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 های آمریکاجدول بدهی

  و نیم تریلیون  ۲۲بدهی دولت فدرال آمریکا بیش از

 سال درآمد نفت ایران. ۰۵۴دالر معادل بیش از 

 ک کم یافزایش بدهی ساالنه دولت فدرال آمریکا دست

 سال درآمد نفت ایران. ۲۴تریلیون دالر معادل 

 ها و مردم آمریکا حدود جمع بدهی دولت و شرکت

سال  ۵۰۳۵میلیارد دالر معادل  ۳۸۴تریلیون  و  ۳۷

 درآمد نفت ایران.

 نفری آمریکایی حدود  ۰انداز هر خانواده سرانه پس

 ۵۵مان و سرانه بدهی آن بیش از میلیون تو ۵۶۴

 میلیارد تومان. ۷۵۴میلیارد و 

  میلیارد دالر  ۵۶۲۴بدهی دانشجویان آمریکا بیش از

 سال درآمد نفت ایران ۷۲معادل بیش از 

  تا این زمان  دالر اردمیلی ۸۸۶جاری آمریکا تکسری

 سال درآمد نفت ایران. ۵۸سال جاری معادل قریب به 

  ۰۴۴فقط کسری تجاری امسال نسبت به چین بیش از 

 سال درآمد نفت ایران است. ۸میلیارد دالر معادل 

  میلیارد دالر  ۶۵۷۴بدهی خارجی آمریکا حدود

 سال درآمد نفت ایران. ۵۲۶معادل 

  ۳هزینه دخالت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه 

 سال درآمد نفت ایران. ۵۰۴تریلیون دالر معادل 

 تمام دالرهای چاپ شده و موجود در جهان را هم  باید

 های آمریکا محسوب کرد. جزو بدهی

 ۵۶  اند.تهفحت تحریم قرار گرتکشور 

  کشورها تالش می کنند با حذف دالر از روابط

 جاری خود، از سلطه دالر رهایی یابند.ت

  اخیرا چین و روسیه تصمیم گرفتند با پول خودشان

را انجام در سال میلیارد دالری  ۵۴۴مبادالت بیش از 

 حذف کنند.از روابط تجاری دوجانبه داده و دالر را 

 رایج در روابط تجاری،  زتضعیف دالر به عنوان ار

آمریکا را دچار معضل بزرگی خواهد کرد و امکان 

انتقال مشکالت اقتصادی آمریکا به سایر کشورها را 

 از بین خواهد برد.

  ۷۲۴جمعیت ش از نیمی از نفر بی ۷در آمریکا ثروت 

 است. میلیون نفری آمریکا

  میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر  ۰۴بیش از

 هستند.

 خواب دارند.نیم میلیون نفر کارتون حدود 

  درصد اقتصاد جهانی به زیر  ۰۴اقتصاد آمریکا از

 درصد رسیده است. ۵۵

 ا هتصاد آمریکا بزرگ است ولی این حجم از بدهیقا

 بسیار شکننده است. اقتصاد همبرای آن 

  جهان از جهان تک قطبی به سرعت به سوی جهان

جهان اسالم با و  چندقطبی در حال حرکت است

محوریت ایران رو به شدن و تبدیل به قطب بزرگ 

 .اسالمی است
 دالر میلیارد 05 ایران نفت ساالنه درآمد در محاسبات، مالحظات:

 بیشتر از درآمد در شرایط تحریم است. که است شده فرض
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