گزارش روزانه

احتٕاَ ٚلٛع دٔٚیٗ روٛد تٛرٔی
روٛد تٛرٔی ٘اؽی اس عیاعتٞای ٘ادرعت ٞذفٕٙذی یارا٘ٞٝاعت؛ ٞ 54شار تٔٛاٖ بٞ ٝز فزدی دادٜ
ٔیؽذ در حاِی وٞ 033 ٝشار تٔٛاٖ ب ٝاسای آٖ ٞ 54شار تٔٛاٖ اس جیب ٔزدْ ٌزفتٔ ٝیؽذ بٙابزایٗ با
ایٗ ؽزایظ چغٛر ٕٔىٗ اعت و ٝتٛرْ پاییٗ بیایذ!
پذیذ ٜروٛد تٛرٔی و ٝایٗ رٚسٞا التقاد ایزاٖ ب ٝآٖ ٌزفتار ؽذ ،ٜؽزایغی ایجاد وزد ٜو ٝبٔ ٝؾىالت
بٍٙاٜٞای تِٛیذی رٚس ب ٝرٚس افشٚدٔ ٜیؽٛد.
بٌ ٝشارػ جٟاٖ فٙؼت ،اس عاَ ٌذؽت ٝو ٝروٛد تٛرٔی بٔ ٝؼضُ ٘خغت التقاد ایزاٖ تبذیُ ؽذٚ ٜ
چاِؼٞای جذیذی را پیؼ ر ٚلزار داد ،ارسیابی ایٗ ٚضؼیت  ٚارای ٝراٞىارٞای بز ٖٚرفت اس ایٗ ؽزایظ
ٔٛرد تٛجٍ٘ ٝاٜٞای وارؽٙاعاٖ ٔ ٚتخققاٖ لزار ٌزفت .در ایٗ ٔیاٖ ٌزٞٚی اس وارؽٙاعاٖ بز ایٗ أز
تاویذ دار٘ذ و ٝفضای ؽىُ ٌزفت ٝاس اٚاخز عاَ لبُ تاو٘ ٖٛٙؾاٖ اس آٖ دارد و ٝأغاَ بٔ ٝزٚر اس
فضای روٛد تٛرٔی خارج خٛاٞیٓ ؽذ أا ایٗ در حاِی اعت و ٝاغّب باسارٞا ٕٞچٙاٖ راوذ بٛد ٚ ٜتحزوی
اس خٛد ٘ؾاٖ ٘ذادٜا٘ذ  ٚبزخی اس وارؽٙاعاٖ ب ٝتؾذیذ روٛد تٛرٔی ٞؾذار ٔیدٙٞذ.
ٟٔذی تمٛی ،ػضٞ ٛیات ػّٕی دا٘ؾٍا ٜػالٔ ٝعباعبایی اس آٖ دعت ٝاس التقاددا٘اٖ اعت و ٝب ٝاػتماد
ٚی بایذ ٔٙتظز یه روٛد تٛرٔی دیٍز باؽیٓ.
تمٛی بز ایٗ باٚر اعت و ٝبا اجزای لا٘ٞ ٖٛذفٕٙذی یارا٘ٞٝا بغیاری اس ٚاحذٞای تِٛیذی ٚرؽىغت
ؽذ٘ذ  ٚدِیُ ایٙى ٝرؽذ التقادی ٔٙفی ؽذ ایٗ ٔغاِ ٝبٛد وٚ ٝاحذٞای تِٛیذی وؾٛر ٘ابٛد  ٚوارٌزاٖ
بیىار ؽذ٘ذ ،در پی آٖ ٘زخ بیىاری افشایؼ پیذا وزد  ٚدر ایٗ ؽزایظ تٛرْ ٘یش ؽاٞذ افشایؼ ٘جٔٛی ؽذ.

