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فرانسه به دنبال تصویب قانون 
توانمندسازی اقتصادی زنان

وزیر برابری جنسیتی فرانسه از تدوین طرح 
پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان 
که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، 

در این کشور خبر داد.
به گزارش روز چهارشــنبه )ششم شهریور 
ماه( روزنامه لو فیگارو فرانسه، مارلن شیاپا با پرده 
برداشــتن از محورهای این الیحه گفت: سهیم 
شدن در تجارت و کسب وکار، مجازات های چند 
برابری برای کسانی که تســاوی حقوق زنان را 
رعایت نمی کننــد و درج نام خانوادگی زنان در 
حساب های بانکی از جمله محورهای این الیحه 

محسوب می شود.
این مقــام فرانســوی تصریح کــرد: طرح 
پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان 
که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، 
الیحه ای مبتنی بر رضایت طرفین که نویدبخش 
بحث های پر جنب وجوش در نزد افکار عمومی 

خواهد بود.
شیاپا درباره چرایی وضع قانون جدید پس از 
یک سال از زمان قانون  پیشین با تاکید بر خشونت 
جنسی علیه زنان در این ارتباط اظهار داشت:  ما 
در زمینه خشونت جنسی و جنسیتی، آزار و اذیت 

در خیابان و دیگر موارد کارهای بسیاری کردیم.
او می گوید: موضوع خشونت خانگی تا چند روز 
آینده به بحث گذاشته می شود اما توانمندسازی 
اقتصادی زنان به عنوان بخــش مهمی از دلیل 
اصلی طرح پنج ســاله در چارچوب برابری زنان 

و مردان است.
شیاپا افزود: وقتی زن بتواند پول، مسیر شغلی 
و سرنوشتش را به دســت آورد، در جامعه آزادتر 
است. بنابراین ما در حال کار بر روی قانونی برای 
توانمندسازی اقتصادی زنان هستیم که با درگیر 

کردن تمامی ذینفعان آن را اجرایی کنیم.
وزیر برابری جنسیتی فرانسه گفت: من این 
الیحه را به طور مشترک با برونو لومر وزیر اقتصاد 

فرانسه اجرا خواهم کرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه در 
همان ماه های ابتدایی ریاست جمهوری خود در 
سخنانی انتقادآمیز از خشونت خانگی در کشورش 
گفت که برای فرانســه مایه شرمساری است که 

هر سه روز یک زن در این کشور به قتل می رسد.
او در سخنانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با 
خشونت علیه زنان، تاکید کرد که سکوت در برابر 

این مسئله باید شکسته شود.

مکرون برابری جنسیتی را یکی از موضوعات 
اصلی دوره پنج ساله ریاست جمهوری اش عنوان 

کرده است.
خرداد امسال، روزنامه ون مینوت فرانسه به 
نقل از دیده بان مقابله با نابرابری ها از شکاف عمیق 
در دریافت دستمزدها و حقوق بین مردان و زنان 
در فرانسه خبر داد. این روزنامه با انتشار ویدئویی 
در صفحه توئیتر خود افزود: طبق دیده بان مقابله 
با نابرابری ها، شکاف بین دستمزدهای باال و پایین 
در فرانسه تثبیت شده است. به گفته لویی مورن 
رئیس دیده بان نظارت بر نابرابری ها در فرانسه، 
در این کشــور زنان نســبت به مردان دستمزد 
کمتری دریافت می کنند. در پســت های برابر با 
مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵ درصد کمتر از مردان 
فرانســوی دریافتی دارند و همه این نابرابری ها 
بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته 
اســت. 8میلیون نفر در فرانســه در شرایط بد 

استخدامی بیکاری و ناپایداری شغل قرار دارند.
فرانسه به عنوان یکی از کشورهای غربی مدعی 
تســاوی حقوق زن و مرد و آزادی زنان تاکنون 
نتوانسته است آن چنان که باید در این زمینه به 
موفقیت الزم دســت یابد و حقوق زنان را در این 

کشور احیا کند.
بررسی و آمار موجود نشان می دهد که زنان 
فرانســوی در برخی موارد از حقــوق اجتماعی 
به مراتب کمتری نســبت به مــردان در جامعه 
برخوردار شــده و با تبعیض جنســیتی مواجه 
هستند، این درحالی اســت که آزادی، تساوی 
و عدالت نیز شــعار اصلی جمهوری فرانســه و 
شالوده آن را تشکیل می دهد. خشونت علیه زنان، 
سوء استفاده های جنســی و تجاوزهای عنفی، 
بزهکاری های اجتماعــی، تبعیض علیه زنان در 
مسائل اجتماعی و زندگی روزمره از جمله نواقص 
موجود در خصوص زنان در جامعه فرانسه است 

