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 سخن ماه:
 
 
 
 

 بودجه سال آتی کل کشور و درآمدهای اتفاقی

 
 

یرواقع و نامربوط تهیه کنندگان الیحه بودجه سال غ،بعدازهواداری طوالنی مدت دولت از شعارهای مسرانجا

آینده کل کشووور که روشوون نییووت شوویوه تدوین وارقام مندرر درآن براسوواص کدامین ا ووول ومبانی بودجه 

الحات  برای بررسوووی و ا ووومربوط الیحه تدوینی در جهان به دسوووت آمده و اراشه شوووده، و نوییوووی رای  

 ت بررسی می باشد .ساکنون درآن قوه دردکه احتمالی و درنهایت تصویب تقدیم قوه مقننه شده 

ارباب قلم از کلیه گروه های اجتماعی/اقتصادی دراندازه کافی در باره شیوه  ،از آنجا که درنقداین الیحهواما 

ه نقد وبررسی نشیته، با آن به مخالفت تدوین این الیحه و آمارو ارقام درآمد ها و هزینه های مندرر درآن ب

با الهام از ا ووول و مبالی قاقتصووادمعنوی یا انیووانیق که زندگانی را بزر  ترین وبی  ازاین رو برخاسووته اند،

برای مدتی محدود اما تنها  که ، گران بهاءترین سووورمایه یی بدیل ترین سووورمایه طبیعی یا الهی می داند 

نامعلوم دراختیار آدمی قرارداردمی گیرد، لذابا توجه به ضوورورت احترام به این سوورمایه گران بهای خواننده، 

 داشته باشد. نبه نظر می رسد  نقد بیشتر این الیحه ِ غیرقابل نقد ضرورت 

دولت به جرشت در انتظار و با توجه به شوورایو و جو اقتصووادی حاکم  اینکه به هر روی آنچه میوولم اسووت،

درسووال آینده با بیشووترین خوش بینی، دسووت کم با  بین از دنچاه در وود کیوور بودجه دسووت به گریبان 

به خالف تصووووور، وجوه حا وووول از فروش داراشی های ملی دراختیار دولت نیز برای دوشوووون  و  خواهد بود

رد زندگی برقراراز شکل تصنعی خود رو به کیری بودجه کار ساز نخواهد بود. بنابراین به حکم اجبار اساندا

اسووتانداردی واقعی، متناسووب با متوسووو توان اقتصووادی کشووور خواهد نهاد. راسووتینه یی که با افزاین 

نقدینگی که هم اکنون برابربا اعالم بانک مرکزی نزدیک به سوووه هزار میلیول میلیاردسوووده  اسوووت وعامل 

 ا لی تورم وگرانی می باشد.

 بگذریم!

ستینه یا واقعیتی است که از اما ع نوان یانکته یی را  که اکنون برآنم که به عنوان سخن ماه عنوان کنم ،را

روزی آفتابی روشوون تر اسووت، وآن این که شووکاف طبقاتی برقرار در کشووور هرروز بین از بین گیووترش 
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ر و ستمرار تورم آشکای که یکی از عمده ترین  دالیل ا لی آن اتواقعی یافته، عمیق ترمی شود. راستینه یا

 دنهان حاکم براقتصاد کشوراست که دارا به نرخ های جاری داراترو ندار،ندارتر می شود.

به بیان روشن تر سرمایِه شخص دارا بی آنکه فعالیتی داشته باشد افزاین می یابداما ندار به دلیل تورم 

ن سوورمایه شووخص دارا از مصووادیق وافزاین قیمت ها ندارتر می شووود. به همین دلیل اسووت که این افزای

درآمدهای اتفاقی ومشووومول مالیات بردرآمدهای اتفاقی می باشووود .درآمدی که به هی  روی حا ووول کار 

وکوشن  احب سرمایه نبوده است، همجنان که سود سپرده های بانکی و افزاین قیمت ناشی از تغییر 

ه به سووبب گیووترش محدوده قانونی کاربری اراضووی،به ویژه اراضووی حاشوویه محدوده قانونی شووهرها ک

شهرها از اراضی بایر یا زراعی به اراضی شهری تبدیل می شوند ویا اراضی مخروبه جنگی واگذاری که با 

از قرارمتری  04تغییر کاربری به طور نمونه درمورد اراض مخروبه جنگلی واگذاری درآخرین سووووال های دهه 

شرایو خاص واگذارشد و اکنون با قیمتی سرسامآور دست ه  ریال، به منظور اجرای طرح های ویژه و با14

 دسه می شود.و . . .   

ازاین رو  تردید نییووت که درشوورایو اقتصووادی دردین افزون برکاهن هزینه تولید وتیووهیل  ووادرات دولت 

یترش قدارا   سامان براندازطبقاتی رو به گ شکاف عمیقِ ناهنجار و  ست به منظورکمک به کاهن  مکلف ا

ندارق از یک سو، ایجاد منابع مالی  جدید و مورد نیاز برای سر مایه گذاری در طرح های تولیدی برخورداراز و  

مزیت نیووبی در قیاص با تولیدات خارجی مشووابه و ایجاد فر ووت های شووغلی جدید از سوووی دیگر البته 

گفته نشود این  کاری مشکل چنانچه برای فرار از اقدام همچون شیوه اقدام در طرح بهینه سازی یارانه ها 

 وغیر قابل اقدام است(، به فوریت نیبت به اخذ مالیات از درآمدها ی اتفاقی به موقع اجرا درآید. 

دست بررسی وتصویب دولت  دایان سخن اینکه برقوه مقننه است که با گنجاندن تبصره یی در ماده واحدهِ 

 این وظیفه کند.   انچام فوری را مکلف به 

                                                      * * * 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس
 

  هیات مدیره اتاق ایران و انگلیسبرگزاری جلیه ماهانه 

درآذر ماه سال  انگلیسبازرگانی و نایع ومعادی ایران و  مشترکجلیه ماهانه هیات مدیره اتاق 

دنحم آذرماه در دفتر دبیرخانه اتاق با حضور کلیه روزسه شنبه  81راص ساعت  ،روال برابربا جاری 

 آقای جعفر ذره بینی تشکیل و برگزار گردید .به استثنای وعلی البدل اعضاء ا لی 
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اه انگلیس در آن به در این جلیووه بعد از تبادل اخبار اقتصووادی ،به ویژه در مورد اینیووتکس و جایگ

آذرماه با  51روز بودمایی هماین گونه اتاق که مقرردهگفت وگو شووود سوووپس درباره گر لتقصوووی

ازدکترجوانمردی به عنوان سووووخنزان مدعو برای سووووخنرانی درباره :قچالن های حقوقی دعوت 

ز ا بحث وقرارشووود افزونبر بخن بازرگانی سوووفارت انگلیسدیوسوووتن ایران به کنوانیووویون دالرموق 

نمایندگانبنک مرکزی بان های تجاری دنمینگی های بانک های خارجی ،وزارت خارجه، اتاق ایران 

سازمان توسعه تجارت و . . . نیز دعوت بعمل آید. ساالنه اتاق نیز  ،  شام  سه درباره  طبق برنامه 

 بهمن درهتل اسپیناص بولوار کشاورز برگزارشود. 81شنبه شب 

 کمیسیون های تخصصی اتاق برگزاری جلسه های ماهانه

رأص ساعت دذآذرماه سال جاری جلیه ماهانه کمیییون غذا و دارو جلیه کمیییون غذا و دارو:  
دگاه انتظار و آقایان علیرضا مناقبی،  ،ها مژده رضانیا، با حضور خانم88/49/8991روز دوشنبه  80:44

محمود توتونچیان، یاسر قاسمی، عطاءهللا میرمعینی، محمدعلی موثقی، علی دواچی ، و مهدی 
ا ه رضاشی میئول برگزاری کمیییون

در محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار 
  گردید.

بر اساص دستور جلیه، نخیت اخبار 
در  و ،غذا و داروذرزمینه اقتصادی روز 

ارتباط با انگلیس مبادله شد. سپس در 
مهمترین میایل و مشکالت  بارهدر 

 دین روی فعاالن اقتصادی، تولید
ا غذ بخن فعال درکنندگان و بازرگانان 

  گفت و گو و تبادل نظر شد.و دارو 
در ادامه، خانم رضانیا، آقای توتونچیان 
و آقای میرمعینی گزارشی از سفر 

قالب هیأت اعزامی اتاق برای شرکت در میهمانی شام ساالنه اتاق انگلیس  اخیر خود به لندن در
 دایان دذیرفت. 86:44.جلیه رأص ساعت درداختندگفت و گو به و ایران اراشه کردند، و درباره آن 

-هفتمین جلیه ماهانه کمیییون برنامهکمیییون برنامه ریزی شهری، گردشگری و ساختمان: 

ساختمان ریزی شهری، گردشگری و 
 56/49/8991شنبه در تاریخ سه

ها زهرا ، با حضور خانم86:94ساعت 
نقوی، شبنم بهرامی شبیتری و 
شیوا آقاباباشی و آقایان دکتر علیمردان 
شیبانی، دکتر علی غمخوار، محمد 
نعمتی محمدرضا سرمدی، علی اکبر 
خدابخشی و مهدی رضاشی میئول 

ها در محل دبیرخانه برگزاری کمیییون
  اتاق تشکیل و برگزار گردید.
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در این جلیه نخیت به مبادله اخبار اقتصادی روز در حوزه گردشگری و ساختمان درداخته شد. 
 ها اشاره شد.همچنین به برخی مشکالت موجود در این حوزه

در ادامه، آقای دکتر شیبانی گزارش مبیوطی از مراسم بزرگداشت جناب آقای مهندص خلیلی 
آذر ماه در اتاق ایران برگزار شد، اراشه کردند؛ در این مراسم آقای شافعی ریاست  52که در تاریخ 

محترم اتاق ایران، آقای مهندص خلیلی و آقای جهانگیری معاون اول رشیس جمهور به ترتیب به 
 سخنرانی درداختند.

ماه اراشه  آذر 56آقای دکتر شیبانی همچنین گزارشی از جلیه  بحانه کاری اتاق ایران در روز 
کردند که در این جلیه درباره مشکالت قوانین جدید چک، ر د حیابهای شخصی، ...  حبت 

 شد.
به  WTMخانم بهرامی درباره هیأتی که قرار بود آبان ماه سال جاری برای نمایشگاه گردشگری 

 لندن اعزام شود،  حبت کردند.
 با آن را اراشه کردند. B2Bجلیات و برقراری  BATAآقای دکتر غم خوار دیشنهاد ارتباط با 

های آتی در حوزه ساختمان، و آقای دکتر در دایان مقرر گردید خانم دکتر آقاباباشی لییت نمایشگاه
های آتی در حوزه گردشگری را برای بررسی و انتخاب نمایشگاه و اعزام غمخوار لییت نمایشگاه

 دایان یافت. 81:82جلیه در ساعت هیأت، تهیه و به کمیییون اراشه کنند.
 

جلیه ماهانه کمیییون بازرگانی،  نعت و  کمیییون بازرگانی،  نعت و فن آوری های نوین:
/آذر ماه با حضور خانم سودا نژادی و 88روزدوشنبه  86:44های نوین درآذرماه رأص ساعت آوریفن

ز ان شیبانی، درویآقایان سید رضی سید ا فهانی، محمود توتونچیان، احمدعلی کیانیان، علیمرد
شکرانی، محمدرضا احمدی، عبداله مقدم، علی حمزه نژاد، علیرضا مناقبی، علی نقیب، علیرضا 

هشترودی و مهدی رضاشی میئول 
ها در محل دبیرخانه برگزاری کمیییون

  اتاق تشکیل و برگزار گردید.
ابتدا طبق دستور جلیه، اخبار 
اقتصادی در زمینه بازرگانی،  نعت و 

های نوین به ویژه در ارتباط با آوریفن
انگلیس مبادله شد،سپس اعضاء 
اخبار حوزه کاری خود را اراشه 
کردند.آقای احمدعلی کیانیان، عضو 
جدید کمیییون، خودشان رامعرفی و 
شرح مختصری از فعالیت های خود را 

 بیان کردند.
ضمن  گفت و گوی اعضای کمیییون، 

 ن آنها عبارتند از:نکاتی مطرح شد که برخی مهمتری
 در حال حاضر، مشکل تحریم های داخلی به مراتب بزرگتر از مشکل تحریم های خارجی است.

 ارز نیمایی اخیراً راحت تر از گذشته تخصیص داده می شود.
کلیه کیانی که ارز دولتی دریافت می کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند، و به 

در قیمت گذاری ها و میاشل مربوطه کامالً مطابق با قوانین سازمان عمل  همین دلیل می باییتی
 کنند، در غیر این  ورت مشمول جریمه خواهند شد.
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سال اخیر حیابرسی می شوند و در  ورتی که حجم یا  84حیاب های شخصی افراد در بازه 
 مبلغ تراکنن های آنها غیرعادی باشد، به آنها مالیات تعلق می گیرد.

 دایان یافت. 81:44برها از این دس الزم است ثبت سفارش کنند.جلیه در ساعت  کول
سی و هشتمین جلیه ماهانه کمیییون نفت، گاز و :كمیسیون نفت و گاز و پتروشیمی

در محل دبیرخانه اتاق ایران و انگلیس  50/49/8991 روز یکشنبه مورخ 86راص ساعت دتروشیمی 

مهدی نوروزی، علی اکبر خدابخشی، محمد باقری، محمدرضا  با شرکت آقایان محمدرضا سرمدی،

 احمدی، هادی بافی، عطاءهللا میرمعینی و مهدی رضاشی برگزار گردید.

در ابتدای جلیه، حاضران طبق روال معمول، به تبادل آخرین اخبار و اطالعات در زمینه نفت و گاز و 

کنندگان همچنین نظرات و تجربیات خود کتهای فعال در این بخن درداختند. شردتروشیمی و دروژه

را در مورد جدیدترین قوانین ثبت 

سفارش و واردات کاال به کشور به 

 اشتراک گذاشتند.

