقعیت چرا
کنند برای پیروان خوانند و یهودیان با نام اورشییلیم از آن یاد میاین شییهر که اعراب آنرا القدس می

د. آمریکا تا پیش از تصمیم ترامپ هیچگاه سه دین یهودیت، مسیحیت و اسالم اهمیت تاریخی دار
ساب می  شغالی به ح ضی ا شرقی آن از ارا سرائیل بر بیت المقدس که بخش  سما حاکمیت ا ر

 .آید را نپذیرفته بود
اسییرائیل همواره این شییهر را پایتخت خود دانسییته اسییت درحالی که فلسییطینی ها می گویند 

 .فلسطینی خواهد بودشرق بیت المقدس پایتخت کشور مستقل آینده 
مکان های مقدس مذهبی برای یهودیت، اسییالم و مسیییحیت در این شییهر به خصییوص در شییرق 

 .بیت المقدس قرار داد
)جنی شییش روزه( شییرق بیت المقدس را از اردن گرفت و در دهه  5001اسییرائیل در جنی ژوئن 

ضات میالدی 'یکپارچه' و پایتخت بودن آنرا رسما به قانون اساسی خو 5011 ضافه کرد که اعترا د ا
 .ای در پی داشتدیپلماتیک گسترده
های آمریکا، شیییرق بیت المقدس از المللی و پنج دهه موضیییع رسیییمی دولتاما بنابر قوانین بین

شود. فلسطینیان شرق بیت المقدس را برای پایتخت کشور های اشغالی محسوب میسرزمین
 .مستقل آینده خود در نظر دارند

میان دو طرف موقعیت نهایی شهر باید در مراحل نهایی مذاکرات صلح  5003پیمان صلح براساس 
  .تعیین شود
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 رئیس جمهورپیشین اوکراین باوالدیمیر پوتین، رئیس جمهورروسیه بود
 

این مطلب را آقای یاتسیینیود در 
جریییان بررسییییی پرونییده آقییای 
گاهی در کیف،  یانوکوویچ در داد

یان   .داشییییتپایتخت اوکراین ب
یانوکوویچ  قای  مات اوکراین آ قا م

غیابی به خیانت و کمک  را بطور
امی به اوکراین متهم به تعرض ن

 .می کنند
دسییییامبر اجازه داد  1دادگاه روز 

آقای یاتسنیود و آرسن آواکوف، 
وزیر کشییییور اوکراین بییه عنوان 
شییییاهد در رابطه با پرونده آقای 
یییانوکوویچ شییییهییادت بییدهنیید. 

ندر اسیییییامی پترو پروشیییی مان، و اولکسیییییا پارل پاروبی، رئیس  ندری  نکو، رئیس جمهور اوکراین، آ
 .تورچینوف، دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین نیز شامل فهرست شاهدان این پرونده است

آقای یاتسنیود در دادگاه از درخواست کتبی آقای یانوکوویچ از والدیمیر پوتین یاداور شد. نخست 
د اسییت که این درخواسییت در الحاق شییبه جزیره کریمه توسییط روسیییه وزیر سییابق اوکراین معتق
 .نقش مهم داشته است

او گفته اسییییت: "درخواسییییت یانوکوویچ درتوجیه قانونی ورود نیروهای روسیییییه )به کریمه( نقش 
کلیدی بازی کرده اسییییت. من منتفی نمی دانم که ویکتور یانوکوویچ و والدیمیر پوتین در مورد این 

فقت کرده بوند. این برای روسیییه خیلی مهم بود. روسیییه بوسیییله این درخواسییت درخواسییت موا
 ".می خواست به ورود نیروهایش مشروعیت ببخشد

وکالی آقای یانوکوویچ به نوبه خود قصیییید دارند در دادگاه ثابت کنند که مقامات کنونی اوکراین در 
 .الحاق کریمه به روسیه مسئول هستند

وکوویچ گفته اسیییت که الحاق کریمه به روسییییه نتیجه عدم اتخاذ تصیییمیم یکی از وکالی آقای یان
  .درست از سوی رهبری جدید اوکراین است

سترده در ماه فوریه  ضات گ شین اوکراین در جریان اعترا  2150ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پی
 از این کشور گریخت. در اوکراین علیه او چندین اتهام، از جمله اتهام خیانت مطرح شده است. 