که آمارهای موجود نیز موید آن است.
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انتظار می رود ظرف چند ماه آینده، 
موجی از محرک های اقتصادی، اقتصاد 
جهانی را مورد تأثیر قرار دهد، اما بعید 
اســت حتی این محرک ها هم بتوانند 

جلوی رکود اقتصاد را بگیرند.
خبرگزاری بیزینس اینســایدر در 
تحلیلی با اشاره به آشکار شدن نشانه های 
رکود جهانی اقتصاد نوشت: به عقیده 
کارشناس ارشد اقتصادی موسسه مالی 
مورگان استنلی، ترکیبی از سیاست های 
نرخ های پایین بهره، افزایش سطح قابل 
پذیرش بدهی و سیاست های تسهیل 
شده تجاری، در فضایی که سیاست های 
پولی همچون گذشــته دیگر کاربرد 
ندارند، از سوی قدرت های تجاری جهان 
ایجاد شــده اند. چیتان آیا، اقتصاددان 
ارشد موسسه مورگان استنلی در پیامی 
به کاربران خود گفت: کاهش نرخ بهره 
طبیعی این معنا را می دهد که سیاست 
پولی به تنهایی برای  تحریک عمده تقاضا 
و رفع انتظارات از تورم کافی نیست. وی 

ادامه داد: تحوالت چرخه ای، مسئله را 
حادتر می کند. عدم قطعیت سیاست 
تجاری، رشد اقتصاد جهانی را به سمت 
نازل ترین سطوح پس از دوران بحران 
گذشته سوق می دهد. این اظهارنظرها 
در حالی صورت می گیــرد که ترس از 
رکود جهانی اقتصــاد در پی داده های 
هشــدار آمیز از اقتصادهــای بزرگ ، 
همچون آلمان و چیــن، رو به بحران 
گذاشته است. ایاالت متحده نیز بخش 
مهمی از این به اصطالح منحنی بازده را 
که فاصله بین اوراق کوتاه مدت و اوراق 
خزانه بلند مدت را برای اولین بار از سال 
۲۰۱7 تا کنون معکوس نشان می دهد، 
زیر نظر دارد. معکوس شدگی اخیر این 
منحنی به نگرانی هــا در مورد کاهش 
سرعت رشد اقتصاد به عنوان نشانه ای 
که در تمام بحران های اقتصادی از سال 

۱9۵۰ اتفاق افتاده است، دامن می زند.
چیتان آیا افزود: عدم قطعیت معطل 
مانده تجارت، چرخ های اقتصاد جهانی 

را روی حرکت آهسته قرار داده است.
این تالقی عوامل مختلف منجر به 
آن شده که سیاست های مالی به عنوان 
معیارهایی برای جلوگیــری از بحران 

اقتصادی در اولویت قرار گیرند. آلمان، 
چین و ایاالت متحده همگی روش های 
مالی را فرای تســهیالت پولی در نظر 
گرفته اند تا اقتصاد خود را در مواجهه با 
رکود اقتصادی ایمن کنند. اما مورگان 
استنلی از این اقدامات نتیجه ای حاصل 
نمی بیند. در نهایت این موسسه بر این 
باور است که این وضعیت آنچنان پیش 
رفته اســت که نمی توان با راه کارهای 
زیرکانه از پســش برآمد. تحلیلگران 
موسسه مورگان استنلی عنوان کردند 
که محدودیت های سیاسی و حقوقی 
جایی برای اقدامات تهاجمی مالی در 
آینده نزدیک باقی نگذاشته اند. در حال 
که برای سال جاری محرک های مالی 
در نظر گرفته شده است، انتظار نمی رود 
در سال آینده بسط بیشتر اقتصاد را در 
جهان شاهد باشیم. برای نمونه برخی از 
اقدامات مالی که اخیراً برخی از کشورها 
در مشــورت با مورگان اســتنلی اجرا 

کرده اند را می توان ذکر کرد.
آلمان : اقدامات پیشگیرانه

رویترز نوشت: در حالی که آلمان در 
کسری بودجه های کنونی مشارکتی 
ندارد، این کشــور بر اساس گزارش ها 

مسئله کندی رشد اقتصاد را به عنوان 
یک موضوع هشدار دهنده در نظر دارد.

