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دٍلت دٍاسدّن
بذًببل ثببت اقتصبدی
در کشَر است

سزٚیس خثزی رٚس٘أ ٝارنٔ -عؼعا ٖٚا َٚرسع عس
جٕٟٛری تا تاو ذ تز ایٙى ٝدِٚت دٚاسد ٓٞتع ٝد٘عثعاَ
ثثات التػادی در وطٛر استٌ ،فت :تعا ٔعذیعزیعت
لٛی ،پز ا٘زصی ٔٚذتزا٘ٔ ٝی تٛاٖ تا چاِص ٞا پ ص رٚ
ٔماتّ ٝوزد.
تٌ ٝشارش ایز٘ا ،اسحاق جٟاٍ٘ زی پس اس افعتعتعا ٚ
تاسدیذ اس چٙذیٗ عز ػٕزا٘یٌ ،زدضٍزی  ٚغٙؼتعی
درجٕغ سزٔایٌ ٝذارأٖ ،ذیزاٖ ٚرس ساٖ ساسٔعاٖ ٞعا
ٚادارات در سخٙا٘ی اس ٔذیزاٖ  ٚسزٔایٌ ٝذاراٖ عز
ٞای افتتا ضذٕٞٚ ٜچٔ ٗ ٙذیزػأعُ ٔعٙعغعمع ٝساد
و ص ت ٝجٟت الذأاتی و ٝدر راستای تح ٚ َٛر٘ٚعك
و ص غٛرت ٌزفت ٝلذردا٘ی وزدٚ.ی اظٟار وزد :در
ضٕاَ  ٚجٛٙب وطٛر فزغت ٞای خٛتی ٚجٛد دارد،
ایٗ حك ّٔت تشري ایزاٖ است و ٝاس أىعا٘عات ایعٗ
ٔٙاعك استفاد ٜوٙٙذ و ٝأ ذٚاریٓ تا سزٔعایعٌ ٝعذاری
ٔٙاسة ضاٞذ ر٘ٚعذ ر ٚتع ٝرضعذ در ایعٗ ٔعٙعاععك
تاض ٓ.جٟاٍ٘ زی تا اضار ٜت ٝایٙى ٝثعثعات العتعػعادی
ا ٕٞت سیادی در سزٔایٌ ٝذاری داردٌ ،فت :دِٚعت
یاسد ٓٞتٛا٘ست تٛرْ  ۲4درغذی را وٙتزَ  ٚثعثعات
التػادی را ت ٝوطٛر تاسٌزدا٘ذٚ.ی تا ت اٖ ایٙى ٝتالش
دِٚت ایجاد رأص  ٚثثات در التػاد وطعٛر اسعت
خاعز ٘طاٖ ضذٔ :ح ظ التػادی تاثثات در ایزاٖ تعزای
فؼاالٖ التػادی ا ٕٞت تس ار داردٔ.ؼا ٖٚا َٚریع عس
جٕٟٛری در ادأ ٝتااضار ٜت ٝایٙىٔ ٝح ظ ٞای پز تٙص
التػادی ٔا٘غ سزٔایٌ ٝذاری ٔی ضٛد ،اظعٟعار وعزد:
دِٚت تا تالش تٛا٘ست تٍٛیذ ٘عز ارس ٔعی تعٛا٘عذ
حزوت ٔالیٕی داضت ٝتاضذ٘ ،ز سٛد تعا٘عىعی ر٘ٚعذ
واٞطی تایذ داضت ٝتاضذ  ٚرضذ التػعادی تع ٝسعٕعت
ٔثثت حزوت وٙذ  ٚفضای التػادی تزای فؼاالٖ ایعٗ
حٛس ٜلاتُ پ ص ت ٙی تاضذ  ٚتا د٘ ا ٚارد ٌفت ٌٚعٚ ٛ
تؼأُ ضٛیٓ  ٚتحزیٓ ٞا را اس پ ص رٚی ٔزدْ وطعٛر
تزداریٓ .جٟاٍ٘ زی در ادأٌ ٝفت :تا حذ سیعادی در