در دادسیییتانی اوکراین می گویند که این اتهام بر اسیییاس درخواسیییت آقای یانوکوویچ به والدیمیر 
 .پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای وارد کردن نیروهای روسیه به اوکراین مطرح می شود

نفر از  50فعال سییییاسیییی و  510انوکوویچ همچنین به دسیییت داشیییتن در کشیییته شیییدن آقای ی
 متهم می شود.  2150نیروهای دولت در تظاهرات مردم در سال 

سوی  ست که به  ستور داده ا ستانی می گوید که او به رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی د داد
 .معترضان تیراندازی کنند

   به سر می برد این اتهامات را بارها رد کرده است آقای یانوکوویچ که در روسیه
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 نرمش موضع آمریکا در مورد مذاکره
 

.رکس تیلرسون روز سه شنبه در مجمع شورای آتالنتیک در واشنگتن اظهار نظر می کرد  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رکس تیلرسیییون وزیر خارجه آمریکا روز سیییه شییینبه گفته اسیییت که آمریکا حاضیییر اسیییت به طور 
 .نامشروط با کره شمالی درباره خلع سالح اتمی مذاکره کند

او در یک نشست سیاستگذاری در واشنگتن گفت: "بیایید مالقات کنیم و اگر خواستید درباره آب 
بیانیه او می تواند نشییانه تغییر سیییاسییت آمریکا باشیید که قبال خواسییتار خلع  ".و هوا حرف بزنیم

 .ودسالح کره شمالی پیش از مذاکره ب
 نخست وزیر بنگالدش و مکرون

برنامه سییالح های اتمی و موشییکی کره شییمالی به تحریم های سیینگین آمریکا علیه این کشییور 

 .منجر شده است
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آقای تیلرسون گفت که تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک تا زمانی که "جنی در بگیرد" ادامه خواهد 

 .یافت

ستگذاری  سیا شت که آمریکا "نمی او که در مجمع  سخن می گفت اظهار دا شورای آتالنتیک"  "

 ".تواند مسلح شدن کره شمالی به سالح اتمی را بپذیرد

اما او در سخنانی که نشانه مالیم تر شدن موضع آمریکاست گفت: "بیایید مالقات کنیم و اگر می 

باره حر یا میز )مذاکره( خواهید درباره آب و هوا حرف بزنیم و اگر عالقه دارید در این  ف بزنیم که آ

 ".باید چهارگوش باشد یا مدور

بعد از آن اسیت که می توانیم نقشیه ای بریزیم، مسییری را مشیخص کنیم، که ببینیم مایلیم در "

 ".کدام جهت حرکت کنیم

آقای تیلرسون همچنین گفت که چین طرح های احتیاطی برای اسکان دادن پناهندگان کره 
 .جنی تهیه کرده است شمالی در صورت بروز
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جالس جهانی پیگیری توافق مقابله با گرمایش زمین آغاز به کار کردا  

 
 رئیس جمهوری فرانسه وعده داده رهبری تالش برای اجرای توافق پاریس را برعهده بگیرد

دسامبر( در  52آذر ) 25شنبه مقابله با گرمایش زمین روز سههای المللی بررسی راهاجالس بین

پاریس کار خود را آغاز کرد. همزمان، یک شرکت عمده نفتی در آمریکا با پیشنهاد ارزیابی ساالنه 

 .تاثیر تحوالت مربوط به کاهش آلودگی بر فعالیت شرکت موافقت کرده است

شنبه با عنوان "اجالس عالی سیاره یگانه" به ابتکار امانوئل مکرون، رئیس نشست روز سه

 ایفرانسه و در آستانه دومین سالگرد تصویب توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانهجمهوری 

شود و پیشگیری از تغییرات اقلیمی با شرکت نمایندگان تقریبا تمامی کشورهای جهان تشکیل می

های تسریع دستیابی به اهداف و دستور کار آن بررسی میزان پیشرفت اجرای توافق پاریس و راه

