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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en persan. 

TEXTE AU VERSO 

 

 



 

 حاضر هشدار داد روحانی نسبت به مخاطرات افزایش مطالبات مردم در وضعیت بحرانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از منتقدانش در درون قدرت خواست که در وضعیت حاضر 

های اقتصادی بحران کرونا روبرو است به  های حداکثری، نبود ارز و عارضه با تحریمکه کشور 

 .افزایش مطالبات مردم دامن نزنند، زیرا این اقدام برخالف مصالح کشور است

برگزار شد از مسئوالن  ۱۳۹۹خرداد  ٢٧انی در جلسۀ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که حسن روح

های  ها و کمبود ارز باعث افزایش قیمت نیازمندی جمهوری اسالمی خواست که نگذارند فشار تحریم

 .اولیه مردم شود

های  طلبروحانی تأکید کرد که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی ایران "در تالش هستند ]...[ 

ارزی ایران را در دیگر کشورها آزاد کنند تا" به این ترتیب مانع از بروز "التهاب" در "بازار ارز 

 ".کشور شوند

های حداکثری و شیوع بیماری  سابقۀ تحریم حسن روحانی یادآوری کرد "در شرایط سخت و بی

به منتقدان خود در  ها و فشار اقتصادی یک معضل جهانی است." او خطاب خطرناک کرونا عارضه

درون قدرت گفت: منصفانه نیست در چنین وضعیتی دولت و مسئوالن دولتی هدف حمله و انتقاد قرار 

بگیرند. روحانی از منتقدان خود خواست که "به افزایش انتظارات جامعه دامن نزنند "و این کار را 

 ."برخالف مصالح کشور و جامعه" دانست

کزی، ناصر همتی، و همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس مر دیروز رئیس کل بانک[…] 

سابقه خواندند. رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که  جمهوری، تنگناهای ارزی رژیم ایران را بی

دستی ارزی سر آمده و از این پس موجودی ارزی کشور فقط صرف تهیه غذا و دارو و  دورۀ گشاده

ای، رهبر حکومت اسالمی  با معضل بزرگ ارزی، علی خامنهشود. در مواجهه  مواد اولیه می

دانست بیست  اثر می های آمریکا را بر صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران بی ایران، که تحریم

و ششم خرداد موافقت خود را با تصمیم سران سه قوه مبنی بر ورود نامحدود ارز اسکناس به کشور 

 .اعالم کرد

های جاری خود به هر دری میزند. فرهاد دژپسند، وزیر  تأمین منابع هزینه دولت حسن روحانی برای

اقتصاد، بیست و هفت خرداد خبر داد که دولت دومین صندوق قابل معامله موسوم به "ای تی اف" را 

رساند. صندوقهای قابل معامله دربرگیرندۀ سهام شرکتها و سایر  به زودی در بازار به فروش می

 .شود ت که همانند اوراق بدهی از سوی دولت در بورس به فروش گذاشته میهایی اس دارایی
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