در ادامه، اعضای کمیییون در مورد 

و  بریتانیااخیر در سیاسی تحوالت 

کار و قطعی شدن دیروزی حزب محافظه

برگزیت و اثرات آن بر تجارت بین ایران و 

 یتان بحث و تبادل نظر کردند. انگل

 رشیس کمیییون آقای سرمدی دایاندر 

بودجه دولت الیح اطالعاتی در مورد ب

 .دایان یافت 81:44جلیه در ساعت کل کشور بیاناتی ایراد کرد. 8999برای سال

روز سه شنبه  80:44جلیه ماهانه کمیییون عضویت در آذر ماه راص ساعت میییون عضویت: ک

 محل دبیرخانه اتاق تشکیل و برگزار گردید. در 42/49/8991
در این جلیه  نه مورد درخواست تمدید عضویت اعضا بررسی و کال مورد تایید قرار گرفت. همچنین 

شرکت یاقوت --5به مدیریت آقای احمدعلی کیانیانشرکت بازرگانی کنام زر  -8درخواست عضویت

شرکت ایمن درمان آرشیا جم به مدیریت آقای -9کویر خاوران به مدیریت آقای مهران دارسیان فر، 

شرکت ایران رول -2شرکت دارص سینوهه داد به مدیریت آقای علیرضا الماسی،  -0حیین خدام،

 به مدیریت آقای محین زنجانی، دس از بررسی مورد تایید قرار گرفت. 

ردی و بررسی درخواست عضویت شرکت مهرگان  نعت هما به مدیریت آقای سهراب کیانی دهک

شرکت طلوع فجر تجارت دارسیان به مدیریت آقای حمیدرضا فرخ زاد به دس از ارسال کپی کارت 

عضویت ایشان در اتاق بازرگانی تهران و درخواست عضویت آقای حین فارسی و خانم توران 

 شهبازی به دس از تغییر درخواست از شخص حقیقی به شخص حقوقی موکول گردید.
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 اعضاء اتاق درسال جاری هماین گونهجلیه گردهمای سومین  برگزاری

 درباره:

  چالش های حقوقی پیوستن ایران به گنوانسیون پالرمو"ق

 

معادن  اتاق مشترک بازرگانی و  نایع و اعضاءهماین گونِه آزاد گردهماشی سومین ،گزارشه ببنا

به دعوت که ایران و انگلیس 

تاق به عمل ،اعضووووواءاز عام ا

روز 86راص ساعت  ، اآمده بود

ضووووور ح،با ماهآذر51 شوووونبهدو

نمردی بهروزدکتر آقووایووان جوا

عضوووو هیأت علمی دانشوووگاه 

 سووخنران مدعو آزاد اسووالمی

ین یو،همووا ل یس رتووادق رقا ش

ن بووازرگووانی بین المللی بخ

نگلیس درتهران  سووووفووارت ا

نجفی خووانم مریم  همراه بووا

بازرگانی سفارت  ارشدمشاور

ایران، و وونایع ومعادن وگشوواوورزی  بازرگانی ،نماینگان اتاقبانکیسووخصوویت های گروه دیگری ازو

 خارجی بانگ هاینمایندگی های نمایندگان برخی  وزارت امور خارجه، ،توسوووعه تجارت سوووازمان

 سووووالنجنب  درسووووالن دذیرایی و خود دذیراشی و درروحدود نیم سوووواعت دیداررازبعد. . .،قدرایران

تشووووکیل طبقه اول اتاق تهران سووووالن کنفرانس در،با یک دیگر اتاق تهرانطبقه اول  سووووخنرانی

 .وبرگزارشد

چالن های حقوقی دیوسوووتن قدکتر جوانمردی سوووخنران مدعو این گردهماشی  عنوان سوووخنرانی

 کترامینی رشیستوسو د ، ادای خیر مقدم و  حوشامدگوشیبعد از بودکهقایران به کنوانییون دالرمو

ضار اتاق ایران وانگلیس   سخنرانیدکتر جوانمردی  دعوت از وبه ح شان که برای ادای  ساله  ،ای ر

بعداز معرفی کوتاه قکنوانیووویون ، به رشوووته تحریر درآورده اسوووت دکترای خود را در همین زمینه 

الن چ سپس کرد . ایراد بیاناتی جامع، درباره مفاد و جزشیات کنوانییون دالرمو،دالرموق به تفصیل 

کنوانییون را با توجه به ساختار سیاسی نظام و قانون اساسی به ران ایدیوستن  های حقوقی

 عنوانحاضران  گوناگون درسن های در دایانکه مورد اقبال قرارگرفت..  مورد تجزیه وتحلیل قرارداد 

تا نزدیک   خیدایان دذیرفت اما بر81:44سوواعت  هماین راص داسووخ داده شوود.  به آنها که شوود 

  .با یکدیگر بودنذتبادل نظر سزگرم رای در سالن دذی 89ساعت  
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ضوومناب برای آگاهی بیشووتر حوانندکان خبرنامه در دی گزارش باشووگاه خبرنگاران جوان دراینباره تیز 

 :عیناب درر می شود

 چیست؟ « پالرمو»سیون کن

در موارد متعددی الزامات و تعهدات به « پالرمو»به کنوانستتتتیون پیوستتتتتن کاتتتتورها 

  .کندها ایجاد میانگاری را برای دولتجرم

گاران  به گزارش گاه خبرن باشتتتت گروه وبگردی 
؛ الیحه الحاق ایران به کنوانیوووویون مبارزه با جوان

یافته فراملی، موسوووم به دالرمو به جراشم سووازمان
تصویب شده  مجلس شورای اسالمیتازگی در 

کووه گزارش مفصوووولی بووه چگونگی دیووداین این 
کنوانیوووویون و تبعات ایران در الحاق به آن درداخته 

 .است
ملی یافته فراکنوانیووویون مبارزه با جرایم سوووازمان

موسوم به دالرمو چییت؟ و عضویت ایران در آن به 
 چه معنا است؟
برای مبارزه با  ستتتازمان ملت مت دکنوانیوووویون 
سازمان سال  58یافته فراملی، در تاریخ جراشم  سامبر  صویب  5448د شهر دالرمو در ایتالیا به ت در 
االجرا شد متحد الزم ، برای کشورهای عضو سازمان ملل5449سپتامبر سال  59رسید و در تاریخ 

طور که از نامن دیداسووت، گامی در اند. این کنوانیوویون همانکشووور آن را دذیرفته 814و تاکنون 
یافته فراملی و تشووخیص کشووورهای عضووو برای مصووادیق آن برای جهت مبارزه با جراشم سووازمان

دهد که می نشان کنوانسیونجدی بودن مشکالت ناشی از جراشم فراملی است، همچنین این 
المللی به منظور مقابله با این مشووکالت در بین کشووورهای عضووو های بیننیاز به تقویت همکاری

 .وجود دارد
 کند؟چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می« دالرمو»عضویت در کنوانییون 

متعهد به اجرای اند، خود را اند و آن را تصویب کردهرا دذیرفته «پالرمو» کشورهایی که کنوانییون
 :اند که شامل موارد زیر استیافته فراملی کردهاقداماتی علیه جراشم سازمان

 خصوص زنان و کودکان جلوگیری از قاچاق انیان به -1
 جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران -2
 جلوگیری از ساخت و قاچاق سالح گرم و اجزای آن -3

آمده اسووت که کشووورها برای قرار گرفتن در « دالرمو»ا وولی کنوانیوویون همچنین در مقدمه متن 
ها، باید در مجموعه این کنوانیوووویون عضووووو شوووووند.در متن این زیرمجموعه یکی از این دروتکل

کنوانیووویون موارد متعددی از مفاسووود مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که 
این کنوانیوویون به تفصوویل به آن  7مبارزه با دولشووویی اسووت و در ماده ترین موارد آن یکی از مهم

 .درداخته شده است
 اند؟نشده« دالرمو»کدام کشورها عضو کنوانییون 

https://www.yjc.ir/fa/news/6421841/کنوانسیون-پالرمو-چیست
https://www.yjc.ir/fa/netsearching
https://www.yjc.ir/fa/netsearching
https://www.yjc.ir/fa/netsearching
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اند،کشووورهای بوتان، را دذیرفته« دالرمو»کشوووری که تاکنون عضووویت در کنوانیوویون  814از میان 
ن به ای جمهوری اسالمی ایرانسودان جنوبی و نو، جزایر سلیمان، سومالی، کنگو، داالشو، گینه

 .اندکنوانییون نپیوسته
 چییت؟« دالرمو»ماجرای دیوستن ایران به کنوانییون 

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانییون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جراشم 
دیم مجلس نهم شوود، اما به از سوووی دولت تق 8995یافته فراملی در نوزدهم آذر سووال سووازمان

هایی که در دیوسووتن ایران به این کنوانیوویون وجود داشووت، بررسووی آن به دلیل واسووطه نگرانی
های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، میکوت گذاشته شد؛ البته این الیحه برای دومین ارزیابی

 رسوووید، مشووویمی و در دوره مجلس دهم که به نظر 8991بار نیز در تاریخ سووویزدهم تیر سوووال 
 داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد دولت یازدهم تری بهنزدیک سیاسی

 منازعه معنا بخش ما و غربمعاهده پالرمو و 

سالمی در  شورای ا سه علنیسرانجام نمایندگان مجلس  شنبه   جل بهمن( دس از  4روز چهار
های فراوان و در شوورایطی که برخی نمایندگان اعتراضووات جدی نیووبت به دیوسووتن کن و قوص

را داشووتند، این الیحه دولت و دیوسووتن ایران به این کنوانیوویون را « دالرمو»ایران به کنوانیوویون 
 :شروط به شرح زیر است.تصویب کردند

ماجرای دیوستن ایران :را دذیرفته است؟« دالرمو»به کنوانییون ایران تحت چه شرایطی دیوستن 
ییون  ضوع آن طور که به نظر میبه همین جا ختم نمی« دالرمو»به کنوان ساده شود و مو سد،  ر

نییووووت و جمهوری اسووووالمی ایران طبق الیحه دولت که مجلس آن را تصووووویب کرده، شووووروط 
جمهوری اسوووالمی ایران مفاد کنوانیووویون  -1ذیرفته ای را با الحاق به این کنوانیووویون دگانهدن 

، آن را بر اساص قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه ا ول 23و  84، 1، 9، 5حاضر از جمله مواد 
 .قانون اساسی تفییر کرده و اجرا خواهد کرد

ص ارجاع این کنوانییون در خصو 91ماده  5جمهوری اسالمی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند  -2
هرگونه اختالف ناشی از تفییر یا اجرای مفاد کنوانییون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، 

المللی داند. ارجاع اختالف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگیووووتری نمیبه داوری یا دیوان بین
ون اسوواسووی قان 899دادگیووتری در رابطه با جمهوری اسووالمی ایران، تنها با رعایت مفاد ا وول 

 .دذیر استامکان
کنوانییون درباره همکاری در  81و  86، 81جمهوری اسالمی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد  -3

 .کندگیری میزمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حیب مورد تصمیم
ای به حق مشووروع و دذیرفته شووده از نظر جمهوری اسووالمی ایران، این کنوانیوویون خدشووه -4
های تحت سوولطه اسووتعمار و اشووغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشووغالگری و ها یا گروهملت

 .اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد
دذیرش این کنوانییون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر  هیونییتی نخواهد بود، براساص  -5

یون توسوووو هیئت وزیران تعیین کنوانیووو 81ماده  89تبصوووره این ماده، مرجع مرکزی موضووووع بند 
 .شودمی

 چه تبعاتی دارد؟« دالرمو»دیوستن ایران به 
انگاری را برای در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم« دالرمو»دیوستن کشورها به کنوانییون 

که مشارکت در شوند های عضو متعهد میموجب این کنوانییون، دولتکند؛ بهها ایجاد میدولت

https://www.yjc.ir/fa/news/6418948/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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سازمانگرو یاد را جرمه مجرمانه  شویی و ف انگاری کنند، بر یافته، تطهیر عواید حا ل از جرم، دول
ییون  سالمی ایران به کنوان ساص، دیوستن جمهوری ا کند تا این کشور را ملز می« دالرمو»این ا

ی در حتاش را همیو با انتظارات کنوانییون، ترمیم و بازنگری کند و یا قوانین و فرآیندهای کیفری
ا آن ر« دالرمو»مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه اسووت، باید طبق ضوووابو کنوانیوویون 

انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانیوویون وجود دارد که ایران باید براسوواص آن، جرم
گر جهت ی سوولطهاش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشووورهادر قوانین و مقررات کیفری

 .شودفشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محیوب می
با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشووناسووان « دالرمو»دیوسووتن ایران به کنوانیوویون 

ر های نفوذ به کشورو شده و اغلب آنها معتقدند که با دیوستن ایران به این کنوانییون زمینهبهرو
 .شودمیما بیشتر فراهم 

 گویند؟چه می« دالرمو»منتقدان دیوستن ایران به کنوانییون 
ییون  سخنگوی سیدحیین نقوی« دالرمو»یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوان حیینی 

ییون امنیت ییون مبارزه با  کمی صویب الیحه الحاق ایران به کنوان ست که درباره ت ملی مجلس ا
رغم اینکه مجلس شوووروطی را ضووومن این مجلس معتقد که علی یافته فراملی درجراشم سوووازمان

 .الیحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نییت
های غربی از جمله آمریکا تالش دارند با برجام همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف

اسووت که در دوران  و اراشه اسوونادی به ایران در دوران دیووابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت
را مطرح « دالرمو»اف( و کنوانییون تیای اف، الحاق به2030دس از برجام اسنادی مانند همچون 

 .اندکرده
« رمودال»ملی مجلس با وجود تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانییون سخنگوی کمیییون امنیت
هایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها در مجلس، قاشل به نگرانی

از سووواز خواهد شووود، به طوریکه تعریف آنها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشوووکل
شویی و  سمدول شکالتی در  تروری ست که همین امر باعث ایجاد م با قوانین داخلی ما متفاوت ا
 .شودآینده می

فر نماینده مردم مشوووهد در مجلس نیز معتقد اسوووت که االسوووالم نصووورهللا دژمانهمچنین حجت
 .کندهایی براین ایجاد میخودتحریمی و محدودیت« دالرمو»دیوستن ایران به کنوانییون 

ییون علی ادیانی « الرمود»راد نماینده قاشمشهر در مجلس نیز در انتقاد به دیوستن ایران به کنوان
توانیم ا الحاتی در شروط این این الیحه آمده است که می 99گوید که با وجود اینکه در ماده می

نوان یرند که به عکنوانییون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذ
نمونه مصوور در دام چنین بندی از کنوانیوویون افتاده اسووت، با دذیرش اینگونه معاهدات، به  ووورت 

دذیریم که این میووئله با قانون اسوواسووی هم حیوواب شووده، ابزارهای نظام سوولطه را بر خود می
 .مغایرت دارد