 .آن است

 .ر این نشست بیش از پنجاه نخست وزیر یا وزیر ارشد از کشورهای مختلف شرکت دارندد

ای آمریکا، که به خاطر مصرف باالی سوخت فسیلی از تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه

 2121فرآیند خروج آمریکا تا سال  .محسوب، در ماه ژوئن اعالم کرد که از این توافق خارج شده است

به گفته کارشناسان، روند اجرای توافق پاریس تا کنون کند بوده و انتظار این .به طول خواهد انجامید

  .است که نشست کنونی بتواند این روند را سرعت بخشد

 
 خردمیلیارد دالر فاکس را می .۰والت دیزنی با 

 

 
 از چپ باب ایگر، مدیر عامل دیزنی و روپرت مرداد
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کرده اسییت برای خرید بخش بزرگی از کمپانی فاکس قرن بیسییت و یکم به شییرکت دیزنی اعالم 

 .میلیارد دالر با این شرکت به توافق رسیده است 12مبلغ 

ای اسکای و استودیوهای فیلمسازی فاکس درصد از سهام شبکه ماهواره 30این قرارداد شامل 

 .قرن بیستم است

ورزشیی فاکس )فاکس نیوز و فاکس اسیپورت( های فاکس از جمله شیبکه خبری و از بقیه دارایی

 .شرکت جدیدی تشکیل خواهد شد

العاده خوشیییحال" اسیییت و این باب ایگر، مدیرعامل دیزنی، گفته که شیییرکتش از این اتفاق "فوق

های پرفروشیییی مانند آواتار و جنی سیییتارگان که کمپانی فاکس فرصیییت را برای گسیییترش فیلم

 .داندساخته، غنیمت می

 .رسدساله به پایان می 10ای ترتیب بیش از نیم قرن امپراطوری روپرت مرداد، غول رسانهبه این 

، موجب تعجب بسیییییاری های خود به جای افزایش داراییتغییر رویه آقای مرداد و فروش دارایی

 .کردند او تجارت خود را به پسرانش، جیمز و الخالن واگذار خواهد کردشده است که گمان می

او همچنان اداره شییرکت نیوز کورپریشییین را به عهده خواهد داشییت. این شییرکت دو روزنامه البته 

 .سان و تایمز را در اختیار دارد

سییالگی از پدرش به  25روپرت مرداد تجارت خود را با یک روزنامه اسییترالیایی شییروع کرد که در 

های خبری و تولید فیلم تبدیل رکتترین شارث برده بود. آقای مرداد این روزنامه را به یکی از بزرگ

 .کرد

زیر خارجه انگلیس:و  
شدروند مذاکرات برگزیت متوقف نخواهد   

در واکنش به تصویب طرحی جدید در مجلس عوام انگلیس تاکید کرد چنین « بوریس جانسون»
 .طرحی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را متوقف نخواهد کرد

https://media.mehrnews.com/d/2017/06/13/4/2484995.jpg
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وزیر خارجه انگلیس در واکنش « بوریس جانسون»به نقل از آسوشیتدپرس،  خبرگزاری مهر به گزارش

عوام انگلیس برای دخیل کردن پارلمان در روند تصیییمیم گیری برگزیت گفت  به تالش نمایندگان مجلس

 .چنین اقداماتی واقعیت را تغییر نمی دهد

نماینده مجلس عوام به طرح دخیل کردن پارلمان در تصییمیم گیری  55اشییاره به پیوسییتن جانسییون با 

نهایی در خصییییوص برگزیت، آن را بی اهمیت خواند و گفت هر چند پارلمان حق دارد در مورد مسییییائل 

 .کشور نظر دهد اما روند مذاکرات برگزیت غیرقابل توقف است

ست طرح کلی دولت  ست و« ترزا می»گفتنی ا شنبه در رأی « برگزیت»زیر انگلیس برای نخ روز چهار

گیری پارلمان این کشیییور، با مخالفت جدی قانونگذارانی روبرو شییید که خواهان اتعمال تغییراتی در این 

 .طرح بودند

رأی مخالف( به نفع اصیییالحیه ای  311نفر از اعضیییای پارلمان انگلیس )در برابر  310در این رأی گیری، 

