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ػضَ هحتشم ّیأت تَولی صادُ هٌْذع آلای  حضَسدس هحل اتاق باصسگاًی هـْذ ٍ با  هاللاتایي  -

هحتشم اهَسبیي  هؼؤٍلهٌَچْشی آلای دس ایشاى،  ادٍاسدٍ لَپض بَػىت ػفیش هحتشم اػپاًیاآلای  ،سئیؼِ

ٍ  هـْذوویؼیَى وـاٍسصی ٍ آب اتاق هحتشم ؿشیؼتی همذم سئیغ  هٌْذعآلای ، الولل اتاق هـْذ

هٌظَس اًجام هزاوشات التصادی دس ِ ب حتشم ًوایٌذگی ٍصاست اهَس خاسجًِوایٌذُ ه جْاًبخؾآلای 

 ّای هـتشن التصادی بشگضاس گشدیذ. جْت تَػؼِ ّوىاسی

 

 

ضوي خَؿاهذگَیی بِ حضَس ػفیش هحتشم دس اتاق هـْذ،  سئیؼِ ّیأتهحتشم ػضَ آلای تَولی صادُ  -

اتاق هـْذ، وـَس اػپاًیا ٍ ؿْشّای گًَاگَى آى هٌجولِ هادسیذ، ٍالٌؼیا ٍ ... سا بِ لحاظ جزب 

، ػَاحل خلیج یضد، ، دس ؿْشّای ایشاى اص جولِ اصفْاى، ؿیشاصٍیگشدؿگش هتٌَع داًؼتٌذ. بِ اػتماد 

فاسع، دسیای خضس ٍ هٌاطك صیاستی ای ًظیش هـْذ وِ داسای جاربِ ّای باالی گشدؿگشی ّؼتٌذ، هی 

بایؼت طشحی سیختِ ؿَد تا گشٍُ ّای گشدؿگش خاسجی آى ّا سا دس اٍلَیت خَد لشاس دٌّذ. بِ ػٌَاى 
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ِ بشای باصدیذ اص آػیای هیاًِ، تشووٌؼتاى ٍ ... ػفش هی وٌٌذ، هـْذ سا ًیض دس هثال، گشدؿگشاًی و

اٍلَیت باصدیذ خَد لشاس هی دٌّذ. تَسّای گشدؿگشی دس دػتِ ّای هختلف ٍ هتٌَع لابل اػتفادُ ٍ بِ 

. دس اداهِ ایـاى بِ اهش وـاٍسصی بِ صَست جاربِ ّای هـتشن بشای گشدؿگشاى خاسجی هی باؿٌذ

ىی اص هْن تشیي هٌابغ تَلیذ اػتاى اؿاسُ وشدُ ٍ صػفشاى سا ؿاخص ٍ گل ػشػبذ هحصَالت ػٌَاى ی

وـاٍسصی اػتاى اػالم وشدًذ. دس ایي سابطِ، ایـاى بِ اػپاًیا بِ ػٌَاى وـَسی وِ ػال ّا بش سٍی ایي 

تؼذاد  هحصَل واس وشدُ اًذ ٍ هشدم دس آى جا با هصشف صػفشاى آؿٌائی داسًذ، اؿاسُ وشدُ ٍ تَػؼِ

 هصشف وٌٌذگاى دس آى وـَس سا دس اهش تجاست فیوابیي هؤثش للوذاد ًوَدًذ.

اؿاسُ وشدُ ٍ افضٍدًذ آلای تَولی صادُ بِ اهش گلخاًِ ّا ٍ تَلیذات ٍػیغ آًاى جْت صادسات بِ اسٍپا  -

د، دس چٌاى چِ سٍؽ ًگْذاسی گلخاًِ، تجْیضات آى ٍ دػتشػی بِ باصاسّای اػپاًیا بشای ایشاى فشاّن ؿَ

لخاًِ اهش سؿذ گلخاًِ دس ایشاى بؼیاس هؤثش اػت. بِ اػتماد ایـاى، یىی اص پیؾ ًیاصّای اداسُ یه گ

هحصَل ػالن اػت ٍ ایي خَد یه اصل بِ ؿواس هی سٍد. بشای ًیل بِ ایي ّذف خَب دس دًیا، تَلیذ 

 اطالػات ٍ تَاًائی ّای وافی بِ دػت آٍسین. ایي ٍ پشًذگاى هفیذ دس گلخاًِ بایذ دس صهیٌِ حـشات