است که الحاق ایران به شهر در مجلس نیز هم معتقد دلیگانی نماینده شاهینحیینعلی حاجی
ییون  شه وارد « دالرمو»کنوان شور خد ستقالل ک سی دارد و به ا سا سی با قانون ا سا مغایرت ا

 .کندمی
های ها از ترورییووووت و حمایت از گروهاین نماینده مجلس معتقد اسووووت که تعریف ایران و غربی

هللا اتهام قاچاق به حزب هاعنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی بخن متفاوت اسووووت، بهآزادی
موادمخدر را وارد کردند که این در راسووتای معاهده کنوانیوویون سووازمان ملل برای مبارزه با جراشم 

 .سازمان یافته فراملی است
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ها، کشووووور ما را به اشوووواعه قاچاق و جراشم شووووهر اضووووافه کرد که آمریکایینماینده شوووواهین
امروز با تصووووویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به  اند که مایافته فراملی متهم کردهسووووازمان

ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس  سازمان ملل، عمال این اتهام را دذیرفتیم که این  ییون  کنوان
 .هللا را نشانه گرفته استخواهد بود؛ این طرح ا ل حمایت ایران از حزب
د اسووت که الحاق ایران به شووهر در مجلس هم معتقهمچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی

کند و از طرفی الحاق ایران به این های سووولطه بر کشوووورمان را باز میراه« دالرمو»کنوانیووویون 
 .کنوانییون تکرار دوباره برجام برای ایران است

ساص قانون آیین صوبات مجلس، اعم طبق روال و برا سالمی کلیه م شورای ا نامه داخلی مجلس 
ی تأیید و تصووووویب نهایی باید به تأیید شووووورای نگهبان برسوووود، که بر همین ها و لوایح برااز طرح

وگویی درباره روند رسیدگی به اساص عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت
ییون  ست که این الیحه هنوز به « دالرمو»الیحه الحاق ایران به کنوان شورای انجام داده، گفته ا

های مجلس با حضوووور نمایندگانی از نهادهای ار اسوووت مرکز دژوهنارسوووال نشوووده و قر نگهبان
الیحه دیگر تشووکیل دهد که در  4مختلف جلیوواتی به منظور بررسووی بیشووتر این الیحه به همراه 

این جلیات، آثار حقوقی دیوستن ایران به این کنوانییون مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد، در 
ها دیرامون بررسوووی ابعاد حقوقی دیوسوووتن بندیگزارش جمع های مجلس نیزنهایت مرکز دژوهن
کند تا این شورا درباره آن را به شورای عالی امنیت ملی ارسال می «دالرمو»ایران به کنوانییون 

این الیحه به شوووورای نگهبان ارسوووال شوووود، آن را بررسوووی و اظهارنظر  تصووومیم بگیرد، زمانی که
 .کنیممی

* * * * 

 اقتصادی ایراناخبارکوتاه 

   ۹۹طبق الی ه بودجه                                                           

هزار تومان شد 560عوارض خرور از کشور   
 

 
هزار  560عوارض خرور از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال  99طبق الیحه بودجه سال 

در د و سفر سوم و بیشتر  د در د  24تومان شد برای سفرهای دوم نیز این مبلغ به میزان 
 .یابدافزاین می

https://www.mehrnews.com/news/4791688/عوارض-خروج-از-کشور-۲۶۴-هزار-تومان-شد
https://www.mehrnews.com/news/4791688/عوارض-خروج-از-کشور-۲۶۴-هزار-تومان-شد
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که هم اکنون حین روحانی رشیس  کل کشور ، 99الیحه بودجه  88در تبصره  خبرنگار مهربه گزارش 
 .آمده است جمهور آن را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد،

(قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  41،عوارض خرور از کشور موضوع ماده  8999در سال 
رای یکبار در طول سال آن برای زاشران عتبات و مرزنشینان ب و ا الحات و الحاقات بعدی 17/5/87

با ا الحات و الحاقات بعدی آن أخذ  92/85/50کل کشور مصوب  8996براساص قانون بودجه سال 
 می شود.

افراد مرزنشین موضوع این بند به کیانی اطالق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی 
شینان وزارت کشور مبتنی هیتند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساص سامانه بانک اطالعات مرزن

 بر شماره ملی و کد دیتی افراد مذکور خواهد بود.
از  8999تا دوم آبانماه سال  8999همچنین زاشران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال 

 مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارر میشوند از درداخت عوارض خرور معاف هیتند.
 آمده است که: 2ای درآمدهای موضوع جدول شماره در جدول تعرفه ه

 

 
 

طبق این جدول عوارض خرور از کشور برای هر :99 تعرفه عوارض خرور از کشور در الیحه بودجه
   هزار تومان در نظر گرفته شده است. 560نفر 

هزار تومان و عوارض خرور زاشران عتبات  895و عمره معادل  همچنین عوارض خرور زاشران ح  تمتع
تومان  هزار 82تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی   هزار 02عالیات برای خرور از مرزهای هوایی 

 .اعالم شده است
برای سفر دوم به میزان  بر اساص این الیحه، ارقام تعیین شده برای عوارض خرور میافران و زاشران

 در د افزاین خواهد یافت.  844بیشتر به میزان  در د و سفرهای سوم و 24
در جدول نوشته شده چهار د هزار ریال( از عوارض خروجی  هزار تومان  البته 14همچنین مبلغ 

هنگی و  نایع دستی ها و تاسییات گردشگری و حمایت از بخن میراث فر برای توسعه زیرساخت

  د.اختصاص می یاب

https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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99یحه بودجه تعرفه عوارض خرور از کشور در ال

 
                        

هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود. همچنین  554سال گذشته نرخ عوارض خرور از کشور 
هزار تومان نیز از محل این عوارض برای توسعه زیرساختها و تاسییات  04اعالم شده بود که مبلغ 

 .یابد گردشگری اختصاص می

 :عرف در ناست خبری       

 کنندهزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می ۷حدود 

رشیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه 
هزار نفر در سوووراسووور کشوووور  7حدود 

شووناسووایی شوودند که احتماال ثبت نام 
 56خواهنوود کرد، گفووت: از این تعووداد 

در د ا ول گرا و  99در د ا الح طلب، 
 .در د میتقلین هیتند 04

، جمووال عرف خبرنگووار مهربووه گزارش 
رشیس ستاد انتخابات کشور در نشیت 
با  خبری که در وزارت کشووور برگزار شوود

فرآیند انتخابات  بیان اینکه خوشووووبختانه
وارد مرحله اجرایی شووده اسووت، گفت: 
بات در وزارت کشووووور از  خا نگ انت  84ز

شت ماه به  دا در آم شموالن بند  6د و اردیبه ستعفای م شد. همه موارد  5و  8ماه قبل ا انجام 

https://www.mehrnews.com/news/4784287/حدود-۷-هزار-نفر-در-انتخابات-مجلس-ثبت-نام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/news/4784287/حدود-۷-هزار-نفر-در-انتخابات-مجلس-ثبت-نام-می-کنند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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حقوقی و اجرایی به نیروها آموزش داده شده است و سواالت با محوریت دبیر انتخابات داسخ داده 
 .شد

توانیم بگوییم که هیچ عاملی نداریم که آموزش ندیده باشوود و جرأت می وی با بیان اینکه امروز به
در وزارت کشور  نبال تربیت مربی هیتیم که در سطح اجرایی اقدام کنند، افزود:در قدم دوم به د

در حوزه هایی که همزمان انتخابات خبرگان  وزیر کشووور اعالم کرد که کار به روز انجام می شووود و
 .استان می شود، ابالغ به فرمانداران  ورت گرفته است 2رهبری انجام می شود و شامل 

با اشاره به اینکه مانور اجرایی دنجشنبه به  ورت برخو انجام شد و  کشور رشیس ستاد انتخابات
در برخی فرمانداری ها مشکالتی بود  شد، تصریح کرد: میزان آمادگی ارزیابی و گزارش ها دریافت

 .که برطرف شد
عرف گفت: امیدوارم با آمادگی در سوووطح مجریان ما به سووومت انتخاباتی برویم که دارای شوووور، 

و امنیت باشد و قانونمند و سالم برگزار شود. اگر همه مجریان و ناظران قانون را مبنای خود شعور 
بینی شوووده اسوووت، انتخابات را رقم بزنیم و در نتیجه آن مجلس قرار دهیم و با میووویری که دین

 .در میاشل کالن نظارت و تقنین به وظایف خود عمل کند کارآمدی داشته باشیم که
سوووالی مبنی بر اینکه قانون ا ووالح انتخابات ناتمام ماند، چرا به جای تغییر کل وی در داسووخ به 

آن هیتیم  قانون حداقل مکمل ها را اراشه نمی کنید؟ گفت: آنچه امروز بنده و همکارانم موظف به
افراد همه  کردیم مبنی براینکه قانون موجود اسوووت. ما در وزارت کشوووور مرحله ای را دین بینی

   .اشاره در قانون مانند مدرک فوق لییانس را داشته باشند مدارک مورد
افزود: قانون چندین سال کار کارشناسی داشت و الیحه جامعی تهیه  رشیس ستاد انتخابات کشور

آقای کدخدایی اعالم کردند آن قانون هم به این  شد و اراشه آن همزمان با انتخابات مجلس شد که
اگر الیحه را جدی دنبال می کرد و در دسووتور کار قرار می داد  دوره نخواهد رسووید. مجلس محترم

شوواید بیوویاری از مشووکالت برطرف می شوود اما ترجیح مجلس این بودکه طرح خود را دنبال کند. 
   .ا الحاتی به قانون انتخابات وارد شد و ما موظف به اجرای قانون گذشته هیتیم 92سال 

در هفته های اخیر شاهد گفتگوی میان شورای نگهبان و عرف در داسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
دولت در خصوص تایید  الحیت ها هیتیم آیا اقدامی برای گفتگو با دو طرف انجام شده است؟ 
بیان کرد: ما با شوووورای نگهبان جلیوووات متعددی داریم. قاعدتا همه روی یک نقطه یعنی رعایت 

 .قانون اتفاق نظر داریم
اد ما این اسووت که با توجه به شوورایو امروز نیووبت به تایید  ووالحیت ها با وی تاکید کرد: دیشوونه

   .نگاه انبیاطی وارد شویم. کیانی که خود را حاشز شرایو می دانند بیایند و ثبت نام کنند
رشیس سووتاد انتخابات کشووور در رابطه با اینکه آیا اگر مدارک اولیه داوطلبان احراز نشووود از ثبت نام 

ری خواهد شوووود؟ افزود: در دوره قبل تعدادی می گذاشووووتند روزهای آخر ثبت نام می افراد جلوگی
 .و به دنبال تمدید هیتند کردند، یعنی دقیقهای نودی

عرف با بیان اینکه ترافیک روز آخر ما زیاد است، اظهار داشت: سال گذشته مجبور شدیم برخی را 
صوووولی تهران را در نظر گرفتیم که فضووووای به فرمانداری تهران منتقل کنیم. امیووووال برای اجرا م

 .بزرگتری باشد
شووونبه آینده  ما برای سووون و تحصووویالت، حدی داریم و دین داوری نداری گفت: وی با بیان اینکه

 .اعالم خواهیم کرد که چه تعداد ثبت نام کردهاند
معاون سوویاسووی وزیر کشووور گفت: قاعدتا برآوردی در اسووتانها  ووورت می گیرد و کیووانی که 

حرکاتی دارند مشوووخص می شووووند. آمار اراشه شوووده تا دایان آبان ماه به فرمانداران اعالم کردند ت
ست، چیزی حدود  شدند که احتماال ثبت  7حاکی از این ا سایی  شنا سر کشور  سرا هزار نفر در 
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در وود میووتقلین  04در وود ا ووول گرا و  99در وود ا ووالح طلب،  56نام خواهند کرد. از این تعداد 
 .هیتند

حوزه انتخاباتی داریم، گفت: تعدادی از حوزههای ما تک نماینده و  541عرف با بیان اینکه این دوره 
روز قبل از  1نماینده دارد. بر اسووواص قانون دس از اعالم لییوووت نهایی،  94حوزه ای مانند تهران 

ما و مجموعه که  اخذ رای تا روز سکوت یعنی یک روز قبل از اخذ رای برای تبلیغات زمان می دهیم
 .روز داریم 19دیشگیری در قوه قضاییه وضعیت را ر د خواهیم کرد؛ از فردا تا روز انتخابات 

وی در رابطه با اینکه نگاه وزارت کشووور به تحقیقات محلی و میدانی متقاضوویان ثبت نام نمایندگی 
جع چهارگانه چییت، اظهار داشت: آنچه در هیئت های اجرایی مدنظر قرار می گیرد از سوی مرا

تعیین می شووود. درسوون میدانی محدود، شوواید  ووورت گیرد اما برای ما کار میدانی برای تمامی 
شد و دیگیری  داوطلبان سوی مرجع دیگری الزم با شاید این تحقیقات میدانی از  یت.  یور نی می

   .تقانون این امر را دیشبینی کرده اس 24شود. ماده کنند اما در وزارت کشور کم دنبال می
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور بر اساص نمودار یک هفته ثبت نام ها را 
انجام می دهد و هیئت های اجرایی و نظارت تعیین می شووووود، گفت: اسووووتعالم از نهادهای 
چهارگانه گرفته می شووود، دس از آن وارد داسووخ به اعتراضووات می شووویم و در نهایت وارد مرحله 

 .دی که عمدتا مربوط به هیئت نظارت می شود و باز هم اعتراضات را بررسی می کنندبع
عرف اضووافه کرد: به شووکل میدانی برخی افراد روند بررسووی  ووالحیت ها را دیگیری و دنبال می 
کنند و این فرآیند میووتمر اسووت، در برخی موارد حتی شوواهد آورده می شووود و رای را تغییر می 

   .دهند
در انتخابات ثبت نام کنند، کپی   هزار نفر 82وی در داسووخ به سوووال به این سوووال که اگر بر فرض 

اگر  گیرد؟ اظهار داشووت:  مدارک و سووایر موارد آنها باعث نمی شووود درونده های حجیمی شووکل
روزی برویم به سووومتی که افراد در منزل به  وووورت دولت الکترونیک ثبت نام کنند این چنین نمی 

شود.   د اماشو ست به فرمانداری ها مراجعه  قانون امروز به ما اجازه این کار را نمی دهد و الزم ا
شاید  شاید در آینده بتوان به این سمت رفت. اما نمی توانیم اجتهاد کنیم و جور دیگر عمل کنیم. 