التػاد ،س است داخّی  ٚخارجی در فضای غٕ ٕعت
ٌ ٚفت  ٌٛٚلزار داریٓ  ٚجزیا٘ات س اسعی احسعا
ٔی وٙٙذ در فضای رأی رلاتت ٔی وٙٙذ  ٚدر ػع عٗ
حاَ وٞ ٝز وذاْ تزای ادار ٜوطٛر سّ م ٝخاظ خعٛد
را دار٘ذ أا ٔ ٕٝٞی دا٘ٙذ و ٝیه جٟت پ ص رٚسعت
٘ ٟٓایٗ است و ٝتزای سزتّٙذی ّٔت ایزاٖ  ،رأص
 ٚرفغ دغذغٔ ٝزدْ  ٚتٛسؼ ٝوطٛر تالش وٙٙذٚ.ی تعا
ت اٖ ایٙى ٝرأص ت ٝالتػاد وطعٛر تعاسٌطعتع ٝاسعت
افشٚد :در دِٚت دٚاسدٔ ٓٞا تا یه ضزایظ جعذیعذی
رٚت ٝرٞ ٚست ٓ ٕٟٔ ٚتزیٗ ٔٛضٛػعی وع ٝپع عص رٚ
داریٓ چاِص ٞایی است و ٝپع عص رٚی العتعػعاد ٚ
ٔذیزیت وطٛر لزار دارد.جٟاٍ٘ زی تا اضار ٜتع٘ ٝعز
ت ىاری اظٟار وزد :تزخی تػٛر ٔی وٙٙعذ تع عىعاری
 ٕٞطٔ ٝغز تٛدٞ ٚ ٜست  ٚراٞىارٞایی در ٌذضعتعٝ
داضت ٝؤ ٝی تٛاٖ ٖ را حُ وزد.

آخزیي ٍضعیت تعَیض کبرتّبی
قذیوی سزببسی کبرتّبی
کبغذی سزببسی فبقذ اعتببرًذ

حوبم کزدشت جلفب
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خَدتبى را هسخزُ ًکٌیذ ،سیبست تغییز رصین
در ایزاى جَاة ًویدّذ
سزٚیس خثزی رٚس٘أ ٝارنٚ -سیز أٛر خارج ٝوطٛرٔاٖ تزای تزرسعی
تحٛالت خاٚرٔ ا٘ ،ٝتٚ ٝلت ٔحّی در ٘طستی در ا٘عذیطعىعذ ٜضعٛرای
رٚاتظ خارجی تا حضٛر ریچارد ٞا  ،رس س ایٗ ا٘ذیطىذ ٜضعزوعت ٚ
سخٙزا٘ی وزد.
تٌ ٝشارش ایسٙأ ،حٕذ جٛاد ظزیف در اظٟارات خٛد ت ٝدٚراٖ جعٙعً
ػزاق اضار ٚ ٜتأو ذ وزد و ٝدر ٖ دٚراٖ تٕاْ لذرتٞای د٘ ا اس غعذاْ
حٕایت ٔی وزد٘ذ أا در ٟ٘ایت ایزاٖ تا اتىا تٔ ٝزدْ خٛد تٛا٘ست ادأعٝ
دٞذ  ٚت ٝتٛف ك دست یاتذ.ظزیف در پاسخ ت ٝپزسطی درتار ٜتؼأالت تعا
دِٚت تزأپ خاعز٘طاٖ وزد و ٝتا روس ت ّزسٚ ،ٖٛسیز خارجٔ ٝزیىا
ٌفتٌٛٚیی ٘ذاضت ٝاست أا ایٗ تذیٗ ٔؼٙا ٘ ست و ٝاحتٕاَ تؼعأعُ در
یٙذٚ ٜجٛد ٘ذاردٚ.سیز أٛر خارح ٝوطٛرٔاٖ تأو ذ وزد ،تسعّع عحعات
ٞستٝای أ ٙت  ٞچ وطٛری را تأٔ ٗ ٕ٘یوٙذٚ.ی در پاسخ ت ٝپعزسعطعی