قانونگذاران برای نظارت بر توافق نهایی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اختیار و قدرت رأی دادند که به 

 .عمل بیشتری می دهد

 درصد آرا؛ ۰۵با 

علیه ایران را تصویب کرد« ۸۰۶قطعنامه »مجلس نمایندگان آمریکا     

« شفافیت منابع مالی ایران»خواستار رسیدگی به لوایح را که  011مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه 

.بود، تصویب کرد« صدور تأئیدیه برای تراکنشهای مالی مربوط به فروش هواپیما به ایران»و  . 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2016/12/03/4/2291225.jpg?ts=1486462047399
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، اعضیییای مجلیییس نماینیییدگان آمریکیییا روز چهارشییینبه در مراسیییم رأی خبرگیییزاری مهیییر بیییه گیییزارش
رأی مخییییالف بییییه تصییییویب  515رأی موافییییق در برابییییر  231را بییییا « 011قطعنامییییه »گیییییری خییییود 

 .رساندند
 .H.R و H.R. (5031) خواسییتار رسیییدگی بییه لییوایحمجلییس نماینییدگان آمریکییا در اییین قطعنامییه 

 .می شود (0320)
وزارت خزانییه داری آمریکییا را ملییزم مییی نماییید کییه در مییورد مجمییوع  H.R. (5031) مفییاد الیحییه

دارائیهییای بییرآورد شییده ای کییه بطییور مسییتقیم و غیرمسییتقیم تحییت کنتییرل مقامییات بلندپایییه ایییران 
 .تخصیص ]بودجه[ کنگره گزارش دهد میسیون و سایر اشخاص ذیربط قرار دارد، به ک

، وزارت خزانییه داری آمریکییا ملییزم مییی شییود کییه در (H.R. 0320) طبییق مفییاد منییدرج در الیحییه
خصییوص تراکنشییهای متسسییات مییالی آمریکییایی و خییارجی بییا ایییران بییرای فییروش هواپیمییا بییه اییین 

 .کشور گواهی صادر نماید
نماینییده « کتیین بییاد»دوازدهییم دسییامبر توسییط گفتنییی اسییت کییه اییین قطعنامییه روز سییه شیینبه 

 .جمهوریخواه از ایالت کلورادو به مجلس نمایندگان ارائه شد
 

 شرکت چینی و کره شمالی را تحریم کرد ۳۱آمریکا 
های هسته ای  به اتهام کمک به فرار از محدودیت شرکت چینی و کره شمالی را 53آمریکا 

وضع شده علیه پیونی یانی و حمایت از این کشور از طریق برقراری روابط تجاری، مورد تحریم 

 قرار داد.

چینی و کره شرکت  53سه شنبه رویترز، دولت آمریکا روز  به نقل از  خبرگزاری مهر گزارشبه 

شمالی را به اتهام کمک به فرار از محدودیتهای هسته ای وضع شده علیه پیونی یانی و حمایت 

 از این کشور از طریق برقراری روابط تجاری، در فهرست سیاه تحریمهای خود قرار داد.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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 رئیس جمهوری آمریکا کره« دونالد ترامپ»این اقدام واشنگتن یک روز پس از آن انجام شد که 

 شمالی را در فهرست دولتهای حامی تروریسم گنجاند.

وضع این تحریمهای جدید نشاندهنده تمرکز دولت ترامپ بر لطمه زدن به روابط تجاری میان چین 

و کره شمالی است؛ اقدامی که به زعم مقامات کاخ سفید برای وادار ساختن پیونی یانی به 

 است.عقب نشینی از برنامه توسعه موشکی خود ضروری 

گنجاندن »وزیر خزانه داری آمریکا در خصوص این تحریمهای جدید گفت که « استیو منوچین»

اسامی این شرکتها در فهرست تحریمهای آمریکا، عالوه بر تحمیل تحریمها و مجازاتهای بیشتر 

 نبر کره شمالی و افراد مرتبط با آن، از پویش اتعمال فشار حداکثری آمریکا برای به انزوا کشید

 «.رژیم پیونی یانی پشتیبانی می کند

با  -وزارت خزانه داری آمریکا سه شرکت چینی را به اتهام برقراری روابط تجاری با کره شمالی

 در فهرست تحریم خود قرار داد.  -میلیون دالر 111ارزشی بالغ بر 

 «اندونید»الزم به ذکر است که مقامات آمریکا به طور پیوسته اشخاص و شرکتهایی از شهر 

سیایی مورد تحریم را به بهانه برقراری روابط تجاری با این کشور آ -هم مرز با کره شمالی -چین

عالوه بر شرکتهای چینی، چندین شرکت کره شمالی که به کشورهایی همچون  قرار داده اند.