   .در آینده در ا الح قانون به این نکته برسیم
در  گزاری انتخابات به  ورت الکترونیکی، خاطرنشان کرد:ستاد انتخابات کشور درخصوص بر رشیس

احراز  سووویاسوووت های کلی انتخابات و هم در خود قانون آمده اسوووت هر سوووه مرحله که شوووامل
ست را الکترونیک انجام دهیم هویت،  شمارش ا شورای نگهبان به جمع بندی  .اخذ رای و  باید با 

   .نی می توانیم به توافق برسیم یا نهبرسیم که ببینیم آیا از نظر اخذ رای از نظر ف
جلیه برگزار شده است، عنوان  9عرف با بیان اینکه با جریانات ا ولگرا، ا الح طلب و میتقلین 

استان نیز با احزاب استانی جلیه می گذاریم.  54کرد: هر سه جریان دغدغه هایی داشتند. در 
شور شد این بود که وزارت ک یه مطرح  تمام تالش خود را خواهد کرد تا با یک  بحثی که در آن جل

 .نگاه انبیاطی به تایید  الحیت ها ورود کند
باید  وی تاکید کرد: به عنوان کیووووی که مدتی در حوزه های راهبردی کار کرده اسووووت می گویم

تالش کنیم که همه افراد جمهوری اسالمی فر ت عرضه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز 
   .ته باشد؛ بهترین داور خود مردم هیتندقانون وجود نداش

دوره  84معاون سوویاسووی وزیر کشووور به برگزاری انتخابات در ادوار گذشووته درداخت و یادآور شوود: 
دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و جابجایی توسو مردم انجام  85انتخابات مجلس و 

 .شده است. گردش نخبگانی از سوی مردم بوده است
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عرف گفت: در دوره ای ا وووالحات و ا وووولگرا روی کار آمدند و در دوره ای اعتدال، در نتیجه باید به 
شود. مردم به بلوغ فکری و تجربه  سیدند و انتخاب خواهند کرد و ما فقو  04مردم اعتماد  ساله ر

 .باید بیتر امن فراهم کنیم

 وایت کریمی از جلیه مجلس دین از گرانی بنزین؛ ر

  الریجانی:         

 آینده اصالح قیمت بنزین است راهکار تامین بودجه سال

عضووووو فراکیوووویون نمایندگان والیی مجلس 
گفووت: الریجووانی دین از گرانی بنزین بووه 

گان گفت  ند مای تأمین »ن های  یکی از راهکار
منووابع موردنیوواز برای بودجووه سوووووال آینووده، 

هووای انرژی توانوود ا ووووالح قیمووت حوواموولمی
 «.باشد

، با خبرنگار مهرکریمی در گفتگو با  علی اکبر
اشاره به اظهارات اخیر جنیدی معاون حقوقی 
رشیس جمهور مبنی بر اینکووه نموواینوودگووان از 

بنزین مطلع بودند،گفت: همان طور که  گرانی
ها مطرح کرده بار ندگان  مای ما برخی از ن ند،  ا

هیچ اطالعی از ا ووووالح قیمت بنزین دین از 
 الم رسمی آن نداشتیم.اع

وی متذکر شد: تنها موضوعی که در مجلس اتفاق افتاد، آن بود که یک هفته قبل از گرانی بنزین، 
ای غیرعلنی برگزار کردیم و رشیس مجلس حدود نیم سووواعت با نمایندگان درباره میووواشل جلیوووه

 نظر کرد. مختلفی به ویژه دیرامون موضوعات منطقه و میاشل بین المللی بحث و تبادل
افزود: همچنین آقای الریجانی در آن جلیووه مباحثی دیرامون  عضووو کمییوویون اقتصووادی مجلس

مطرح کرد و اشاره ای گذرا هم به این موضوع داشت که یکی از  99میاشل کالن بودجه در سال 
رژی های انتواند ا وووالح قیمت حاملراهکارهای تأمین منابع موردنیاز برای بودجه سوووال آینده، می

 باشد که در آن جلیه هم بییاری از نمایندگان مخالفت خود را اعالم کردند.
ای به تهیه طرح کریمی تأکید کرد: رشیس مجلس شوووورای اسوووالمی در آن جلیوووه هیچ اشووواره

مشووخصووی برای ا ووالح قیمت بنزین و چارچوب طرح به نمایندگان اراشه نکرد و ادعای برخی افراد 
 در جریان این طرح بودند، کذب محض است. مبنی بر اینکه نمایندگان

وی درباره راهکار فوری برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها، تصووووریح کرد: دولت باید آثار روانی و 
 واقعی گرانی بنزین روی قیمت سایر کاالها و خدمات را مدیریت و کنترل کند.

افراد وضعیت نابیامانی را  عضو کمیییون اقتصادی مجلس بیان کرد: متأسفانه این روزها برخی
ایجاد کرده اند و به خودشوووان اجازه می دهند که قیمت کاالها و خدمات را به میزان دلخواهشوووان 

نهادهای نظارتی باید با این افراد برخورد کنند چرا که گرانی کاالها و  افزاین دهند، در حالی که
 خدمات اجحاف در حق مردم است.

https://www.mehrnews.com/news/4782206/لاریجانی-راهکار-تامین-بودجه-سال-آینده-اصلاح-قیمت-بنزین-است
https://www.mehrnews.com/news/4782206/لاریجانی-راهکار-تامین-بودجه-سال-آینده-اصلاح-قیمت-بنزین-است
https://www.mehrnews.com/news/4782206/لاریجانی-راهکار-تامین-بودجه-سال-آینده-اصلاح-قیمت-بنزین-است
https://www.mehrnews.com/news/4782206/لاریجانی-راهکار-تامین-بودجه-سال-آینده-اصلاح-قیمت-بنزین-است
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/


 
  
 

  8991ماه  آذرویژه  96خبرنامه شماره
 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

16 
  

 

 شوک قیمت بنزین ثبات بازار ارز را متاثر می کند

رشیس کل بانک مرکزی به آثار شوک قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن در بازارهای مختلف 
 .از جمله بازار ارز اذعان کرد

همتی در عبدالنا ر  ،خبرنگار مهر به گزارش
یادداشت اینیتاگرامی بر تاثیر شوک قیمتی 
بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن بر بازارهای 

 مختلف از جمله بازار ارز تاکید کرد.
رشیس کل بانک مرکزی در این یادداشت اظهار 
داشت: بانک مرکزی موظف است در این دوره 
و زمانی بر استمرار مدیریت ا ولی بازار ارز 
 بازگرداندن ثبات الزم به این بازار ادامه دهد.

 متن کامل یادداشت همتی به این شرح است:
این روزها مجددا موضوع افزاین نرخ ارز در بازار 

 بحث روز مردم و فعاالن اقتصادی است.
همانگونه که بارها تاکید کردم بانک مرکزی 

سال گذشته آرامن الزم را به بازار ارز  مدیریت علمی و مبتنی بر بنیان های بازار را که طی یک
 برگرداند ادامه خواهد داد.

طبیعتا شوک قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات 
 نیبی چند ماهه آن را موقتا متاثر می سازد.

جانب و بانک مرکزی مربوط می شود فارغ از دالیل و آثار اجرای طرح ا الح قیمت بنزین، آنچه به این
 استمرار مدیریت ا ولی بازار ارز است.

لذا این اطمینان را به مردم عزیز می دهم که همچون گذشته بانک مرکزی تمام تالش خود را برای 
 برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به کار خواهد گرفت.

 .دمد نظر داشته باشن هموطنان عزیز نیز رییک سرمایه گذاری در بازار ارز را

میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی ۳کاف   

میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی خبر داد 9سردرست اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات دزشکی، از کشف  . 

مودت همایی، گفت: به دنبال برنامه اداره کل تجهیزات و ملزومات دزشکی  ،خبرگزاری مهرگزارش به 
در تشدید نظارت ها بر بازار توزیع و عرضه، اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات 

شکی دانشگاه علوم دزشکی ایران و دلیس امنیت دزشکی با همکاری تیم نظارتی تجهیزات دز
اقتصادی، موفق به شناسایی یک شرکت متخلف در توزیع ایمپلنت های تقلبی در حجم وسیع در 

 .سطح عرضه شدند

https://www.mehrnews.com/news/4790221/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/news/4790146/کشف-۳-میلیارد-تومان-ایمپلنت-تقلبی
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 9وی افزود: در این عملیات بازرسی، بالغ بر 
میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی و فاقد ا الت که 

عرضه می  تحت عنوان برندهای معتبر به بازار
شد در محل از قبل شناسایی شده، کشف و 
با همکاری دلیس امنیت اقتصادی، فرد خاطی 
 .بازداشت و درونده تحویل مراجع قضایی شد

سووردرسووت اداره نظارت و بازرسووی تجهیزات و 
شووووناسووووایی  :ملزومات دزشووووکی تاکید کرد

متولیان دخن و توزیع اقالم دزشووکی غیر مجاز 
شور در برنامه سطح ک فوریتی اداره نظارت  در 

و بووازرسووووی اداره کوول تجهیزات و ملزومووات 
 .دزشکی با همکاری دانشگاه های علوم دزشکی قرار دارد

وی تاکید کرد: عموم مردم در  ووورت مشوواهده هرگونه موارد مشووکوک و اقالم تقلبی در سووطح 
یتقر در شکی م ضه، می توانند مراتب را به مدیریت های تجهیزات و ملزومات دز معاونت های  عر

غذا و دارو در دانشگاه های علوم دزشکی کشور و یا ادارات سازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند 
 .تماص بگیرند 894و همچنین می توانند با شماره تلفن 

 وی اعالم کرد؛موس    

 اندنفر در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده ۹٠٨٩

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: 
ششمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 

نفر  9146مجلس به دایان رسید و در مجموع 
سید  ،خبرنگار مهرگزارش به  .ثبت نام کردند

اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات 
 کشور در دایان ششمین روز ثبت نام

انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای  داوطلبان
ششمین  :اسالمی در جمع خبرنگاران، گفت

روز از ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی به دایان رسید و در 

ثبت نام کردند.  نفر 146هزار و  9مجموع 
 19در د و  88مرد که نیبت  1729زن و 8429

 .در د همچنان برای خانم ها و آقایان باقی است
در د سابقه داوطلبی در  59در د روحانی،  5در د زن،  88در د داوطلبان ایثارگر،  57وی افزود: 

 .در د سابقه نمایندگی مجلس دارند0ادوار گذشته و 
نفر بیشترین و بعد از آن  5084کشور تصریح کرد: در استان تهران با سخنگوی ستاد انتخابات 

داوطلب  064و آذربایجان شرقی  295، فارص 270، خوزستان 607، خراسان رضوی725ا فهان با 

https://www.mehrnews.com/news/4790296/٩٨٠٦-نفر-در-انتخابات-مجلس-یازدهم-ثبت-نام-کرده-اند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 .دارد
 55موسوی افزود: در اولین روز از زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری مجموعا 

نفر مراجعه کرده و ثبت  88نفر و قم  8نفر، استان فارص  84که به تفکیک تهران نفر ثبت نام کردند 
 .نامشان نهایی شده است

عصر فردا ثبت نام  6ساعت  وی تاکید کرد: بنای تمدید مهلت ثبت نام وجود ندارد و به همین جهت
یندگانی در د از کل داوطلبان ما نما 0 کشور گفت: سخنگوی ستاد انتخابات .تمام خواهد شد

 اند. ودند که سابقه نمایندگی داشتهب
 

 اخبارکوتاه اقتصادی جهان

 آمریکا فرانسه را به افزایش صد در صدی تعرفه گمرکی تهدید کرد

 تهدید به آغاز یک جنگ تجاری بزر  با فرانیه.

بینووی مالیووات دیجیتووالی خشووم کوواخ سووفید را برانگیختووه اسووت. چنووین مالیوواتی عموودتا دین 

های آمریکوووایی خواهووود بوووود. آمریکوووا از افوووزاین تعرفوووه گمرکوووی بووور کاالهوووای متوجوووه شووورکت

 .فرانیوی سخن گفته است

 

جنووگ تجوواری آمریکووا بووا چووین تخفیووف نیافتووه اسووت. در چنووین شوورایطی کوواخ سووفید از یووک 

دهووود. کووواخ سوووفید فرانیوووه را تهدیووود بوووه وضوووع تجووواری بوووزر  بوووا فرانیوووه خبووور میجنوووگ 

های گمرکوووی بووور روی کاالهوووای سووواخت فرانیوووه کووورده اسوووت. از افوووزاین یکصووود در تعرفوووه

تهدیووود بوووه  .های گمرکوووی بووور واردات آمریکوووا از فرانیوووه سوووخن در بوووین اسوووت ووودی تعرفوووه

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-51508393
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واکوونن بووه دیشووبینی مالیووات بوور  های گمرکووی بوور کاالهووای سوواخت فرانیووه درافووزاین تعرفووه

گیوورد. نوووک دیکووان چنووین مالیوواتی هووای دیجیتووال از سوووی دولووت فرانیووه  ووورت میفعالیت

هوووای دیجیتوووال بوووه های کوووالن آمریکوووایی اسوووت. مالیوووات بووور فعالیتعمووودتا متوجوووه شووورکت

هوووای اقتصوووادی هوووا شوووامل فعالیتهوووای گافووواق شوووهرت یافتوووه اسوووت. ایووون مالیاتقمالیات

 .شوندهای آمریکایی گوگل، آمازون، فییبوک و ادل میشرکتکالن

هووای دیجیتووال رابوورت الیتهووایزر، میووئول بازرگووانی خووارجی آمریکووا دیشووبینی مالیووات بوور فعالیت

های آمریکوووایی ارزیوووابی کووورده و آن را بووورای اقتصووواد آمریکوووا زیانبوووار را تبعیضوووی علیوووه شووورکت

 .خوانده است

آمریکووا اعووالم کوورده اسووت کووه بوورای مقابلووه بووا سیاسووت دولووت فرانیووه بوور روی واردات خووود از 

های سوونگین وضووع خواهوود کوورد. بنووا بوور اظهووارات میووئول بازرگووانی خووارجی آن کشووور تعرفووه

میلیووون دالر واردات آمریکووا  044توانوود حوودود دو میلیووارد و های گمرکووی میآمریکووا، ایوون تعرفووه

 .شوند از فرانیه را شامل

 

ایوون فصوول جدیوود از جنووگ تجوواری آمریکووا شووامل کاالهووایی همچووون شووامپاین، کاالهووای لبنووی، 