درتار ٜاستمالَ ل ٜٛلضایی ایزاٖ ٌفت :لضات تخطی اس ٘ظعاْ حعمعٛلعی
ٞستٙذ و ٝت ٝغٛرت فزٔایطی ا٘تخاب ٕ٘یض٘ٛذ تّى ٝدر یه چارچعٛب
حمٛلی  ٚتا عی فز یٙذٞایی ت ٝسٕت خٛد ٔیرسٙذ٘ .عظعاْ لضعایعی ٔعا
ٔستمُ است  ٚتز اسا لا٘ ٖٛػُٕ ٔیوٙذ.ظزیف ادأ ٝداد :دادٌعاٞعی
در ٘ ٛیٛرن ٔا را در راتغ ٝتا ٚلایغ یاسد ٓٞسپتأ ز جزیٕ ٝوزد  ٚایٗ در
حاِی است و ٝػزتستاٖ ٓٞ ٚپ ٕا٘اٖ ضٕا در ایٗ ٚلایغ دست داضتعٙعذ.در
ادأ ٝایٗ سخٙزا٘ی ریچارد ٞا پزسطی را ت ٝایٗ غٛرت ٔغعز وعزد:
ت ّزس ٖٛت ٝتاسٌی اس حٕایت اس ػٙاغزی در داخُ ایزاٖ تعزای تعحعمعك
ٌذاری ٔسإِت ٔ ش در حىٔٛت ایٗ وطٛر سخٗ ٌفت .حعّعمع ٝای اس
سٙاتٛرٞای ٔزیىایی وٕتز دیپّٕات ه تٛد ٚ ٜخٛاستعار تعیع ع عز رصیعٓ
ضذٜا٘ذ٘ .ظز ضٕا چ ست  ٚایٗ ٔٛضغ چ ٝتأث زی تز دیذٌا ٜضٕا در لعثعاَ
ایاالت ٔتحذ ٜدارد؟ظزیف در پاسخ ت ٝایٗ پزسص ٌفت :تأث ز ایعٗ أعز
(تز دیذٌأ ٜا) ایٗ است ؤ ٝتٛجٔ ٝیضٛیٓ ٔزیىا اس تعاریعخ ػعثعزت

ٕ٘یٌ زدٔ .زیىا در ایزاٖ در ساَ  ۳۵۳۱دست ت ٝتعیع ع عز رصیعٓ سد ٚ
ٔی ت  ٙذ و ٝایٗ حزوت چ ٝتزایٙذی تزای ٔزیىا داضتٔ .زیىا اس سٔاٖ
ا٘مالب س است تی ز رصیٓ را د٘ثاَ ٔیوٙذ .ایٗ ر٘ٚعذ در دٚر ٜاٚتعأعا
رسٕ ًا ٔتٛلف ضذ؛ ٞزچٙذ ت ٝاػتماد ٔا در ػُٕ ایٗ ٘عثعٛدٚ.ی ادأع ٝداد:
تفاٚت ٔ اٖ ایزاٖ  ٓٞ ٚپ ٕا٘اٖ ٔزیىا در ٔعٙعغعمع ٝایعٗ اسعت وعٔ ٝعا
ٔطزٚػ ت  ٚلذرت خٛد را اس ٔزدْ ٔیٌ زیٓٚ .الؼ ت ایٗ است وعٔ ٝعا
در  ۱۳ساَ ٌذضت ٝتحت فطار تٛدٜایٓ ٕٝٞ .وطٛرٞای ٔٙغمٔ ٝعا ٘عٛػعی
چتز خارجی دار٘ذ؛ یا اس عزیك ٘ات ٛیا پطت ثا٘ی ٔستم عٓ ٔعزیعىعا .ایعزاٖ
٘ذاردٔ .ا چغٛر تذ ٞ ٖٚچ حٕایت خارجی لادر ت ٝادأ ٝتٛدٜایٓ؟ ػعّعت
ایٗ است و ٝتٔ ٝزدْ خٛد ٔتىی ٞست ٓ.ظزیف ٌفت :ایٗ ٔزدْ تٔ ٝعذت
 ۳4ساػت در غف تٛد٘ذ تا در ا٘تخاتات ریاستجٕٟٛری رأی دٞعٙعذ.