 گرفتند.روسیه، کامبوج و چین نیروی کار اعزام می کنند، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار 

صادرات نیروی کار را مقامات آمریکا می گویند که درصدد هستند درآمد کره شمالی از محل 

گفتنی است این نخستین بار است که آمریکا علیه فعالیتهای تجاری کره شمالی  قطع نمایند.

 تحریمهایی وضع می نماید.
 

 تاکید وزیر دفاع آمریکا بر رویکرد دیپلماسی برای مواجهه با ایران

وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از 

های سفیر این کشور در جوسازی

سازمان ملل علیه کشورمان گفت 

که نیازی به یک موضع نظامی 

 .بیندنمیشدید علیه ایران 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز 

متیس وزیر دفاع آمریکا، بامداد روز 

شنبه )امروز( گفت که نیازی به 

موضع نظامی شدیدتر در قبال ایران 

  .بیندنمی

http://seemorgh.com/news/politics/389262-تاکید-وزیر-دفاع-آمریکا-بر-رویکرد-دیپلماسی-برای-مواجهه-با-ایران/
http://seemorgh.com/news/politics/389262-تاکید-وزیر-دفاع-آمریکا-بر-رویکرد-دیپلماسی-برای-مواجهه-با-ایران/
http://seemorgh.com/news/politics/389262-تاکید-وزیر-دفاع-آمریکا-بر-رویکرد-دیپلماسی-برای-مواجهه-با-ایران/
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یکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در واشنگتن ن

پهپاد را به نمایش گذاشت و مدعی شد که این تسلیحات ساخت های یک موشک و یک باقیمانده

استفاده و آنها آن را علیه عربستان سعودی های یمن رسیده است ایران بوده که به دست حوثی

  .اندکرده

تواند دلیلی برای پاسخ نظامی آمریکا باشد، متیس در پاسخ به این سوال که آیا این شواهد می

های ما حضور به همین دلیل بود که سفیر هیلی درآنجا بود و ژنرالگفت: پاسخ نظامی خیر؛ 

 .وی افزود: این یک تالش دیپلماتیک برای فاش کردن مقاصد ایران برای دنیا است .نداشتند

وزیر دفاع آمریکا در ادامه باطرح ادعاهایی علیه کشورمان از حمایت ایران از بشار اسد رئیس جمهور 

 غیرقانونی  لبنان انتقاد کرد و مدعی شد: آنچه ایران اکنون در آنجا انجام می دهد،سوریه و حزب هللا 

 .است که منجر به مرگ افراد بی گناه می شود

الملل مفید است تا گفت: برمال کردن آنچه آنها انجام می دهند برای جامعه بین  متیس همچنین

 شان در این زمینه باالتر رودآگاهی

این ادعاها در حالی مطرح می شود که سیاست های مداخله جویانه و جنی به گزارش ایسنا، .

ای اش در خاورمیانه منجر به بروز جنی و ناآرامی از جمله در سوریه طلبانه آمریکا و متحدان منطقه

شده است که پس از نزدیک به هفت سال، مرگ هزاران غیرنظامی سوری شامل زنان و کودکان 

ما مقامات آمریکایی تالش می کنند تا با ادعاهای بی اساس و واهی خود ا .را در پی داشته است

ایران را مقصر جلوه دهند. این درحالی است که تهران همواره تاکید می کند حضور ایران در سوریه 

 .تنها به صورت مستشاری و بنا به درخواست دولت مشروع این کشور بوده است

 

اتریشدرت در قبازگشت راست افراطی به   

ترین نخست وزیر اروپا به گرایان افراطی، سباستین کورتس، به عنوان جوانپس از اتئالف با راست