 .های زنانه ساخت فرانیه خواهد شدلوازم آراین و کیف

های گمرکوووی بووور روی کاالهوووای دولوووت آمریکوووا تهدیووود کووورده اسوووت کوووه دربووواره وضوووع تعرفوووه

کوورد. در چنووین شوورایطی احتمووال گیری خواهوود سوواخت فرانیووه در اوایوول موواه ژانویووه تصوومیم

دارد کووه سیاسووت وضووع مالیووات بوور واردات کوواال از فرانیووه از اواسووو موواه ژانویووه سووال آینووده 

 .اجرایی گردد

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-51508393
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بایوود یووادآور شوود کووه دونالوود تراموو  در تابیووتان سووال جوواری تهدیوود بووه وضووع مالیووات ویووژه بوور 

ه امانوشوول مکوورون بوور های سوواخت فرانیووه کوورده بووود. تراموو  گفتووه بووود کووه هرگوواروی شووراب

هووای دیجیتووال ا وورار ورزد، آنگوواه آمریکووا روی سیاسووت خووود نیووبت بووه وضووع مالیووات بوور فعالیت

 .نیز واکنن نشان خواهد داد

برونووو ال موور، وزیوور اقتصوواد فرانیووه اعووالم کوورده اسووت کووه ایوون :فرانستته و مالیتتات دیجیتتتالی

دیجتووالی نییووت. وزیوور اقتصوواد هووای دوشووی از مالیووات بوور روی فعالیتکشووور حاضوور بووه چشم

المللووی رسوود آمریکووا خواسووتار رسوویدن بووه توووافقی بینفرانیووه گفتووه اسووت کووه بووه نظوور نمی

 .بر سر دین بینی مالیات دیجیتالی باشد

توانوود بوورای فرانیووه درآموودی هووای دیجیتووال در سووال جوواری میدووین بینووی مالیووات بوور فعالیت

دولووت فرانیووه ایوون رقووم را بوورای سووال آینووده  میلیووون یووورو در دووی داشووته باشوود. 044معووادل 

دولووت فرانیووه مبنووای محاسووبه خووود  .میلیووون یووورو محاسووبه کوورده اسووت 624موویالدی معووادل 

هووای را دووین بینووی سووه در وود مالیووات بوور روی درآموودهای شوورکت بووزر  آنالیوون از فعالیت

 های آموووازون، گوگووول،بوووه سوووخن دیگووور شووورکت .اقتصوووادی در آن کشوووور قووورار داده اسوووت

هووای خووود در فرانیووه سووه در وود فییووبوک و ادوول بایوود از مجموعووه درآموود حا ووله از فعالیت

 .مالیات به دولت آن کشور بپردازند

 اسناد م رمانه
 درباره:

انیتانغقصور مشترک بوش، اوباما و ترام  در جنگ اف  
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 فحه اسناد محرمانه دولت آمریکا درباره جنگ افغانیتان دست  5444دیت به روزنامه واشنگتن

های مختلف در سال گذشته دولت 81دهد چه طور طی دیدا کرده است. اسنادی که نشان می

ترین جنگ در تاریخ آمریکا حقایق را از مردم این کشور سفید برای قموفق نشان دادنق طوالنیکاخ

 .انددنهان کرده

گوید برای دسترسی به آنها به مدت سه سال در دادگاه با واشنگتن دیت میدر این اسناد که 

 دار نظامی و مقام دولتی طی مصاحبهاستناد به قانون قجریان آزاد اطالعاتق جنگیده،  دها درجه

سخن گفته یتان  سان دولتی از نظر خود درباره علت ناکامی در جنگ افغان اند و در مجموع با بازر

 .اندیرقابل فتحق تو یف کردهاین جنگ را قغ

دیووووت که در همکاری با ارمند کریگ ویتالک و لیوووولی شووووادیرو، خبرنگاران تحقیقی واشوووونگتن

تصووویری، امروز، دوشوونبه نهم دسووامبر، مجموعه این اسووناد را در -جمعه، گزارشووگر گرافیکیامام

شته شگفتار نو شر کردند در دی صل منت شی مف سنااند: قگنجهگزار د محرمانه دولتی که ای در از ا

شان می سی دیدا کند ن ستر یته به آنها د یت توان شنگتن د های دولت آمریکا طی دهد مقاموا

یتان ناکام مانده 81 شت جنگ افغان اند. و این که چه طور سال گذشته چه طور در بیان حقایق د

یه یان کبا ب ند؛ این  هان کرد کار را از مردم دن بل ان قا قت غیر با این حقی نگ های زی ه دیروزی در ج

 ".افغانیتان ممکن نییت

مصوووواحبه با افراد میووووئول در جنگ افغانیووووتان و همچنین  044این اسووووناد که شووووامل حدود 

شت شنگتنیاددا شگران وا ست به گفته گزار یفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا ا یت های دونالد رام د

ها جمهور آمریکا، وزرا، دیپلمات های قروسایحکایت از این دارد که چه طور حقایق در تضاد با گفته

 .هاق بوده استو ژنرال

ها که در جریان تحقیق و تفحص مفصول بازرص ویژه ها در این مصواحبهبیویاری از افیوران و ژنرال

 Lessons) "شدههای آموختهآمریکا در امور بازسازی افغانیتان  سیگار(  ورت گرفته و نام قدرص

Learned) ها از افغانیووووتان؛ از علل شووووده، از قعدم شووووناخت آمریکایی به مجموعه آنها داده

یتان را نمایان زمینه شکاری که موفقیت در جنگ افغان شورق و دالیل آ یاد دولتی در این ک ساز ف

 .ها تا دین از این محرمانه نگه داشته شده بوداند اما محتوای این مصاحبهکرده سخن گفتهمی

شکست خوردیم ستان  صاحبه در!ما در افغان های این مجموعه جیمز دابینز، نماینده یکی از م

کنیم گفته: قما کشورهای فقیر را اشغال نمی( 5489-5480ویژه آمریکا در افغانیتان و داکیتان  

کنیم که آنجا دموکراسووی جاری کنیم؛ بلکه ها حمله نمیکه آنها را ثروتمند کنیم؛ ما به دیکتاتوری

کنیم تا آنجا  لح برقرار کنیم و آنچه آشکار است در ن حمله میما به کشورهای درخاشجو و خش

 ".انجام این ماموریت در افغانیتان ناکام ماندیم
( 5488-5485ایان کروکر، سفیر سابق آمریکا  ر"با این همه پول، فساد اجتناب ناپذیر است"

که از سوووی دفتر بازرص کل آمریکا  ووورت گرفته گفته:  هامصوواحبه این از یکی در در افغانیووتان

ریق کنید و گیری تزتوانید این حجم از دول را به یک دولت نودا و جامعه در حال شووووکلشووووما نمی

 ".انتظار داشته باشید که فیاد روی ندهد. چنین چیزی محال است

  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/?document=crocker_ryan_ll_first_interview_01112016
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سفید در ارتباط با جنگ مقام ارشد سابق کاخ ،لوت اگالص "شناسیا افغانستان را نمیم"

اند و در هر دو دولت جرر دبلیو بوش و خواندهافغانیووتان که بیوویاری او را قدیر  سووزار( جنگق می

های آموخته شوودهق در کنندگان دروژه قدرصباراک اوباما در این سوومت حضووور داشووته به مصوواحبه

کردیم سر در ما از آنچه می -گفته: قما به طور بنیادی از شناخت افغانیتان بازماندیم  5482سال 

 ".آوردیممین

ها اذعان کردند که ن در خالل این مصوواحبهها مقام آمریکایی و افغاده: "نوشووته دیووتواشوونگتن

از آموزش دلیس و نظامیان افغان گرفته تا جنگ با  -های واشنگتن ها و برنامهبییاری از سیاست

از ابتدا محکوم به شووکیووت بود چرا که بر اسوواص مفروضووات خام و بدون  -کشووت و تجارت تریاک 

 .درک و شناخت این کشور طراحی شده بود

درآمدها در آلمان به باالترین سطح خود رسیدنابرابری   
اجتماعی وابیووته به بنیاد -مطالعات جدید موسوویووه اقتصووادیبنا به گزارش خبرگزاری دویچه وله 

دهد که نابرابری درآمدها در آلمان اکنون به باالترین سووطح خود رسوویده قهانس بوکلرق نشووان می

 .حال حاضر مطلوب استاست. این درحالی است که وضعیت اقتصادی آلمان در
     

 
 افزاین نابرابری درآمدها در آلمان

قهانس بوکلرقکه  به بنیاد  اجتماعی وابیته-بر اساص مطالعات جدید موسیه اقتصادی

شنبه  شکاف میان 94روز دو شده  شر  درآمد در آلمان با ثروتمندان و افراد کم سپتامبر منت

های اخیر بیشووتر شووده وجود رشوود اقتصووادی مناسووب و وضووعیت مطلوب بازار کار در سووال

 .های کارگری آلمان استاست. بنیاد قهانس بوکلرق نزدیک به اتحادیه

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/?document=lute_doug_ll_01_d5_02202015
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/?document=lute_doug_ll_01_d5_02202015
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-50714453
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اند که در اند و هشدار دادهکرده دژوهشگران این تحقیقات از قکارنامه فقرق در آلمان  حبت

 .اندقرار گرفته آلمان روز به روز تعداد بیشتری از مردم تحت تاثیر فقر

و در ووود درآمد متوسوووو دارند  64هایی که کمتر از بر اسووواص دژوهن جدید تعداد خانواده

 5486و  5484های شوند، بین سالهای علمی به عنوان افراد فقیر تلقی میطبق تعریف

 .در د افزاین دیدا کرده است 86/7به  80/ 5از 

ها در حال گوید نابرابریاجتماعی می-دوروتی شووپاناگل، کارشووناص موسوویووه اقتصووادی

ها حاضوور در قیاص با اوایل سووال دو هزار کند بوده اسووت. به گفته این کارشوواص قنابرابری

 .ها با درآمد متوسو را تضعیف نکردهق استموقعیت خانواده

ساص جدیدترین دادهمطال شده بر ا صادیعات جدید یاد  اجتماعی تهیه -های موسیه اقت

هزار نفر مصاحبه شده  52ها شود. برای تهیه این دادهشده است که ساالنه منتشر می

 .بررسی شده است 5486های جدید وضعیت نابرابری درآمدها تا سال است. در دژوهن

ضریب جینی شاخصها از محققان برای ارزیابی داده ستفاده  یا  و همچنین معیار قدالماق ا

اند. ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که برای محاسبٔه توزیع ثروت در میان مردم کرده

شوووود. باالبودن این ضوووریب به معنای باال بودن شوووکاف طبقاتی و نابرابری بکار گرفته می

 .شودتصادی استفاده میدرآمدی است. معیار دالما نیز برای تعیین نابرابری اق

 ترامپ خواستار توقف وام بانک جهانی به چین شد
اعطا وام به چین را متوقف  ه استترام  از بانک جهانی خواستبنا به گزارش خبرگزاری دویچه وله 

داری آمریکا هم کند. او دلیل آورده است چین کشوری دولدار است و نیازی به وام ندارد. وزیر خزانه
 .به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب میلمانان اویغور با اعطا وام به چین مخالفت کرد

     

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-51568116
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رده و با ارسال توییتی درسیده است: دونالد ترام ، رشیس جمهوری آمریکا از بانک جهانی انتقاد ک
چین دولدار است و نیازی به  چرا بانک جهانی به چین وام میدهد. مگر چنین چیزی ممکن است؟»

 «!آورد. اعطا وام را متوقف کنیدوام ندارد و اگر داشت هم به یک طریقی به دست می
ست و یکی از وظایف ا لی آن مبارز شنگتن میتقر ا ه با فقر در کشورهای در بانک جهانی در وا

حال توسوووعه با اعطای وام ارزان اسوووت. طبق اطالعات بانک جهانی در سوووال جاری یک میلیارد و 
که دو  5487میلیون دالر وام به چین وام اعطا شووده اسووت. این مقدار در مقاییووه با سووال  044

تواند به دلیل تر اسووووت. کاهن وام بانک جهانی به چین میمیلیون دالر بوده کم 044میلیارد و 
تغییر رشیس بانک جهانی بوده است. روسای  باشد و یا به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی این کشور

 .شوندبانک جهانی به طور سنتی توسو آمریکا معرفی می
ن اسووووتیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دیوید مالپاص، رشیس فعلی بانک جهانی یکی از نزدیکا

اسوووت. ترام  او را در ماه آوریل برای ریاسوووت بانک جهانی معرفی کرد. مالپاص یکی از منتقدین 
سوورسووخت چین و اسووتراتژی این کشووور برای افزاین نفوذ سوویاسووی و اقتصووادی از طریق اجرای 

جهانی یکی از منتقدین طرح  های زیربنایی در کشووووورهای ثالث اسووووت. رشیس کنونی بانکدروژه
 .آیدجاده ابریشم چین نیز به حیاب می

دسامبر خواستار کاهن وام بانک جهانی به چین  2روز دنجشنبه  داری آمریکامنوچین، وزیر خزانه
داری آمریکا به دلیل قدرت اقتصادی و نقض حقوق بشر و سرکوب میلمانان اویغور شد. وزیر خزانه

 .ن کیانگ با دادن وام به چین مخالفت کرده استدرمنطقه شمال غربی سی
تواند از نفوذ خود در بانک جهانی دولت ترام  قادر نییووووت جلوی اعطا هر وامی را بگیرد اما می

 .های مالی به چین استفاده کندبرای کاهن کمک
چین بین از یک میلیون میوولمان اویغور را 

 .ها زندانی کرده استدر اردوگاه
ز کمیته امور مالی مجلس چاک گراسوولی ا

سوونای آمریکا خواسووتار قطع تأمین بودجه 
میلیون دالری برای یووک دروژه در غرب  24

 .چین شد
های بین هاد ته ن المللی در سووووین به گف

یک میلیون نفر میلمان اویغور  چین کیانگ
سر  های قبازآموزی و تربیتیقدر اردوگاه به 

با ترکمی ها از نظر قومی  ند. اویغور  هابر
قرابت دارند و شوووکایت دارند که از سووووی 

 .شوندچین سرکوب می حاکمان قوم قهانق
 د

آوریق مورد گراسووولی انتقاد کرده اسوووت که وام بانک جهانی نباید برای قاهداف دیوووت و شووورم
 های ژشودلیتیکی به کشورهای ثالث اعطا کنبا انگیزهاستفاده قرار گیرد و یا چین این وام را 

 