ص٘زاَ ٔات س چٙذ رٚس پ ص ٌفت ایزا٘یٞا حك ا٘تخاب ٘ذار٘ذ ٚ .یتاهلل
ری سجٕٟٛر را ا٘تخاب ٔیوٙذ  ٚایٌٗ ٝ٘ٛتٛض ح داد و ٝاٍ٘ار تعزأعپ
در ٔزیىا ری سجٕٟٛر تؼذی را ا٘تخاب وٙذٔ .زدْ  ۳4ساػت در غف
ٔیایستٙذ و ٝری سجٕٟٛری را ا٘تخاب وٙٙذ و ٝاس لثُ ا٘عتعخعاب ضعذٜ
است؟! ضایذ ٔزدْ داخُ ایزاٖ ضستٚضٛیی ٔیشی ضذٜا٘ذ! ایزا٘یٞعا در
ِس ٘جّس چٟار ساػت در غف ٔیایستٙذ و ٝریع عس جعٕعٟعٛری را
ا٘تخاب وٙٙذ و ٝاس لثُ ٔطخع است؟! خٛدتاٖ را ٔسخز٘ ٜعىعٙع عذ! تعٝ
ٚالؼ ت ٞا تٍٙزیذ .تی ز رصیٓ در ایزاٖ جٛاب ٕ٘ی دٞعذ سیعزا وطعٛری
٘ ست و ٝتزای تما ٔ ٚطزٚػ ت تٔ ٝزیىا ٚاتست ٝتاضذٚ.ی در پعاسعخ تعٝ
پزسطی درتار ٜتحزیٓٞای ٔزیىا ػّ  ٝتز٘أٞ ٝسعتع ٝای ایعزاٖ ٌعفعت:
ٔزیىا تایذ رٚی ٝخٛد در لثاَ تحزیٓٞا را تی ز دٞعذٚ .لعتعی ٔعزیعىعا
تحزیٓٞای ٞستٝای را ػّ  ٝایزاٖ غاس وزدٔ ،ا  ۰44سا٘تزیف ٛص داضعتع عٓ
و ٝپس اس تحزیٓٞا  ٚدر سٔاٖ ٔذاوزات ایٗ تؼذاد تٞ ۰4 ٝشار سا٘تزیف ٛص
رس ذ .پس ٘ت ج ٝایٗ تحزیٓ ٞ ۳۵شار  ۳44 ٚسا٘تزف ٛص ت طتز تٛد ٜاست.

تَسعِ سْالى ٍ الَارعلیب ،در بستز سهبىبٌذی هذٍى
سزٚیس خثزی رٚس٘عأع ٝارن -ضعٟعزدار تعثعزیعش در د ٚرٚسعتعای
تاسٜاِحاق یافت ٝسٟالٖ  ٚاِٛارػّ ا در ضٕاَ غزب تثزیش ،حضٛر یعافعتعٚ ٝ
ضٕٗ تاسدیذ اس ٚضؼ ت وّی رٚستاٞا ،تا د ٞار ،اٞاِی ضٛرا  ٚسعاوعٙعاٖ،
دیذار ٌ ٚفتٍ ٛوزد.تٌ ٝشارش ضٟزیار ،دوتز غادق ٘عجعفعی در جعٕعغ
اٞاِی ضٛرا  ٚساوٙاٖ رٚستاٞای تاسٜاِحاق ،تا تاو ذ تز ایٗوٞ ٝعز العذاْ
اجزایی در ایٗ دٔ ٚحّ ،ٝتایذ ٔغاتك تز٘أ ٝػّٕی ٔ ٚغاِؼاتی تاضذ ،اظٟعار
داضت :سٟالٖ  ٚاِٛارػّ ا ،پس اس رایش٘یٞای ٔسعتعٕعزٔ ،عغعاتعك ععز