ظه .رسیییییدقدرت می حاف که رهبر حزب م با رهبران حزب آزادی، از احزاب او  کار مردم اسیییییت 

  .گرای تندرو برای تشکیل کابینه ائتالف کرده استراست

گیرد که طی آن ی تاریخی انتخابات پارلمان اتریش صییییورت میگیراین اتئالف دو ماه پس از رای

 .حزب مردم پیروز شد اما اکثریت الزم برای تشکیل دولت به طور مستقل را کسب نکرد
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آقای کورتس گفته بود هدفش تشکیل یک کابینه حداکثری است   

 .ترین رئیس دولت در اروپا آغاز به کار خواهد کردساله، به عنوان جوان 35اکنون آقای کورتس، 

اگر این اتئالف برای تشییکیل کابینه نهایی و در مجاری قانونی تصییویب شییود، آن وقت اتریش تنها 

 .گرا را در بدنه دولت خود راه داده استکشور غربی خواهد بود که یک حزب تندرو راست

باز  2111تا  2111های افراطی در دول اروپایی به حد فاصیییل سیییالگرایان آخرین حضیییور راسیییت

  .های اروپای مرکزی حضور داشتندگردد که آنها در دولتمی

انتخابات اکتبر گذشته اتریش زیر سایه کارزارها و شعارهای ضد مهاجرتی شکل گرفت؛ جایی که 

 .جران تعیین کرداش را مخالفت با مهاجرت و ورود مهاحزب تندرو آزادی شعار اصلی

این احزاب هفته گذشیییته وعده دادند به محغ آغاز به کار مانع از اجرایی شیییدن قانون ممنوعیت 

های اتریش شوند. قانونی که دولت قبلی با افتخار ها و رستورانکامل استعمال دخانیات در میکده

  .آن را مصوب کرده بود و به زودی قرار بود اجرایی شود

توانند در میزهای تعیین شده ها در اتریش فقط میها و میکدهی مشتریان رستورانبنابر قانون فعل

 .مجزا از محیط عمومی این اماکن سیگار بکشند

 .لغو کند 2151قانون جدید قرار بود این اجازه محدود را هم از ابتدای ماه مه سال 
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 گزارش ویژه:

 افزایش نابرابری در جهان
 

 پیکتی،نتیجییه تحقیقییات تومییاس 

اقتصییییییاددان فرانسییییوی منتقیید 

اش داری و همکییارانسییییرمییایییه

دهنده آن اسییت که فاصییله نشییان

طبقاتی در سیییراسیییر جهان میان 

یر در  ق ف مرفییه و  قشیییییرهییای 

هییای اخیر افزایش یییافتییه سیییییال

اسییییت. این فاصییییله طبقاتی در 

 .آلمان زیاد نیست

ان داری نشییفرانسییوی منتقد سییرمایهنتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری توماس پیکتی، اقتصییاددان 

اند از دهند موفق شدهدهد که ثروتمندان جهان که یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل میمی

 .تاکنون ثروت خود را دوبرابر کنند 5011سال 

این تحقیق که مبنایش از جمله ارزیابی اطالعات موجود در ارتباط با مدارد مالیاتی در کشییورهای 

دهد که قشیییرهای متوسیییط در این فرایند به نوایی نرسییییده و همچنین نشیییان می مختلف بوده،

 .اندسودی نبرده

 ترین فاصله طبقاتی جهان در اروپاستکم

ترین فاصییییله طبقاتی در اروپا دیده دهد که کمنتیجه گروه تحقیقاتی توماس پیکتی نشییییان می

شته میالدی )می سال گذ شورها در  شهروندان مرفه جامعه ( ده د2150شود. در این ک صد   31ر

 .درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند

 یونیسف؛ کمترین نابرابری در دانمارد، بیشترین در اسرائیل

درصیید درآمد  01جامعه در آمریکا آمار مربوط به اروپا در حالی اسییت که ده درصیید شییهروندان مرفه 

درصیید درآمد  05ملی را در دسییت دارند. این فاصییله طبقاتی در خاورمیانه به شییدت باالسییت و به 