ػضٞ ٛیات ػّٕی دا٘ؾٍا ٜػالٔ ٝعباعبایی با ا٘تماد اس اجزای فاس دٞ ْٚذفٕٙذی ٔیٌٛیذ :چٟار عاَ پیؼ
ػٛٙاٖ وزدْ و ٝوؾٛر در آعتا٘ ٝروٛد تٛرٔی اعت و٘ ٝاؽی اس عیاعتٞای ٘ادرعت ٞذفٕٙذی
یارا٘ٞٝاعت؛ ٞ 54شار تٔٛاٖ بٞ ٝز فزدی دادٔ ٜیؽذ در حاِی وٞ 033 ٝشار تٔٛاٖ ب ٝاسای آٖ ٞ 54شار
تٔٛاٖ اس جیب ٔزدْ ٌزفتٔ ٝیؽذ بٙابزایٗ با ایٗ ؽزایظ چغٛر ٕٔىٗ اعت و ٝتٛرْ پاییٗ بیایذ! تِٛیذ
وؾٛر با رؽذ آ٘چٙا٘ی رٚبٝر٘ ٚؾذ ٜاعت  ٚاس عزفی با افشایؼ لیٕت حأُٞای عٛخت بایذ در ا٘تظار
یه روٛد تٛرٔی دیٍز باؽیٓ
ٞذایت ٘مذیٍٙی ب ٝبخؼ تِٛیذ
در ایٗ ٔیاٖ رییظ وُ با٘ه ٔزوشی راٞىار افّی خزٚج التقاد اس روٛد تٛرٔی را ٞذایت ٘مذیٍٙی بٝ
بخؼ تِٛیذ ٔیدا٘ذ.
عیف و ٝدر اِٚیٗ ٘ؾغت عزاعزی ٕٞىاراٖ ٌز ٜٚبا٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ عخٗ ٔیٌفت با بیاٖ ایٙىٝ
تأیٗ ٔاِی فؼاِیتٞای فٙؼتی ٔ ٚؼذ٘ی با تٛج ٝب ٝؽزایظ تٛرْ  ٚروٛد حاضز یىی اس بحثٞای جذی
ٔاعت ،اظٟار وزد :اِٛٚیت افّی در عاَ  30ظزفیتٞای خاِی اعت و ٝبا تأیٗ عزٔای ٝدر ٌزدػ
ٔٙاعب ب ٝحیغ ٝتِٛیذ ٔیرعذ  ٚب ٝعزػت افشایؼ تِٛیذ  ٚتحزن را ب ٝد٘باَ خٛاٞذ داؽت.
ٚی تاویذ وزد :اِٛٚیت بؼذی تأیٗ ٔاِی عزحٞای ٘یٕ ٝتٕاْ در ؽزف تىٕیُ اعت و ٝبا تشریك ٔٙابغ
ٔحذٚد ٘مذیٍٙی ب ٝبٟزٜبزداری ٔیرعٙذ  ٚایٗ ٔٛضٛع جٟتٌیزی ػٕٔٛی با٘ه ٔزوشی در عاَجاری
اعتٚ.ی ٟٔٓتزیٗ ٚظیف ٝرا در رابغ ٝبا التقاد وؾٛر ،اعتفاد ٜبٟی ٝٙاس ٔٙابغ ٔحذٚد با٘ىی ػٛٙاٖ وزد ٚ
ٌفت :بایذ بز٘أٝریشی دلیك بزای اعتفاد ٜبٟی ٝٙاس ٘مذیٍٙی داؽت ٝباؽیٓ  ٚاِٛٚیتٞایی بزایؼ لائُ ؽٛیٓ
 ٚب ٝایٗ ٔٙظٛر السْ اعت عیاعتٞای پِٛی  ٚجٟتٌیزیٞای با٘ه ٔزوشی در اجزا ٔٛرد حٕایت لزار
بٍیزد.
رییظ وُ با٘ه ٔزوشی با اؽار ٜبٔ ٝزوش ٔبادالت ارسی اظٟار وزد :ایٗ ٔزوش ؤ ٝبٙای ٔبادِٝای دارد
بزای واالٞای خاؿ  ٚؽزایظ ٚیض ٜاػٕاَ ٔیؽٛد  ٚاس اٚایُ ٟٔزٔا ٜب ٝتذریج ؽزایظ باثباتی را در باسار
ارس ؽاٞذ بٛدیٓ و٘ ٝاؽی اس تؼادَ در ٚرٚدی  ٚخزٚجیٞای ارس بٛد ٜاعت.