جأغ ،ت ٝضٟز تثزیش ّٔحك ضذ ٜا٘ذ  ٚاس دٚاسد ٓٞضٟزیٛر أساَ ،رسٕاً اس
ٔحالت ضٟز تثزیش ت ٝضٕار خٛاٙٞذ رفتٚ.ی تا ت اٖ ایٗو ٝاٞاِی سٟعالٖ
 ٚاِٛار ،اس لذیٓ ،ارتثاعات اجتٕاػی تٍٙاتٙعً تعا تعثعزیعش داضعتع ٝا٘عذ،
خاعز٘طاٖ وزد :ایٗ ارتثاعات ،تا اِحاق رسٕی د ٚرٚستا ت ٝتعثعزیعش ،در
تستز ٔٙسجٓ تزی تذا ْٚخٛاٞذ داضت  ٚضٟزداری تثزیش ،عثع عؼعتع ًا تعٕعاْ
تالش خٛد را تزای تٛسیغ ٔتٛاسٖ أىا٘ات  ٚاجعزای ٔعأعٛریعت ٞعای
احػاضذ ٜدر ایٗ دٔ ٚحّ ٝجذیذ ،ت ٝوار خٛاٞذ تست .ضٟزدار تثزیعش تعا
اضار ٜتٕٞ ٝجٛاری د ٚرٚستا تا ٔحذٚدٜٞای غٙؼتی ٚ ٚرٚدی ٔ ٟٓضٕاَ
غزب تثزیشٌ ،فت :ظزف تٞای ارسضٕٙذی در دٔ ٚحّ ٝفزا ٓٞاسعت وعٝ
اس ایٗ پس تایذ تا ٕٞت جٛا٘اٖ ٕٞ ٚزاٞی ٔ ٚطاروت ساوعٙعاٖ ،سٔع عٙعٝ
تٛسؼ ٝدٔ ٚحّ ٚ ٝایجاد ارسش افشٚد ٜرا فزا ٓٞوٙذ.دوتز ٘جفی تعا تع عاٖ
ایٗ و ٝضٟزداری تثزیش ت ٝػٛٙاٖ ٔتِٛی أٛر اجزایی ضٟعز ،تعٕعاْ تعالش

خٛد را تزای ایجاد سیزساختٞای اساسی در سٟالٖ  ٚاِٛارػّ ا تع ٝوعار
خٛاٞذ تستٔ ،تذوز ضذ :الذأات ٔمغؼی ٔ ٚحذٚد ٝ٘ ،تٟٙا راٞعٍعطعای
ٔس ز تٛسؼ ٝایٗ دٔ ٚحّ ٘ ٝست ،تّىٛٔ ٝجة ٔٛجة ٘اتسأا٘ی ت طتز ٘ع عش
خٛاٞذ ضذ؛ اس ایٗ رٔ ،ٚؼا٘ٚت ضٟزساسی ضٟزداری تثزیش تا ٞعٕعىعاری
ضٟزداری ٔٙغم ،۴ ٝتز٘أٞٝای سٔاٖتٙذی السْ را تزای پ ٍ زی ر٘ٚذ وّی
تٛسؼ ٝایٗ دٔ ٚحّ ٝتٙظ ٓ  ٚاجزا خٛاٞذ وزد.

اهکبى پیش ثبتًبم ایٌتزًتی
کبرت َّشوٌذً <;11 ،قطِ
آهبدُ تعَیض کبرتّبی هلی

سزٚیس خثزی رٚس٘أ ٝارن -سخٍٛٙی ساسٔاٖ ثثت
احٛاَ تاو ذ وزد و ٝتزای درخٛاست تؼٛیض وارت
ٛٞضٕٙذ ّٔی ٘ اسی تٔ ٝزاجؼع ٝحضعٛری ٘ع عسعت ٚ
ٔی تٛاٖ پاس عزیك سعایعت ثعثعت احعٛاَ تع٘ ٝطعا٘عی
www.ncr.irپ ص ثثت ٘اْ ا٘جاْ داد.