 ها پرچم ات ادیه اروپا را به آتش کایدندفرانسوی
. 
به نقل از اسکای نیوز، معترضان فرانیوی در ادامه اعتراضات خود علیه  خبرگزاری مهربه گزارش  

 های دولت، درچم اتحادیه ارودا را به آتن کشیدند.سیاست

https://instagram.com/dw_persian/
https://www.mehrnews.com/news/4792291/فرانسوی-ها-پرچم-اتحادیه-اروپا-را-به-آتش-کشیدند
https://www.mehrnews.com/news/4792291/فرانسوی-ها-پرچم-اتحادیه-اروپا-را-به-آتش-کشیدند
https://www.mehrnews.com/news/4792291/فرانسوی-ها-پرچم-اتحادیه-اروپا-را-به-آتش-کشیدند
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-51568116
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به آتن کشیدن درچم اتحادیه ارودا در جریان اعتراضاتی  ورت گرفته که از هفته گذشته همراه با 
رح بازنشیتگی دولت ماکرون ف آن مخالفت و لغو طاعتصاب سراسری در فرانیه آغاز شد و هد

 .است

 
این نخیوووتین بار نییوووت که درچم اتحادیه ارودا در جریان اعتراضوووات فرانیوووه به آتن کشووویده 

ضات جلیقه .شودمی شته نیز آتن زدن درچم ارودا در اعترا شده بود،  در ماه های گذ زردها تکرار 
های کارگری و ا ناف مختلف زرد است و در آن اتحادیه اما اعتراضات فعلی فراتر از معترضان جلیقه

 شغلی نیز حضور دارند.
دولت فرانیه با ناکارآمد عنوان کردن سییتم بازنشیتگی فعلی، اعالم کرده است که در نظر  

بگیران از حقوق برابر برخوردار باشند، دارد تا سییتمی ساده طراحی کند تا در آن همه میتمری
 ها و انتقادات گیترده در این کشور روبرو شده است.مخالفتاما این طرح با 

مور اعتصوواب اخیر در فرانیووه که همراه با اعتراضووات در لیون و مارسووی نیز بوده اسووت، بزرگترین 
 رود.ها در سال گذشته به شمار میاعتراض در فرانیه از زمان شکل گیری جنبن جلیقه زرد

 
 فرصت شغلی خبر دادشرکت دایملر بنز از حذف ده هزار 

 

ای در دسووووتور کار دارد که به حذف بین از ده هزار های خودروسووووازی آلمان برنامهیکی از غول

شود. شرکت دایملر بنز در نظر دارد طی سه سال حدود یک میلیارد یورو فر ت شغلی منجر می

   .جویی کند رفه

آلمان، دایملر بنز، رقیب این دس از برنامه شوووورکت آشودی برای حذف یک شووووشووووم نیروی کار در 

 .شرکت نیز مییر تعدیل نیروی کار را در دین گرفته است
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نوامبر  هشووتم آذر( در یک کنفرانس  59روز جمعه  ویلفرید دورت، مدیر بخن درسوونلی دایملر بنز،

سال آینده  رفه سه  شرکت برای  ستتلفنی غیرمنتظره اعالم کرد که این   کمجویی به میزان د

  .یک میلیارد یورو را مد نظر قرار داده است

سووایت به گزارش وب

قتصووووووادی  خبووار ا قا

آلمانق، ویلفرید دورت 

طرح بووا  ین  گفتووه ا

حذف بین از ده هزار 

واهد شوووغل همراه خ

بود و هدف شوووورکت 

تن  ف نز یووا ب لر  م ی دا

متفاوتی است  تدابیر

ها این  که از طریق آن

به  نان  کارک عداد از  ت

 ووووورت داوطلبانه به 

 .همکاری خاتمه دهند

 5459های قبلی اخرار به دلیل تغییر وضووووعیت کار تا دایان سووووال او تاکید کرده که مطابق توافق

که تعدیل نیرو مربوط به بخن اداری اسووت و در بخن منتفی خواهد بود. دورت خاطر نشووان کرده 

 .تولید هیچ شغلی حذف نخواهد شد

این مدیر ارشد در عین حال گفته چنانچه در بخن تولید نیز تعدیل نیرو ضروری باشد در این باره با 

 .وگو خواهد شدشورای کارکنان گفت

شرکت باشرکت دایملر بنز در بیانیه سری کارکنان درباره  ای اعالم کرده که مدیریت  سرا شورای 

اند که هدف آن کوچک کردن سووواختار اداری و افزاین های مختلف طرحی به توافق رسووویدهجنبه

 .دذیری استکارآمدی و انعطاف

در واحدهای مختلف شرکت دایملر بنز در سراسر جهان  5455تعدیل نیرو قرار است تا دایان سال 

 .انجام شود

دذیری اجتماعیق آن رعایت خواهد جویی تا حد امکان قتحملطرح  وووورفهبه گفته دورت در اجرای 

شغال نمیشد. فر ت شده در این طرح با افراد جدید ا شغلی خالی  شود و دایملر بنز در های 

تر را گیووترش دهد. این شوورکت برای کارکنان در وقت برای همکاران میووننظر دارد امکان کار داره

 .خدمت را نیز در نظر گرفته است ای برای خریدآلمان برنامه

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-51476346
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گذارد که جویی را به اجرا میشووورکت دایملر میانه ماه نوامبر اعالم کرده بود که یک برنامه  ووورفه

میلیون یورو و حذف ده  044به میزان یک میلیارد و  5455هدف آن کاهن هزینه کارکنان تا دایان 

 .های مدیریتی اعالم شده استدر د دیت

شوورکت آشودی، زیر مجموعه غول خودروسووازی آلمان :جویی دیگر خودروستتازانبرنامه صتترفه

فولکس واگن نیز دین از این اعالم کرده بود که برای دایان دادن به معضالت این شرکت یک برنامه 

 .گذاردجویی قاطعانه را به اجرا می رفه

افزاری خودروهای دیزلی با بحرانی جدی روبرو شده این شرکت که در دی رسوایی دستکاری نرم

نفر را حذف کند. این تعداد یک ششم کل کارکنان آشودی  9244حدود  5452قصد دارد تا دایان سال 

 .شودرا شامل می

ای برقی و شوورکت آشودی در عین حال در نظر دارد دو هزار فر ووت شووغلی جدید در بخن خودروه

 .های خودرو ایجاد کنددیجیتالی کردن سییتم

جویی دارد که قرار است هایی برای  رفهوق، یکی دیگر از خودروسازان مهم آلمان نیز برنامهامبی"

های شوووراهای کارکنان و مدیریت بدون نیاز به کاهن شوومار کارکنان عملی شوووند. مطابق توافق

های ثابت کاهن رکت به ازای با ثبات ماندن تعداد شووغلاین شوورکت، سووهم کارکنان از سووود شوو

  .یابدمی



 
  
 

  8991ماه  آذرویژه  96خبرنامه شماره
 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:  

 

28 
  

ترین دگرگونی در تاریخ خود را تجربه شووورکت دایملر معتقد اسوووت که  ووونایع خودروسوووازی بزر 

گذاری چند میلیارد یورویی در ترین خودروسووازان جهان برای سوورمایهترین و باسووابقهکنند. مهممی

 .های دیشرفته در خودروهای آینده به شدت تحت فشار قرار دارندخودروهای برقی و دیگر فناوری

 هشدار فرانیه درباره ارجاع درونده اتمی ایران به شورای امنیت

وزیر خارجه فرانیه گفته که این کشور در حال بررسی موضوع ارجاع درونده اتمی ایران به شورای 

المللی شوووود. ایران اظهارات های بینتحریمتواند موجب بازگشوووت امنیت اسوووت. چنین امری می

     .لودریان را قغیرمیئوالنه و غیرسازندهق خواند

 
 ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانیه

یه روز چهارشنبه ششم آذر   نوامبر( در سخنرانی خود  57ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فران

 ای برایدر دارلمان این کشور از احتمال بهره گرفتن از ساز و کار دین بینی شده در توافق هیته

حل اختالفات احتمالی سخن گفته است. در این ساز و کار که به قمکانییم ماشهق شهرت یافته 

های تجدید تحریم ای به شووووورای امنیت سووووازمان ملل واسووووت، احتمال ارجاع درونده هیووووته

 .المللی علیه ایران دین بینی شده استبین

وزیر امور خارجه فرانیوووه کاهن گام به گام تعهدات برجام از سووووی جمهوری اسوووالمی ایران را 

علت چنین امری اعالم کرده است. جمهوری اسالمی ایران هر دو ماه، اقدام به کاهن تعهدات و 

 .کندای مییتههای دین بینی شده در توافق هالزام

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA/a-51448403
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لودریان در بخن دیگری از سووخنان خود به بازداشووت شووهروندان فرانیوووی در ایران و میووئولیت 

ها را نیز از جمله جمهوری اسالمی ایران در حمله به تاسییات نفتی عربیتان اشاره کرده و آن

 .اندتشدید رویکرد سیاسی فرانیه نیبت به ایران موثر بوده دالیلی دانیته که در

 پیامدهای ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت

ای ایران به ای موضووووع ارجاع درونده هیوووتهدر سووواز و کار ناظر بر حل اختالف در توافق هیوووته

 .شورای امنیت برای کشورهای ذینفع در این توافق دیشبینی شده است

ملل متحد گردد. در های ایران از سوووی سووازمان تواند منجر به از سوور گیری تحریمچنین امری می

های ایران که در حال حاضوووور تنها از سوووووی ایاالت متحده آمریکا اعمال چنین شوووورایطی، تحریم

 .المللی بیابندای بینتوانند گیترهشوند، میمی

ضر در توافق هیته سیاست کشورهای حا شد که در رابطه با هماهنگ کردن  ای قرار باید یادآور 

در وین برگزار شود. در این جلیه، نمایندگان سیاسی سه  ایاست روز ششم دسامبر جلیه

کشوووور ارودایی  فرانیوووه، بریتانیا و آلمان( و همچنین نمایندگان روسووویه، چین و ایران نیز حضوووور 

 .خواهند داشت

وزیر امور خارجه فرانیووه همچنین به اعتراضووات اخیر مردم در ایران و شوویوه مقابله با آن از سوووی 

رسوود سوویاسووت اعمال فشووارهای حداکثری از و گفته اسووت که به نظر می حکومت اشوواره کرده

 .سوی آمریکا در قبال ایران رویکرد  حیحی بوده باشد

های خلی  فارص اشووواره ژان ایو لودریان در عین حال بار دیگر به تضووومین امنیت کشوووتیرانی در آب

ستار شکل گیری نیرویی اشتالفی برای دفاع از آزادی کشت های این منطقه یرانی در آبکرده و خوا

 .شده است

 واکنش وزارت خارجه ایران به سخنان لودریان

ی وزارت یک روز دس از سخنرانی لودریان درباره ایران در دارلمان فرانیه، عباص موسوی سخنگو

برجام در شرایو کنونی به ارودا اجازه »امور خارجه جمهوری اسالمی در واکنن نشان داد و گفت: 

که در قبال اعمال حق مشووروع ایران در داسووخ به اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا و  نمی دهد

 «.نقض اساسی تعهدات طرفهای ارودایی، به مکانییم ماشه استناد کند

یم در خصوص امکان بهره»موسوی افزود:  ضای باقیمانده برجام از مکانی یه و دیگر اع گیری فران

منطق و هدف مکانییم حل و فصل اختالفات دین بینی شده در فصل اختالفات نیز گفت:  حل و

برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف اسووووت و اقدام جمهوری اسووووالمی ایران هم 

 «.است 96اجرای حق خود در ماده 

گفت این  ی وزارت خارجه ایران اظهارات لودریان را قغیرمیووئوالنه و غیرسووازندهق خواند و سووخنگو

ها در راستای نظام اظهارات قکارآمدی ابتکارات سیاسی برای اجرای کامل برجام توسو کلیه طرف

 ."کندرفع تحریم های برجام و مصوبات کمیییون مشترک را مخدوش می
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  گزارش ویژه:‘
 
 

 :بهمنی در گفتگوی تفصیلی با مهر
  

تاد/ بت توجهی «ایران خودرو»مجلس دهم از راس امور بودن اف قا بدهی 
 دارد

 
صادی مجلس گفت: ایران ییون اقت ضو کمی ییار زیاد و قع یتم بانکی بدهی ب سی بل اخودرو به 

 . رف خرید سهام کرده است منابع مالی در اختیار خود را توجهی دارد و با وجود این،
  :زهرا علیدادی سیدم مدمهدی توسلی و، گروه سیاست ،خبرگزاری مهر

درباره شرایو سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، « غیرنرمال»این مصاحبه با ا رار بهمنی در شرایو 
  .اقتصادی انجام شد و اکنون به رشته تحریر درآمده است تا از دین نگاه مخاطبان بگذرد« نرمال»

گونه  حبتی در این بندی بنزین، گفت: دولتمردان هیچبهمنی با اشاره به موضوع گرانی و سهمیه
ا زاین قیمت سایر کاالههر سال متناسب با اف و بهتر آن بود که قیمت بنزین نکردند باره با مجلس

 .یافتدر د افزاین می 84یا  2و اقالم، 
دولت این الیحه را به  ریزی کشووور، اظهار داشووت:وی درباره آخرین وضووعیت ا ووالح سوواختار بودجه

 .مجلس نداده است که ما بتوانیم آن را بررسی کنیم و دولت باید در این باره داسخگو باشد
خودرو به ایران گفووووووووت: مشوووکالت ایران خودرو زد و در این بارهاین نماینده مجلس گذری هم به 

منابع مالی در اختیار خود  سووییووتم بانکی بدهی بیوویار زیاد و قابل توجهی دارد و با وجود این،

https://www.mehrnews.com/news/4778389/مجلس-دهم-از-راس-امور-بودن-افتاد-ایران-خودرو-بدهی-قابل-توجهی
https://www.mehrnews.com/news/4778389/مجلس-دهم-از-راس-امور-بودن-افتاد-ایران-خودرو-بدهی-قابل-توجهی
https://www.mehrnews.com/news/4778389/مجلس-دهم-از-راس-امور-بودن-افتاد-ایران-خودرو-بدهی-قابل-توجهی
https://www.mehrnews.com/
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سوووهام خود را واگذار کنند تا از این طریق، بخشوووی از   ووورف خرید سوووهام کرده اسوووت و باید را
 .نیازهایشان برطرف شود

سئوال کهبهمنی در  سخ به این  ستفاده کرد یا خیر؟ دا هم جواب داد:  این مجلس از جایگاه خود ا
بلکه  خواهم بگویم که به هیچ وجه اسووووتفاده نکرد،به نحو مطلوب اسووووتفاده نکرد. البته نمی