ٚی ٌفت :لزار ؽذ٘ ٜیاس خٛدرٚعاسیٞا ب ٝارس ٘یش در ٔزوش ٔبادالت ارسی بزعزف ؽٛد.
عیف تاویذ وزد :رعاِتی بز ػٟذ ٜبا٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ اعت  ٚایٗ با٘ه بایذ پیؾتاس  ٚپیؾاًٙٞ
بزخٛرد ػّٕی  ٚاعتفاد ٜبٟی ٝٙاس ٔٙابغ ٔحذٚد بزای ایجاد پزٚصٜٞای جذی باؽذ.
ٚی ادأ ٝداد :ایٗ با٘ه بایذ با تمٛیت آٔٛسػ  ٚافشایؼ تخقـ وارؽٙاعاٖ در جٟت ایجاد تحزن
ٔٛرد ٘یاس با٘ىی فؼاِیت وٙذ  ٚبتٛا٘ذ ب ٝدرعتی ٘مؼ ٔؾاٚر عزٔایٌٝذار را ایفا وٙذ ،اٍِٛی با٘ىذاری
ؽزوتی ٔٙاعب باؽذ ٘ ٚیاسٞای تخققی را پٛؽؼ دٞذ.
عیف تقزیح وزد :در ایٗ ٔغیز با٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ ٘یاس ب ٝتمٛیت دارد  ٚایٗ ٔغِٚٛیت با ٔاعت وٝ
بتٛا٘یٓ بخؾی اس ٔٙابؼی را و ٝدر دعتزط اعت ب ٝػٛٙاٖ افشایؼ عزٔای ٝدر با٘هٞای دِٚتی اختقاؿ
دٞیٓ.
ٚی با بیاٖ ایٙى٘ ٝظاْ با٘ىی وؾٛر ٔتٙاعب با حجٓ التقادی وؾٛر رؽذ ٘ىزد ،ٜاضاف ٝوزد :در
عاَجاری بایذ با افشایؼ عزٔای ٝبا٘هٞای دِٚتی وٕه وٙیٓ و٘ ٝظاْ با٘ىی ٘مؼ خٛد را لٛیتز ایفا
وٙذ.عیف التقاد وؾٛر را ٘ظاْ با٘هٔحٛر ػٛٙاٖ وزد  ٚافشٚد :بیٗ  54تا  33درفذ تأیٗ ٔاِی بز دٚػ
٘ظاْ با٘ىی اعت أا ٕٞشٔاٖ تالػ ٔیوٙیٓ و ٝبا تمٛیت باسار عزٔای ٝتأیٗ ٔاِی بّٙذٔذت را اس ایٗ
عزیك تأیٗ وٙیٓ  ٚتأیٗ ٔاِی ٘ ٚیاس عزٔای ٝدر ٌزدػ  ٚخظ تِٛیذ در وٛتأٜذت بز ػٟذ٘ ٜظاْ با٘ىی
اعت.
ٔؼٛلات با٘ىی تِٛیذ را با چؾٓ دیٍزی ببیٙیٓ
ٔحٕذرضا ٘ؼٕتسادٚ ،ٜسیز فٙؼت در ادأ ٝایٗ ٘ؾغت در حضٛر عیف با اؽار ٜب ٝبذٞیٞای ٔؼٛق
با٘ىی ٚاحذٞای تِٛیذی ٌفت :روٛد داخّی ،تحزیٓٞا  ٚفؾارٞای خارجی تحٕیّی باػث ٔؼٛلات با٘ىی ٚ
تاخیز در پزداخت الغاط با٘ىی ٚاحذٞای فٙؼتی ؽذ ٜاعت  ٚبایذ ایٗ چٙذ عاِ ٝرا با چؾٓ دیٍزی
ببیٙیٓ.

ٚی با اؽار ٜب ٝایٙى ٝبایذ تقٕیٕات درعت ب ٝایجاد بٟزٜٚری  ٚافشایؼ فادرات غیز٘فتی بیٙجأذ،
افشٚد :بشرٌی  ٚوٛچىی وار ٔ٘ ٟٓیغت بّى ٝبشرٌی ٞذف  ٚایجاد تح َٛإٞیت دارد.
ٚی تاویذ وزد :اٌز رٚیىزد «ٔا ٔیتٛا٘یٓ» در وؾٛر ایجاد ؽٛد ،با ٚجٛد ایٙى ٝتماضا ٘ ٚیاس وؾٛر بیؾتز
ؽذ ٚ ٜؽزایظ ٘یش خیّی ػٛك ؽذ ٜأا با عزٔای ٝوٓ ٔ ٓٞیتٛا٘یٓ حزوت ایجاد وٙیٓ.
٘ؼٕتساد ٜبا اؽار ٜب ٝبذٞیٞای ٔؼٛق با٘ىی ٚاحذٞای تِٛیذی افشٚد :روٛد داخّی ،تحزیٓٞا  ٚفؾارٞای
خارجی  ٚؽزایغی و ٝتحٕیُ ؽذ ٜباػث ٔؼٛلات با٘ىی  ٚتاخیز در پزداخت الغاط با٘ىی اس عٛی
ٚاحذٞای فٙؼتی ؽذ ٜاعت  ٚبایذ ایٗ چٙذ عاِ ٝرا با چؾٓ دیٍزی ببیٙیٓ.
ٚی با تاویذ بز ِش ْٚوٕه ب ٝبا٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ در افشایؼ عزٔای ٝتقزیح وزد :در بخؼ فٙؼت ٚ
ٔؼذٖ ٞیچ با٘ىی را در عغح ػّٕی  ٚتجزبی با٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ ٘ذاریٓ.
٘ؼٕتسادٕٞ ٜچٙیٗ با اػالْ ل َٛرییظ با٘ه ٔزوشی بزای افشایؼ عزٔای ٝبا٘ه فٙؼت ٔ ٚؼذٖ افشٚد:
عزٔای ٝایٗ با٘ه خیّی وٓ اعت  ٚبا ایٗ ٔمذار ا٘جاْ پزٚصٜٞای بشري با ٔؾىُ ٔٛاجٔ ٝیؽٛد.
ٚسیز فٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجارت تقزیح وزد :بایذ واری وٙیٓ و ٝتٕاْ آحاد جأؼ ٝبزای چؾٓا٘ذاس 4535
احغاط ٚظیف ٝوٙٙذ  ٚبزای جٌّٛیزی اس اثزات ٔٙفی ٘بایذ اجزای پزٚصٜٞا با تاخیز ٔٛاج ٝؽٛد.

بذرٚد