س ف اهلل اتٛتزاتی در ٌفت ٌٛٚتا ایسٙا ،در ٔٛرد ر٘ٚذ
غذٚر وارت ٛٞضٕٙذ ّٔی ،اظٟار وزد :تا و ٖٛٙت ص
اس  ٖٛ ّ ٔ ۰۲وارت ٛٞضٕٙذ ّٔی غادر ضذ ٜاسعت ٚ
ٕٛٞعٙاٖ ٔستحضز تاضٙذ و ٝوارتٞای ٔعّعی غعادر
ضذ ٜتا پایاٖ ساَ  ۳۵تٟٙا تا خز أساَ ّٟٔت دارد ٚ
حتٕا پ ص اس پایاٖ سٔاٖ اػتثار ٖ ،تایذ تزای تؼعٛیعض
وارت ّٔی  ٚدریافت وارت ٛٞضعٕعٙعذ خعٛد العذاْ
وٙٙذ.سخٍٛٙی ساسٔاٖ ثعثعت احعٛاَ اضعافع ٝوعزد:
ٕٛٞعٙاٖ تزای الذاْ  ٚدریافت وارت ٛٞضٕٙعذ ٔعّعی
تایذ ت ٝدفاتز پست  ٚدفاتز پ طخٛاٖ ٔزاجؼ ٝوٙٙعذ .در
تؼضی اس ٘ماط وطٛر و ٝأىاٖ دستزسی تع ٝایعٗ دٚ
دفتز ٚجٛد ٘ذارد ،ساسٔاٖ ثثت احٛاَ وارٞای غعذٚر
وارت ٛٞضٕٙذ را ا٘جاْ ٔی دٞذٚ.ی تا اضار ٜت ٝتؼعذاد
افزادی و ٝوارت خٛد را تؼٛیض ٘ىزد ٜا٘عذ ٌعفعت:
حذٚد ٘ ٖٛ ّ ٔ ۱۳فز در سزاسز وطٛر ٞعٕعچعٙعاٖ اس
وارتٞای لذیٕی استفادٔ ٜیوٙٙذ و ٝتایذ تا ٔزاجعؼعٝ
ت ٝدفاتز تؼ ٗضذ٘ ٜسثت ت ٝتؼٛیض وارت خٛد العذاْ
وٙٙذ.اتٛتزاتی در ٔٛرد جشس ات ٞشیٞٝٙای ٔزتعٛط تعٝ
دریافت وارت ٌفت :حذاوثز ٔثّیی وٕٛٞ ٝعٙعاٖ اس
ضزٚع درخٛاست وارت ٛٞضٕٙذ ّٔی تا دریافعت ٖ
تایذ پزداخت ضٛد ٞ ۱۳شار تٔٛاٖ است وٞ ۰4 ٝعشار
تٔٛاٖ ٖ تز اسا ٔػٛتٔ ٝجّس ضٛرای اسالٔی تعٝ
خشا٘ ٝدِٚت ٚاریش ٔیضٛدٞ ۵444 ،شار تعٔٛعاٖ تعزای
تىٕ ُ ثثت ٘اْ  ۰444 ٚتٔٛاٖ ٘ ش ٞعٙعٍعاْ تعحعٛیعُ
وارت دریافت ٔیضٛدٚ.ی تاو ذ وزدٕٛٞ :عٙاٖ تایعذ
ت ٝایٗ ٔٛضٛع تٛج ٝداضت ٝتاضٙذ و ٞ ٝچ ٞشیٝٙای تعٝ
جش ایٗ ٞشیٞٝٙا را ٘ثایذ پزداخت وٙٙذ ،ضٕٗ ایٙى ٝدر
تؼضی اس ٔٙاعك ٔثّغ پزداختی اس ٞ ۱۳شار تعٔٛعاٖ ٞعٓ
وٕتز است .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ اٌز فزدی در استاٖ س ستعاٖ
 ٚتّٛچستاٖ الذاْ وزد ٜتاضذ ٕٔىعٗ اسعت ٔعثعّعیعی
حذٚد ٞ ۰۳شار تٔٛاٖ پزداخت وٙذ تٙاتزایٗ ٞ ۱۳عشار
تٔٛاٖ حذاوثعز ٞعشیعٙع ٝای اسعت وعٔ ٝعزتعٛط تعٝ
وال٘طٟزٞایی ٔا٘ٙذ تٟزأٖ ،طٟذ  ٚض زاس است.