چیتان آیا گفت که آلمان صرفا در 
مواجهه با رکود شدید اقتصادی یا برنامه 
برای کاهش دریافــت وام های اضافی 
در آینده، هزینه های کسری بودجه را 
تقبل می کند. وی افزود: انتظارات ما از 
آلمان برای اعمال سیاست های تحریک 
اقتصاد در صورت کند بــودن بیش از 
حد رشد اقتصاد فرای توقعات، افزایش 
می یابد. ما بــاور داریم که به جای اقدام 
ناگهانی و تغییر جهت انفجاری، هرگونه 
محرک اضافی از سوی آلمان واکنشی 
و تدریجــی خواهد بــود. دولت آلمان 

همچنین گفته است که ۵۵ میلیارد دالر 
برای بهبود هزینه های مصرف کنندگان 
و اشــتغال زادیی در صورت مواجهه با 

رکود طوالنی مدت در نظر گرفته است.
 آمریکا:  کاهش مالیات 

حقوق و دستمزد
اسوشیتدپرس نوشــت: ترامپ به 
دولت خود پیشــنهاد کرد تا با کاهش 
مالیات حقوق و دســتمزد به تحرک 
اقتصــاد آمریــکا از مســیر تحریک 
مصرف کنندگان به هزینه  کرد بیشتر، 
اقدام کننــد. بر اســاس تحلیل های 
مورگان استنلی، کاهش مالیات حقوق 
و دستمزد تأمین اجتماعی از 6.۲ درصد 
به چهار درصد می تواند درآمد خالص 
کارکنان کل آمریکا را تا ۲۵۰ میلیارد 
دالر افزایــش دهد. مایــکل زیزاس، 
استراتژیست سیاست های عمومی این 
شرکت در آمریکا گفت:  کاهش مالیات 
حقوق و دستمزد نیازمند تأیید کنگره 
اســت و با توجه به انتخابات پیش رو، 
شانس تصویب چنین قانونی بسیار بعید 
به نظر می رسد. چیتان آیا گفت: توافق 
احزاب بر ســر این موضوع در آمریکا تا 
زمان مشاهده کاهش شدید نرخ رشد 

اقتصاد بعید به نظر می رسد.
چین: هزینه در بخش های 

زیرساختی
چیتان آیا باور دارد که چین به معنای 
واقعی، بیشترین انعطاف پذیری را برای 

اجرای تسهیالت مالی دارد.
چین همین حاال هم بسته محرک 
۲۵۰ میلیارد دالری را برای رشد بیشتر 
به اقتصاد خود تزریق کرده است و اینکار 
نه در تاریخ اخیر بلکه از اوایل سال جاری 
میالدی انجام شده بود. این بسته شامل 
کاهش مالیــات و کاهش مشــارکت 
شــرکت ها در هزینه هــای اجتماعی 
می شــود. اما کاهش اعتماد شرکت ها 
به اقتصاد جهانی، می تواند از تأثیر این 

محرک های اقتصادی چین بکاهد.
مورگان استنلی پیش بینی می کند 
که چین به منظور اقــدام مدافعانه در 
صورت تداوم افزایش فشــار بر رشــد 

اقتصادی این کشــور، دست به اعمال 
محرک هــای بیشــتر بزند کــه این 
محرک هــا ممکن اســت در آینده نه 

چندان دور اعمال شوند.
رابین ژینگ، اقتصاددان برجسته 
مورگان در چین پیش بینی کرده است 
که این کشور احتماال محرک هایی به 
ارزش بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دالر را از 
طریق هزینه در بخش های زیرساختی 
کشــور، عالوه بر محرک های پیشین 
در نظر بگیرد. چیتان آیا در این زمینه 
گفت: با تداوم عدم قطعیت تجاری که 
بر تقاضای خارجی و سرمایه گذاری های 
بخــش خصوصــی تأثیــر دارد و نیز 
چسبیدن سیاســت گذاران چینی به 
اعطای وام به بخــش دارایی ها، انتظار 
داریم رشــد کلی تولید ناخالص ملی 
این کشــور همچنان به نسبت ضعیف 
بماند و در حد 6 درصد باشــد. آخرین 
بحران مالی جهان مربوط به سال ۲۰۰8 
است که نشــانه های آن از سال ۲۰۰۵ 
آشکار شد و تا ســال ۲۰۱۲ آثار آن بر 
کل جهان سنگین بود و هنوز نیز آثاری 
از آن پا برجا است. ویژگی اصلی بحران 
پیشین، کاهش میزان نقدینگی در نظام 
بانکی و اعتباری بود. با بحران پیشین، 
آمریکا شاهد انفجار حباب مسکن بود 
و خانه های افراد که به عنوان ضمانت در 
شبکه بانکی این کشور گرو بودند، به وجه 
نقد تبدیل نمی شد. در این بحران ایران 
به دلیل عدم وابستگی به اقتصاد جهانی 