 .جاهایی در رأص امور قرار گرفت اما در جاهایی هم از رأص امور بودن افتاد در

 :ح زیر استگفتگو به شر متن کامت این
انتخاب زمان و اجرای طرح ستتهمیه  شتتروع کنیمآ آیا دولت درآقای بهمنی از بنزین 

باید حداقل :بندی بنزین عملکرد مناستتتتبی داشتتتتت  روز قبل از افزاین قیمت و  84دولت 
یه هان عمومی راسووووهم ندی بنزین، اذ ماده ب خت می آ به مردم دردا نه بنزین را  یارا ما و  کرد. ا

آور بود. البته هنوز دیر نشده است و باید مردم را آگاه رسانی آنان کامالً اشتباه و شوکاطالع نحوه
 .بندی بنزین به زیان آنان نییتسهمیه و قانع کرد که

بنده روز جمعه :را بگیرد  تصتتمیم ما چه زمانی مطلع شتتدید که دولت قرار استتت اینشتت
 بنزین رفتم و متوجه شدم که بنزین گران شده است! آبان ماه( به دم  50 

اوقات گاهی:ای با مجلس نداشتتتت یعنی دولت پیش از اعالم رستتتمی این خبر، جلستتته
که ما را بشوووونود، درحالی تی نظراتمانبا ما جلیووووه بگذارد و ح مند نییووووت کهعالقه دولت

 داریم. هاقیمتو مدیریت افزاین زیادی به ویژه در زمینه تحریم تجربیات
های ، مجلس است یا اینکه دولت تمایت ندارد که نظرات برخی شخصیت«ما»منظور از 

ستتتتتتتتیتتتتاستتتتتتتتی را 
دولت دوسوووووت :باتتتتنود 

نوودارد نظرات مووا را کووه در 
ئولیووت  دولووت قبوول میوووو

 ذیرد.داشتیم، بپ
به غیر شتتما که در دولت 
قتتبتتت بتتودیتتد، در متتورد 
گتترانتتی بتتنتتزیتتن، دولتتت 

ندگان  هیچ با یک از نمای
متتجتتلتتس صتتتتت تتبتتت 

ممکن است چند نفر :نکرد 
از نمایندگان از این موضوووووع 
مطلع بوده باشووووند اما با ما 
هیچ  ووحبت و مشووورتی در 

 این باره نشد.
تاد افافزاین قیمت بنزین باید اتفاق میدر کل :نمایندگان درباره این موضتتتوع چیستتتت  نظر
 ما با نحوه اجرا و اعالم این خبر است. ما ا الً مخالف افزاین قیمت بنزین نییتیم بلکه مخالفت و

گیری درباره قیمت بنزین با مجلس ماتتورت نکرد و تصتتور ما این دولت پیش از تصتتمیم
 شودکه این موضوع در زمان بررسی بودجه مطرح می بود

عنی ی نکردآ گفتید که دولت درباره گرانی بنزین با مجلس هیچ ص بت و ماورتی شما
افزایش قیمت  ای به تصتتتمیم خود برایدر جلستتتات غیرعلنی مجلس هم اشتتتاره آنان

گونه  وووحبتی در این باره در مجلس مطرح نکردند. تصوووور ما دولتمردان هیچ:بنزین نکرده بودند 
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بنزین را در زمان بررسووی الیحه  بندیدرباره قیمت و سووهمیههم این بود که دولت دیشوونهاد خود 
 مطرح کند. 99 بودجه
چرا اعضتتتای دولت پس از اعالم خبر افزایش قیمت بنزین، در جلستتتات علنی و یا  خب

ا این سوولال ر:غیرعلنی مجلس شتترکت نکردند تا در این باره به نمایندگان توضتتیح دهند 
 باید خود آنان داسخ دهند.

خیر، شوواید رشیس مجلس :دولتمردان به معنای پاتتت کردن به مجلس نیستتت  این رفتار
 کرد تا در مجلس حضور یابند.باید آنان را دعوت می
  دانم.نمی:یعنی دعوت نادند 

 پیرامون مجلس چند هفته پیش ناتتستتتی غیرعلنی با دبیر شتتورای عالی امنیت ملی
بخن :به نمایندگان داد افزایش قیمت بنزین داشتتتتآ آقای شتتتمخانی چه توضتتتی اتی 

های دبیر شووووورای عالی امنیت ملی، آگاهی دادن به نمایندگان مجلس قابل توجهی از  ووووحبت
 بود. درباره این تصمیم و توجیه ما

ای آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی به ماکالت امنیتی پس از این تصمیم هم اشاره
از افزاین قیمت و  اطمینان دهیم که مردمنظر همه ما در آن جلیووووه این بود که باید به :کرد 

 شوند.بندی بنزین متضرر نمیسهمیه
آقای شوووومخانی :نظر شتتتتورای عالی امنیت ملی درباره افزایش قیمت بنزین چه بود 

گیرند، آن تصوومیم نهایی و مطلبی در این باره مطرح نکرد اما ا وووالً وقتی گروهی تصوومیمی را می
 کاری کند. تواند به تنهاییالف باشد، نمیجمعی اهمیت دارد و فردی که مخ

دولت باید در چندین مرحله،  بنده معتقدم که:نظر خود شتتتما درباره این تصتتتمیم چیستتتت 
سال قیمت همه چیز را گران کردند و داد اما آنانقیمت بنزین را افزاین می قیمت بنزین را  شن 

هر سال متناسب  زد، بهتر بود کهمی ثابت نگه داشتند. به جای آنکه قیمت بنزین چند سال در جا
در دایان هر سال چه  یافت چرا کهدر د افزاین می 84یا  2با افزاین قیمت سایر کاالها و اقالم، 

ها و میوووواشل قیمت بنزین افزاین یابد و یا نیابد، معموالً ما چند در وووود تورم بر اثر افزاین حقوق
 دیگر داریم.

که تأثیر گرانی بنزین بر تورم چهار درصتتد استتت، آیا رئیس کت بانک مرکزی اعالم کرده 
بنزین در افزاین تورم تأثیر  در هر  ووورت، گرانی باید محاسووبه کرد اما:این رقم واقعی استتت 

 دارد.
کنم که برخی از گونه خواهد بود. من تعجب میحتماً این:پس افزایش قیمت خواهیم داشت 

تصووواد اق تأثیر بگذارد. نباید روی قیمت سوووایر کاالهاگویند که افزاین قیمت بنزین میوووئوالن می
توانیم به راننده تاکیی بگوییم که بنزین را با دستوری نییت و مانند بازی دومینو است. ما نمی

این شیوه را  البته ممکن است تا یک زمانی ها را زیاد نکن،بزن اما کرایه تومان 9444قیمت لیتری 
نند. کدیگر کار نمی تی اگر مردم ببینند که کارشان به  رفه نییت،بتوان اعمال کرد اما دس از مد

متنمی دس مت بنزین هیچ اثری روی سوووووایر قی که افزاین قی ما ها نمیتوانیم بگوییم  گذارد ا
 توانیم این تاثیر را به حداقل برسانیم.می

ه دجاز موضوع افزایش قیمت بنزین بگذریمآ مقام معظم رهبری فرمودند که ساختار بو
با  91بودجه سووال :به کجا رستتید  این مستتهله شتتودآ اصتتالح ستتال چهار ماه ابتدای طی

دالر بیته شد. زمانی که  22هزار بشکه نفت با قیمت  244احتیاب فروش روزانه یک میلیون و 
دهد که حتماً کیووری بودجه فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشووکه رسوویده اسووت، نشووان می

ص باید بالفا ووووله و در تیر ماه الیحه تعدیل یا ا ووووالح بودجه به مجلس اراشه داریم و بر این اسووووا
 شد.می
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ها:چرا مجلس این موضتتتتوع را پیگیری نکرد  ها در گفتگو بار تذکرات خود در  ما  و همچنین 
ایم که سوریعاً الیحه ا والح سواختار بودجه را به مجلس اراشه کند و آنان مجلس، از دولت خواسوته

 مجلس و دیوان محاسبات باشند.باید داسخگوی 
 خیر.:آیا دولت در این باره به کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگو بود 

علی رغم تذکرات متعدد نمایندگان، دولت الی ه اصتتتتالح ستتتتاختار بودجه را به مجلس 
ای به مجلس یعنی دولت در هیچ زمینهارائه نکرد و باید در این باره پاستتتتخگو باشتتتتد

سخگوست کهدولت :پاسخگو نیست  سر موعد، لوایح را به مجلس اراشه کند. از  در  ورتی دا
بحث دیگری بود اما در شرایو فعلی که قطعاً کیری  کیری بودجه نداشت، اگر دولت سوی دیگر
باید الیحه ا ووالح سوواختار بودجه را به مجلس اراشه کند تا برای این حل این مشووکل  بودجه دارد،

 ریزی شود.برنامه
هبر معظم انقالب یک زمانی را برای اصتالح ستاختار بودجه تعیین کردند اما نه باالخره ر

دولت این الیحه را به مجلس نداده است :کندآدولت به آن عمت کرد و نه مجلس پیگیری می
 که ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.

ا قرار بود مجلس هم در این زمینه فعال باشتتد، چرا شتتما طرح اصتتالح ستتاختار بودجه ر
تر از طرح است و اولویت ما این است که درباره میاشل ا والً الیحه کارشناسی:تدوین نکردید 

 کاری شود.و سپس در مجلس چکن دولت الیحه تهیه کند کالن،
پس با این تفاسیر اصالح ساختار بودجه هم در 
 :دولت و هم در مجلس مسکوت مانده است 

عات خ مار و اطال یاری از آ ندارد، مجلس از بیوووو بر 
را در اختیار دارد  که دولت همه اطالعات الزمدرحالی

کرد. و باید این الیحه را سوووروقت به مجلس اراشه می
بات می لل ما از دیوان محاسوووو که علت تع خواهیم 
 مجلس را بررسی کند. دولت در اراشه این الیحه به

ساختار بودجه،  صالح  فارغ از ب ث ارائه الی ه ا
اترکی بین دولت و مجلس قرار بود جلسات م

برای اصالح ساختار بودجه برگزار شودآ آیا این 
 اطالع هیتم.بنده بی:جلسات تاکیت شد 

های آقای نوبخت گفته استتتت که پانزدهم آالر الی ه دوستتتاالنه بودجه مربوط به ستتتال
شتتود، آیا مجلس ارائه الی ه دوستتاالنه بودجه را به مجلس ارستتال می ۹۰٨٨و  ۹۳۹۹
ریزی حتماً باید به  ووورت سوواالنه این میووئله مشووکل قانون اسوواسووی دارد و بودجه:پذیرد می
 باشد.

بینی بودجه دو ستال با توجه به اینک کاتورمان در شترایخ خاصتی استت، امکان پیش
یعنی شتتتتما صتتتترفال به دلیت دجه وجود نداردآینده کاتتتتور و ارائه الی ه دوستتتتاالنه بو

بودجه حتماً باید :ماتتکالت قانون استتاستتی، با ارائه بودجه دوستتاالنه مخالف هستتتید 
سوواالنه باشوود چرا که ما در شوورایو خا ووی هیووتیم و ممکن اسووت طی یک سووال آینده تغییرات 

سی اتفاق بیفتد. سا سال بعد خود را ا ا کند،  بینیز حاال دینالبته اگر کشوری بتواند بودجه دن  
بینی کنیم و درآمدهای کشور را نتوانیتیم به خوبی دین 91خوب است اما ما حتی بودجه سال 

توانیم بودجه دو سوال بینی شوده بود، تفاوت زیادی دارد و بر این اسواص نمیبا آن چیزی که دین
 بینی کنیم.آینده کشور را دین
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ست  سازمان برنامه و بودجه گفته ا ست   ۹۹که بودجه رئیس  بدون درآمدهای نفتی ا
هاست که مقام معظم رهبری سال:این مسهله در این دولت و در این بودجه شدنی است 

در وود از میزان  84سوواالنه فقو  کنند و اگربر ضوورورت کاهن وابیووتگی بودجه به نفت تاکید می
دادیم، امروز این وابیوووتگی  وووفر شوووده بود و اثراتن در وابیوووتگی بودجه به نفت را کاهن می

شود،های مختلف دخن میسال هایی چون باید از راه شد اما اگر به یک باره بودجه از نفت جدا 
 .شودبه بخن تولید و مردم فشار وارد می دریافت مالیات بودجه کشور تأمین شود که

در ووود از درآمدهای نفتی باید به وزارت نفت  80۴2طبق قانون  میوووئله مهم دیگر آن اسوووت که
صاص یابد و زمانی که فروش نفت کاهن یابد، سهم این وزارتخانه هم کم می شود. عالوه بر اخت

در ووود از درآمدهای نفتی به  وووندوق توسوووعه ملی وارد شوووود که با  95این، مطابق قانون باید 
سعه ملی هم کاهن می کاهن فروش سهم  ندوق تو یابد و زمانی که از  ندوق نفت، قطعاً 

کنیم، باید این موضوع را در نظر بگیریم که درآمدهای ورودی به  ندوق توسعه ملی برداشت می
های بین از حد از آن، موجب نشود که ذخایر کشور کاهن توسعه ملی چقدر است تا برداشت

 یابد.
شتتودآ چه زمانی این غام پنج بانک نیروهای مستتلح مطرح میمدتی استتت که ب ث اد

هم زمانی که در بانک مرکزی بودم،  این اقدام بییار خوب است و بنده:شود ادغام نهایی می
ها و ملسوووویووووات مالی و اعتباری را دنبال کردم چرا که بیوووویاری از آن سوووویاسووووت ادغام بانک

ملسیه  8744اسه شوند و توانیتیم حدود ملسیات مجوز رسمی نداشتند و الزم بود که یک ک
ای را  ادر کردم که ملسیه برسانیم. همچنین بخشنامه 80به  مالی و اعتباری را ادغام کرده و

 ها ارتقا دیدا کند.ها را کاهن دهیم تا کیفیت عملکرد بانکدر د از شعب بانک 54هر سال 
ه نیروهای مستتلح تا پایان های وابستتته بآقای همتی اعالم کرده استتت که ادغام بانک

ابتدا قرار :شتتتتودآ آیا امکان نهایی کردن این ادغام در این ماه وجود دارد آالر قطعی می
های مالی کار ادغام سییتم بود که این ادغام تا دایان شهریور انجام شود که نشد. از سوی دیگر