 .رسدملی می

http://www.dw.com/fa-ir/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84/a-19185767
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-41798909
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نابرابری درآمد در آمریکا، چین، هند و  5011نتایج این تحقیق بر این نکته تاکید دارد که "از سییییال 

 ".تری داشته استین نابرابریت درآمد شرایط معتدلروسیه به شدت افزایش یافته و در اروپا ا

 های اخیر در آلمانفاصله طبقاتی در سال

درصیییید درآمد ملی این کشییییور را به خود  01در آلمان ده درصیییید شییییهروندان مرفه جامعه حدود 

با  (DIW) اند. شییارلوته بارتلز، یکی از کارکنان انسییتیتوی تحقیقات اقتصییادی آلماناختصییاص داده

 5001گوید سیییهم این قشیییر مرفه در آلمان از اواسیییط دهه ابی اطالعات موجود در آلمان میارزی

 .افزایش یافته است

 نیمی از ثروت جهانی در دست یک درصد جمعیت جهان

های درصیید از شییهروندان آلمان از درآمد ملی در سییال 11گوید سییهم شییارلوته بارتلز در ادامه می

درصییید از  11گوید که سیییهم این اهش یافته اسیییت. او در توضییییح این نکته میاخیر به شیییدت ک

درصیید  51سییوم درآمد ملی بود و اکنون این سییهم به -حدود یک 5001شییهروندان آلمان در دهه 

 .رسیده است

درصیید ثابت  01کند که سییهم قشییر متوسییط از درآمد ملی در آلمان با حدود خانم بارتلز اعالم می

سط در حالی مانده و تغییر  شر متو ست. ثابت ماندن درآمد ملی در آلمان در ق شته ا شدیدی ندا

 .میالدی به بعد به تدریج فاصله طبقاتی در این کشور بیشتر شده است 2111است که از سال 

رسیید که فاصییله طبقاتی در آلمان در حال های موجود به این نتیجه میخانم بارتلز با ارزیابی داده

 .پیش تغییر چندانی نکرده استحاضر با صد سال 

 فاصله فقر و ثروت در آلمان افزایش یافته است

دهم درصییید از  -ترین قشیییر آلمان که یکبرمبنای انسیییتیتوی تحقیقات اقتصیییادی آلمان ثروت مرفه

درصییید آنها  11هایی اسیییت که دهد، به خاطر ثروت شیییرکتجمعیت این کشیییور را تشیییکیل می

 .اختیار اعضای خانواده قرار داردخانوادگی بوده و در 

 دلیل اصلی افزایش فاصله طبقاتی و راهکارهای جلوگیری از آن

سی شانبرر صله های گروه تحقیقاتی توماس پیکتی ن صلی افزایش فا ست که دلیل ا دهنده آن ا

 5011شییود که از سییال طبقاتی در کشییورهای جهان تقسیییم نابرابر سییرمایه اسییت. گفته می

 .ه دولتی عظیمی در سراسر جهان به بخش خصوصی واگذار شده استمیالدی سرمای

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-18200922
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18118957
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 های اخیر افزایش یافته استفاصله طبقاتی میان قشرهای مرفه و فقیر در سال

دانشمندان محقق گروه توماس پیکتی بر این نظرند که با خصوصی سازی شرکت های دولتی از 

فاصییله طبقاتی به تدریج محدودتر شییده میالدی امکانات دولتی برای متعادل سییازی  5011سییال 

 .است

دانشمندان محقق در انتها برای مبارزه با فاصله طبقاتی خواستار مبارزه شدید با پولشویی و فرار 

های مالی هستند. آنها همچنین خواستار آن هستند که امکانات مالیاتی و همچنین ثبت سرمایه

 .مهیا شودهای فقیر بیشتر آموزشی برای فرزندان خانواده

شرایط  ستان جامعه راهکارهایی چون بهبود  شرایط فرود شمندان محقق همچنین برای بهبود  دان

ستمزد و قبول نظر کارکنان در برنامه شهروندانی با درآمد کم، افزایش حداقل د های مالیاتی برای 

 .کنندها را پیشنهاد میتعیین شده شرکت

 

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/a-41798909