از این بحران جان سالم به در برد.

مورگان استنلی از ضعف  قدرت ها در کنترل رکود اقتصادی گفت؛

پیش بینی آوار بحران بر شانه های اقتصاد جهان
آلمان، چین و ایاالت متحده 

همگی روش های مالی را 
فرای تسهیالت پولی در نظر 

گرفته اند تا اقتصاد خود را 
در مواجهه با رکود اقتصادی 

ایمن کنند. اما مورگان 
استنلی این اقدامات 

را بی نتیجه و بی حاصل 
می بیند

مورگان استنلی پیش بینی 
می کند که چین در صورت 

تداوم افزایش فشار بر 
رشد اقتصادی این کشور، 

در اقدامی تالفی جویانه 
در آینده ای نه چندان دور 

دست به اعمال محرک های 
بیشتر بزند 
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وبگاه صهیونیستی عاروتص شوع در گزارشی نوشــت که تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که کره شمالی در حال ساخت 
زیردریایی مجهز به موشک بالستیک است و احتماالً برای یک آزمایش موشکی آماده می شود. این وبگاه صهیونیستی نوشت که 
ساخت این زیردریایی، توانمندی پیونگ یانگ برای حمله به مسافت های طوالنی را تقویت می کند. این گزارش ادامه می دهد، 
تصاویر ماهواره ای که روز دوشنبه )چهارم شهریور ماه( از کارگاه کشتی ســازی سینپو ساوث کره شمالی گرفته شده است، 
زیردریایی جدید کره شمالی را در نزدیکی جرثقیل ها و کشتی های پشتیبان نشان می داد؛ که احتماال این زیردریایی برای انجام 
یک آزمایش موشکی آماده می شود. کره شمالی اعالم کرده بود که این زیردریایی آماده استقرار در دریا است که البته برمودز و 
چا در این خصوص ابراز تردید کرده اند و گفتند که احتماالً یکسال از زمان تکمیل ساخت این زیردریایی تا بهره برداری آن زمان 
الزم است. به دنبال بی توجهی های آمریکا و کره جنوبی به هشدارهای اخیر کره شمالی درباره برگزاری 
رزمایش مشترک آن ها در شبه جزیره کره، پیونگ یانگ در هفته های اخیر چندین بار موشک های 
کوتاه برد آزمایش کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته بود که کشورش برای مقابله با 
تهدیدات نظامی و فشارهای تهاجمی، باید توسعه تسلیحات جدید راهبردی تاکتیکی را سرعت دهد.

مجمع شیعیان پاکستان متشکل از احزاب سیاسی و گروه های مختلف شیعی در این کشور با ابراز نگرانی جدی نسبت 
به اوضاع منطقه جامو و کشمیر، حل این مســئله در گروی تقویت وحدت اسالمی و استفاده از روش های موثر دیپلماتیک 
عنوان کرد. همایش مشترک احزاب و گروه های شیعه پاکستان با عنوان حمایت از کشمیر روز سه  شنبه )پنج شهریور ماه( در 
شهر اسالم آباد برگزار شد. هدف از برگزاری همایش مشترک رهبران شیعه این کشور تاکید بر یکپارچگی تمام فرق اسالمی 
در پاکستان برای حمایت از ملت های مظلوم جهان از جمله مردم فلسطین، یمن، سوریه، افغانستان و کشمیر بود. روسا و 
مسئوالن ارشد ۳۰ حزب سیاسی و گروه مذهبی متعلق به شیعیان پاکستان از جمله مجلس وحدت مسلمین، جنبش اسالمی، 
سازمان دانشجویان امامیه، سازمان امت واحده و کنفرانس شیعیان در این همایش حضور داشتند. اعضای همایش مجمع 
شیعیان پاکستان در پایان این برنامه از دولت اسالم آباد خواستند تا ضمن پیروی از روش های موثر 
دیپلماسی از ظرفیت کشورهای برادر اسالمی برای حل موضوع کشمیر استفاده کند. مجمع شیعیان 
پاکستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت بحرانی کشمیر، از سازمان های بین المللی و نهادهای 

حقوق بشر خواست تا برای رفع مشکالت مسلمانان این منطقه اقدام کنند.