 اجرا شود، خوب است. و اگر تا دایان سال هم این طرح سختی است
این طرح غیرکارشناسی  های رئیس بانک مرکزی درباره زمان نهایی شدنبتپس ص 

ها خواهم بگویم که غیرکارشووناسووی اسووت بلکه منظورم این اسووت که بانکنمی:بوده استتت 
 هابرای ادغام قطعاً باید دارایی طلبکاران، بدهکاران و مطالبات معوق بییار زیادی دارند و همچنین

 ای نییت.هم کار ساده داراییشناسایی شود و شناسایی 
ای نیست و اگر تا پایان سال هم انجام شود، های نیروهای مسلح کار سادهادغام بانک

مان قطعی  خبخوب استتتتت ئت، ز با احتستتتتاب این مستتتتا ید  با نک مرکزی  با رئیس 
ای اگر ما در مقوله:کرد های وابستتته به نیروهای مستتلح را اعالم میادغام بانک شتتدن
گوییم که عملی نییت و علت تأخیرها هم همین موضوع است. را ندانیم، حتماً چیزی میریز ِکار 
شود، ما از آقایان ممنون خواهیم بود چرا که این کار خیلی  البته اگر سال انجام  این ادغام تا دایان 

 رسد.ماهه به نتیجه میساده نییت که بگوییم دوماهه یا سه
سووال سووابقه  04بنده :رکزی غیرکارشتتناستتی بود بانک م پس به نظر شتتما این تصتتمیم
دانم کووه کووارشوووونوواسووووووان بووانکی و بووه ویژه بووانووک مرکزی بووانکی دارم و بووه خوبی می

هیووتند و باید از نظرات آنان اسووتفاده شووود. نکته قابل توجه دیگر آن اسووت  باسووواد العادهفوق
میووووئوالن خیلی  یکنند که ممکن اسووووت براها را مطرح میمعموالً کارشووووناسووووان واقعیت که

های کارشناسی را مطرح کنند و به همین دلیل تا حدی آن نظرات را خوشایند نباشد که آن حرف
 کنند.تعدیل می
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دولت باید به نظرات کارشووناسووان دقیقاً :دهد آیا این دولت به نظرات کارشتتناستتان بها می
ای سوویاسووی و جناحی افراد هتوجه کند و از آنان مشووورت بگیرد و نباید این مشووورت را به گراین

منتیب کند. به این معنا که نباید بگوید که چون این افراد با ما بودند، قطعاً نظراتشان خوب است 
اوقات میووئوالن گاهی اما چون فالن فرد از طیف ما نییووت، نظراتن برای ما قابل قبول نییووت.

رات دخته و کارشووناسووی مخالفان دذیرند اما نظنظرات معمولی و درت و دبالی طرفداران خود را می
 دهند که درست نییت.خود را مورد دذیرش قرار نمی

چندی پیش سخنگوی دولت در ناست 
زارع مدیرعامت خبری خود از برکناری یکه

خودرو خبر داد و اعالم کرد که وقت ایران
باس علی مت ع عا مدیر به عنوان  بادی  آ
خودرو شتتتتروع به کار خواهد جدید ایران

نیفتتتادآ  بتتا کرد؛ تفتتاق  این حتتال این ا
ماکلی که آقای علی آبادی مسهولیت 

بنده اطالعی ندارم اما :را نپذیرفت چه بود 
ایراداتی دارد، باید آن را برطرف  دستگاهی اگر
 کند.
خودرو به ستتتیستتتتم بانکی بدهی ایران

منابع  بستتتتیار زیاد و قابت توجهی دارد و
های ایران خودرو باال بود که بدهیکرد مالی در اختیار خود را هم صتتتترف خرید ستتتتهام

خودرو به سوووییوووتم بانکی بدهی بیووویار زیاد و قابل توجهی دارد ایران:علی آبادی نپذیرفت 
خودرو کاری این است که چرا ایران ما سوال  رف خرید سهام کرد و منابع مالی در اختیار خود را و

ت؟ آنان باید سهام خود را واگذار کنند تا از دهد و سهامدار بانک اسغیر از کار خودش را انجام می
 این طریق، بخشی از نیازها و مشکالتشان برطرف شود.

بنده :بریم به ستتتتراغ ماجرای التهابات بازار ارزآ عامت اصتتتتلی التهابات بازار ارز چه بود 
الالن استفاده داما معتقدم که دو نرخی کردن ارز زمینه فیاد و سوء کنمدرباره افراد  حبت نمی

 و معنایی ندارد که ارز دو نرخی باشد. کندرا فراهم می
باالخره در بانک مرکزی در آن برهه چه خبر بود  از یک ستتتو احمد عراقمی معاون امور 
ارزی بانک مرکزی بازداشتتتت شتتتد و از ستتتوی دیگر گفته شتتتد که گاهرا فرد دیگری 

 شوم.نمی بنده وارد این بحث:مسهول التهابات بازار ارز بوده استآ 
خواهید به این مسهله به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از بعد نظارتی نمی

 مجلس در همان مقطع هم دیرامون نرخ ارز ورود کرد و جلیاتی را تشکیل داد.:ورود کنید 
که مداخله در بازار ارز با دستتتور رئیس جمهور انجام شتتدآ  استتت احمد عراقمی گفته

 که بانک مرکزی باید میتقل باشد. عتقدمبنده م:درست است  
ترکیب شورای پول و اعتبار دولتی است و بهتر است که بخش خصوصی وارد این کار 

گفت جواب ستتهوال ما نیستتتآ خب زمانی که ستتیف رئیس بانک مرکزی بود، میشتتود
ید  تأی له را  حاضتتتتر هم همتی این مستتتته حال  قت استتتتت و در  نک مرکزی مستتتتت با

دن مفهوم خاص خودش را دارد و معتقدم که باید ترکیب شورای دول و اعتبار میتقل بو:کندآآآمی
ست. شورای دول و اعتبار چند وزیر دور هم می تغییر کند چرا که دولتی ا شینند و هر در واقع در  ن

شورای دول و اعتبار  کنند و مصوبات کامال دولتی است،خودشان  حبت می کدام به نفع اما اگر 
 شود.طعاً در تصمیمات مصالح کشور در نظر گرفته میدولتی نباشد، ق
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هر چقدر بخن خصو ی وارد :بانک مرکزی مستقت نیست   با این تفاسیر در حال حاضر
 میووئوالن دولتی چرا که آنان تکلیفی ندارند که زیر بار کار شووود و میووئولیت را بپذیرد بهتر اسووت

 بروند.
شود  مرکزی چه زمانی مستقت می باز جواب سهوال ما ماخص نادآ باالخره بانک

سیده: صادی مجلس به اتمام ر ییون اقت سالمی در کمی سی طرح بانکداری ا به  و آماده اراشه برر
شتر حرکت  ستقالل بی سمت ا صویب، بانک مرکزی به  ست که در  ورت ت  حن علنی مجلس ا

 کند.می
ابات بازار ارز برستتیم به همان ستتهوال اولآ آیا احمد عراقمی یا ستتیف در ماجرای الته

صر بود   سی نکردم بنده:مق ست اما معتقدم که  این درونده را برر صر ا یی مق که بگویم چه ک
های مهمی چون بانک مرکزی به کار گمارده شوووود، قطعاً اشوووتباهاتن اگر فردی باتجربه در بخن

اگر افراد  کمتر است تا اینکه فردی که اطالعات خا ی ندارد برای این سمت انتخاب شود. در واقع
 رود.بهتر دین می متخصص را سر جای خودشان بگذاریم، امور

گرایی وجود انتصابات حوزه اقتصادی کاور تخصص پس منظور شما این است که در
 توجه هاگرایی و نخبهگویم درست است که ما باید به جوانگویم وجود ندارد بلکه مینمی:ندارد  

های ابتدایی را بپذیرند تا برای تصوودی نخبه ابتدا میووئولیت داشووته باشوویم اما بهتر اسووت جوانان
زمانی که یک مرتبه جوانی در یک منصووب عالی کشووور منصوووب  های باالتر آماده شوووند.دیووت
ستمی شد و شود، ممکن ا شته با شتباهاتی دا شور خارر  ا شه از  حنه مدیریت ک برای همی
  شود.

ما ه ته شتتتت م جواب ستتتتهوالمان را نگرفتیم و الب
اصتتترار دارید پاستتتد ندهیدآ ب ث را عو؛ کنیم؛ 

این :آقتتای بهمنی، مجلس دهم کتتارآمتتد بود  
مجلس انتظارات را آن طور که باید و شاید برآورده نکرد. 

شود، باید جمهور نقد میالبته اگر به مجلس و یا رشیس
این میئله را در نظر گرفت که خود مردم آنان را انتخاب 

حواسمان را جمع کنیم و با آگاهی  اند و بهتر استکرده
ند که قگندم از بیشووووتری انتخاب کنیم. از قدیم گفته ا

یار مهم گندم بروید جو ز جوق؛ انتخاب های مردم بیوووو
اینکه ما چشممان را ببندیم  است و باید آگاهانه باشد.

وقات و به همه افراد یک لییت در انتخابات رأی دهیم، درست نییت. البته ممکن است گاهی ا
شد،  ست اما اگر این انتخاب بدون آگاهی با شیم که بحث آن جدا یتی کامالً مطمئن با به یک لی

گیرند. دس اگر میوووئولی خوب قطعاً میوووئوالن ناکارآمدی تصووودی امور کشوووور را در دسوووت می
 اند.باشد، مردم انتخاب کرده اند و اگر هم بدخود مردم او را انتخاب کرده است،

یعنی مردم به دلیت انتخاب مستتتتهوالن خود، حق ندارند عملکرد آنان را مورد نقد قرار 
 هایشان دقت کنند.حتماً باید نقد کنند اما دین از آن باید در انتخاب:دهند  

آیا ترکیب مجلس در انتخابات پیش  گویید مجلس دهم ناکارآمد بود،با توجه به اینکه می
 توانیت بهتر از این باشد.گویم میگویم ناکارآمد است، بلکه میبنده نمی:کند  رو تغییر می

اور کارآمد  شرایخ خاص ک ست با توجه به  ست که آیا این مجلس توان سوال ما این ا
 در حد خودش توانیت.:باشد  

باید از این مجلس در حد  خیر،:یعنی در حد رأس امور بودنش توانستتتتت کارآمد باشتتتتد  
 خودش انتظار داشت.
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توانستیم انتظار داشته نظور شما این است که از این مجلس بیاتر از این نمیپس م
بله. منظورم همین است. بنده معتقدم که نباید فردی  فر کیلومتر به مجلس بیاید. چه :باشیم  

از دشوووت میز درص و دانشوووگاه به مجلس بیاید؟ مجلس باید متشوووکل از  که فردی معنایی دارد
یر گو باتجربه باشد و دولت باید شامل افرادی جوان، نخبه، جیور و تصمیمافرادی مین، باسابقه 

 اش را در تصمیمات کشور خواهید دید.باشد اما اگر جای این دو عوض شود، نتیجه
رودآ باالخره بگویید که آیا این شتتتتما گفتید که از این مجلس بیاتتتتتر از این انتظار نمی

شووووود. دهان شوووویرین نمی با حلوا حلوا گفتن«پ:ر  مجلس کارآمد و در رأس امور بود یا خی
 توانیم بگوییم که در رأص امور است.وقتی چیزی در هیچ جای امور نییت، نمی

گویم که گاهی بنده می خیر،:منظور شما این است که مجلس در هیچ جای امور نیست  
افرادی هیتند که  مقابل کند اما دراوقات فردی ده در د قدرت دارد و نهایت استفاده را از آن می

 کنند.اختیارات زیادی دارند اما از تمام قدرت و اختیار خود به نحو مطلوب استفاده نمی
حد :ما در نهایت پاسد سوال خود را نگرفتیم، حد در رأس امور بودن مجلس کجاست  

 حدش خودش است. ندارد،
مجلس در رأص :ارد  شاخصی چون کارآمدی و یا در رأس امور بودن را د این مجلس خب

 کنند یا خیر.امور است اما باید دید نمایندگان از جایگاه در رأص امور بودن خود استفاده می
جاهایی در رأس امور قرار گرفت اما در جاهایی هم از رأس امور  مجلس دوره دهم در

نکرد. به نحو مطلوب اسوووتفاده :این مجلس از جایگاه خود استتتفاده کرد یا خیر  بودن افتاد
جاهایی در رأص امور قرار گرفت  بلکه در خواهم بگویم که به هیچ وجه اسووووتفاده نکرد،البته نمی

 اما در جاهایی هم از رأص امور بودن افتاد.
کنم که حتماً در مجلس بعدی تغییرات اساسی بنده فکر می:کند  آیا ترکیب مجلس تغییر می

 داریم.
من به جناح فکر :ستتتی متمایت می شتتتود  مجلس یازدهم به ستتتمت کدام جریان ستتتیا

 های سیاسی کار کردم.کنم چرا که با همه جناحنمی
درصتتتتتد  ۷٨مجلس دهم انتظتتارات مردم را بتته خوبی برآورده نکرد و قطعتتا بیش از 

گان فعلی مجلس تغییر می ند مای ندن عدی تغییر میکن چه نظر مجلس ب ند پس از   : ک
 نشده است.انتظارات مردم از این مجلس برآورده 

کنم که بین از حتماً؛ بنده فکر می:شتتتتوند  یعنی اکثر نمایندگان فعلی مجلس عو؛ می
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شوواید به  ووورت :طلبی  رود یا اصتتالحمجلس یازدهم به ستتمت جریان اصتتولگرایی می
و به  باید گزینن شوووند سوویاسووی بتوانم به شووما داسووخی دهم اما معتقدم که نیروهای خوب

مجلس بیایند و باید نگاه های جناحی را کنار بگذاریم. باید یک روزی برسوووود که در مملکت ما از 
های مختلف استفاده شود. یعنی باید بهترین افراد بدون توجه به طرز فکر و ها و جناحهمه ظرفیت

ضعیف را روی کار بیا شان روی کار آیند. ما نبایدجناح وریم، به  رف اینکه از نظر فکری به یک فرد 
 ما نزدیک است.

اخیرال یکی از نمایندگان گفته استتتتت که دولت برای انتخابات مجلس یازدهم جلستتتتات 
ستید کنمخفی برگزار می ضوع مطلع ه در جریان نییووتم اما ممکن اسووت :دآ آیا از این مو

 دهیم که مردم خودشان انتخاب کنند. داشته باشد. البته این کار نباید انجام شود و ما باید اجازه
 

 