تىٌَلَطی دس ایشاى ٍجَد ًذاؿتِ ٍ دس صَست ٍجَد بؼیاس ًالص اػت. بشایي اػاع ؿشوت ّای بضسي 

ًَػی ػشهایِ گزاسی سا دس اهش تجاست اًجام هی  ّلٌذی ٍ بلظیىی با فشٍؽ ایي دػتِ حـشات بِ ایشاى

دٌّذ ٍ اگش تَلیذوٌٌذُ ّای اػپاًیایی ًیض بِ ایي حَصُ ػاللِ هٌذ باؿٌذ، فشصت خَبی بشای ػشهایِ 

گزاسی دس ایي صهیٌِ دس ایشاى ٍجَد داسد چشا وِ ػشهایِ گزاساى داخلی ًیض هایل بِ ّوىاسی بَدُ ٍ اص 

 ػشػت باالیی داسد. طشفی سؿذ گلخاًِ ّا دس ایشاى

اظْاس خَؿحالی بِ خاطش  ٍ اػپاًیابِ ػفیش هحتشم  ضوي ػشض خَؿاهذگَیی ؿشیؼتی همذمآلای  -

التصاد خشاػاى سضَی سا دس دػت بخؾ  دسصذ 09حضَس ػفیش دس اتاق باصسگاًی، بیؾ اص  هاللات 

ّای بؼیاسی دس صهیٌِ صٌایغ غزایی ٍ گشدؿگشی داسد  تاًذًذ. بِ گفتِ ایـاى، اػتاى هضیخصَصی خَ

ٍ ّذف خَد اص دػَت ػفیش هحتشم سا ّوىاسی دس تَػؼِ باصاس هصشف صػفشاى بیاى ًوَدًذ. ایـاى دس 

صحبت ّای خَد بِ باصدیذ تلَیضیَى اػپاًیا اص فشٍؿگاُ ًَیي صػفشاى دس تْشاى ٍ ًیض واسخاًِ دس  ضوي

سا هْن اسصیابی وشدًذ. سئیغ  اى ٍ اسٍپا دس تْشاى دس ّفتِ لبلهـْذ اؿاسُ وشدُ ٍ بشگضاسی اجالع ایش
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بِ اّویت صٌؼت گشدؿگشی بِ ٍیظُ گشدؿگش هزّبی دس ایي ق هـْذ، وویؼیَى وـاٍسصی ٍ آب اتا

 ؿْش اؿاسُ وشدًذ.

دس اػپاًیا ٍ دػتِ بٌذی ّای هختلف آى، هـىل  آلای لَپض ًیض با اؿاسُ بِ اّویت بحث گشدؿگشی -

اطالػات وافی ٍ ؿٌاخت گشدؿگشاى تٌْا اص ٍجَد ػذم ػوذُ دس سابطِ با گشدؿگشی دس هـْذ سا 

بایذ جْت بٌذی ؿذُ ٍ با ّواٌّگی با ؿْشّای اصفْاى، ؿیشاص ٍ یضد داًؼتِ ٍ افضٍدًذ وِ گشدؿگشی 

ش ؿْشّا صَست پزیشفتِ ٍ هؼیش ػفش گشدؿگشاى بِ هـْذ با دیگش هؼیشّا دس یه ساػتا ػفش بِ دیگ

 لشاس گیشد.

وِ ًظش  اجالع تْشاىبیاى ؿذُ دس ایـاى با هْن داًؼتي هؼألِ صػفشاى ٍ اؿاسُ بِ صحبت ّای اخیش  -

ایي  هثبتی دس صهیٌِ وـاٍسصی ٍ تَاًوٌذی ّای لابل ساُ اًذاصی دس ایشاى داؿتٌذ، بخؾ خصَصی سا دس

ػال گزؿتِ  09حَصُ بؼیاس تَاًوٌذ ًاهیذًذ ایـاى با اؿاسُ بِ جایگضیٌی هادُ سًگی هصٌَػی ولَساًتِ دس 

 دس اػپاًیا، خَاػتاس هؼشفی ٍ جایگضیٌی آى بِ دیگش ًماط وشدًذ.

ػشهایِ گزاسی، اص هاللات  با ابشاص اهیذٍاسی ًؼبت بِ حل هـىالت باًىی ٍ آلای لَپضدس پایاى ًـؼت،  -

 د دس اتاق هـْذ اظْاس خَؿحالی وشدًذ.خَ

-  

 

-  

 

  