عاروتص شوع: کره شمالی در حال ساخت زیردریایی مجهز به 
موشک بالستیک است

 مجمع شیعیان پاکستان خواهان حل دیپلماتیک 
مناقشه کشمیر شد

معاون نمایندگی روســیه در ســازمان ملل متحد 
نســبت به هرگونه مماشات با تروریســم هشدار داد 
و افشــای اطالعات کانال های مالی داعش را حیاتی 

دانست.
گنادی کوزمین عصر سه شنبه )پنج شهریور ماه( در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع 
تهدیدهای ناشــی از تروریسم برای صلح و امنیت بین 

الملل برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: روســیه از تالش های بی وقفه داعش در 
تعمیق ریشــه های خود در افغانســتان، ایجاد شاخه 
مرتبط در جنوب آسیا و حضور پررنگ در منطقه آسیا 

پاسفیک نگران است.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ادامه داد: داعش 
ارتباط خود را با تندروهای اســالمی در شمال و غرب 
آفریقا حفظ کرده اســت و به نظر می رسد، اروپا مورد 

تهدید حمالت تروریستی آن باشد.

کوزمین تاکیــد کرد: ما باید تالش هــا برای ایجاد 
سازمان تروریستی به روز شده را مسدود سازیم. داعش 
همچنان از اسپانسرهای خارجی منابع مالی دریافت 
می کند که تحت پوشش بنیادهای خیریه، سازمان های 
مذهبی و سایر انجمن های مردم نهاد فعالیت می کنند. 
معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد اضافه 
کرد: انتشــار اطالعات در مورد کانال های حمایت از 
داعــش و تالش هایی که ما برای مختــل کردن آن ها 

انجام می دهیم، بسیار حیاتی است.

یک منبــع آگاه امنیتی روز چهارشــنبه )ششــم 
شــهریور ماه( گفــت، اســرائیل تدابیــر حفاظت از 
سفارتخانه های خود در سرتاسر جهان را شدت بخشید 
و به مقامات  ارشــد خود ابالغ کرده که در انتظار پاسخ 

احتمالی حزب اهلل به حادثه بیروت باشند.
ایــن منبــع بــه روزنامــه ایندیپندنــت عربی 
گفت: اســرائیل به ســفارتخانه ها، کنســولگری ها و 
نمایندگی های خود در سرتاسر جهان سفارش کرده تا 
احتیاط بیشتری کنند و از سفرا و نمایندگان  ارشد خود 
خواسته است طی روزهای آتی در خانه هایشان بمانند 
و زیاد تردد نداشته باشــند. به خصوص در کشورهای 
خاورمیانه و آمریکای جنوبی که این اعتقاد وجود دارد 
که فعالیت ایران و همچنین حزب اهلل در آن جا می تواند 

به اسرائیلی ها آسیب بزند.
به گزارش روزنامه فرامنطقــه ای رای الیوم، منبع 
مذکور خبر داد: اسرائیل به شخصیت های ارشد خود 

توصیه کرده از ســفرهای غیرضــروری پرهیز کنند. 
به خصوص رؤسای ســابق ســرویس های امنیتی و 
افسران ارشــد بازنشسته زیرا بیم ســوء قصد و تالش 
برای ترور آن ها وجود دارد. ایندیپندنت نوشــت: این 
هشدارها و راه های احتیاط پس از نشست روز دوشنبه 
کابینه اسرائیل اتخاذ شده و ارتش اسرائیل هم حضور 
نیروهای خود در مرز با لبنان را تقویت کرده و مانع عبور 
و مرور خودروهای غیرنظامیان در مناطقی مشخص 

نزدیک نوار مرزی اسرائیل با لبنان می شود.

آماده باش مراکز وابسته به رژیم صهیونیستی از بیم 
انتقام حزب اهلل

روسیه افشای اطالعات کانال های مالی داعش را 
حیاتی دانست

خبرخبر


