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 دستٛسوبس خّسٝ:
 طرح مسائل و مشکالت تجاری استان 

 معرفی فرصت های تجاری و اقتصادی قاره آفریقا به ویژه شمال و شرق آفریقا        

 

در محل سبختمبن   00/00/1401مًرخ  شىبهخزاسبن رضًی ريس  ببسرگبوی، صىبیع، معبدن ي کشبيرسی اتبق تجبرتکمیسیًن جلسه 

ي  ايگبوذا ي تًوس بزگشار شذ یدر کشًرهب یزانا یىذگبناس سبسمبن تًسعه تجبرت ي ومب یمسئًالو بب حضًر ،یاتبق ببسرگبو یمزکش

 .ذیمذکًر بزگشار گزد ًنیسیمىتخب کم یاعضب

 

 تجبرت یسیَىکو یسرٍشٌک، رئ یيهحوذحس 

  َیبتٞ یهوشد تب دس لبِت  یٓخٛاٞ یضیٚ ثش٘بٔٝ س یبستلبسٜ ثضسي ٟٔ یٗتٛسؼٝ تدبست ثب ا یالصْ ثشا یٞب یشسبختحبضش صدس حب 

 .یٓوٙ یذلبسٜ ثبصد یٗٔٛخٛد دس ا یٞب یتاص ظشف ی،تدبس

 یٗؼٝ تدبست تبٔٞب تٛسظ سبصٔبٖ تٛس یطٍبٜٕ٘ب یٚ ثشٌضاس یتدبس یٞب یبتٞ یٞب یٙٝدسصذ ٞض 05 یٙذٜظبٞشا لشاس است اص سبَ آ  ٚ

ػٛاسض ثٝ  یٗضٛد ٚ ا ییٗتؼ یتٛسظ ثخص خصٛص ی٘فت یشغ یوبالٞب یٚاسدات ثشخ یثشا یٔمشس ضذٜ ػٛاسض یٗپشداخت ضٛد. ٕٞچٙ

 .یبثذصبدسوٙٙذٌبٖ اختصبظ  یخجشاٖ تؼٟذات اسص ی( ثشایخصِٛت ی)ٚ ٘ٝ ضشوت ٞب یثخص خصٛص

 

 یراىسبزهبى تَسعِ تجبرت ا یقبیکل آفر یرهذ، قٌبدزادُ یذهحوذصبدقس 

 دس  دالس ثٛدٜ است. یّیبسدٔ 2255، 0502وطٛس است وٝ حدٓ تدبست آٖ دس سبَ  05لبسٜ ثضسي خٟبٖ ثب  یٗدٚٔ یمب،دس حبَ حبضش آفش

لبسٜ  یٗدس ا یبٔؼبدٖ د٘ یٗاص ثضسٌتش یثشخ یٗداسد. ٕٞچٙ یبسسا دس اخت یبد٘ یاستحصبَ ٘طذٜ ٔؼذ٘ یشرخب یطتشیٗث یمبحبَ حبضش لبسٜ آفش

 .لبسٜ ٟ٘فتٝ است یٗدس ا یٔٙبثغ ٔؼذ٘ یٗتبٔ یٙذٜوشد آ یٙیث یصتٛاٖ پ یسٚ ٔ یٗلشاس داسد. اص ا

 یٗدالس ثٛدٜ است. ا یّیبسدٔ یهٔبٜ ٘خست أسبَ  5 یدالس ٚ ع یّیبسدٔ 2.0سبَ ٌزضتٝ  یلبسٜ ع یٗا یثب وطٛسٞب یشاٖحدٓ تدبست ا 

 055دالس تدبست ٔضثٛس دس سبَ ٌزضتٝ  یّیبسدٔ 2.0است. ثشاسبع آٔبس، اص  یشاٖٚ ا یمبآفش یٗث یاص سضذ ٔغّٛة ٔجبدالت تدبس یسلٓ حبو

 05ٚ  یدسصذ سضذ اسصض 05اص  یصث یشاخ یسبَ ٞب یع یمبصبدسات وطٛس ٔب ثٝ آفش ثٛدٜ است. یٞضاس دالس آٖ سٟٓ استبٖ خشاسبٖ سضٛ

 داضتٝ است. یدسصذ سضذ ٚص٘

 تدبست  یضٜٔٛضٛع ٔٛخت وبٞص اٍ٘ یٗلبسٜ پٟٙبٚس است ٚ ٕٞ یٗٞب، فمذاٖ ضٙبخت اص ا یمبییبست ثب آفشوطٛس ٔب دس تد یاص ضؼف ٞب یىی

ٞب اػٓ اص  یشسبختص یٗااست. وطٛس  یٞب یشسبختفمذاٖ ص یمبثب آفش یدس تٛسؼٝ سٚاثظ تدبس یٍشضؼف د ضٛد. یٔ یمبییآفش یثب وطٛسٞب

 ٚ... است. یثب٘ى ی،ٔسبئُ ٔشثٛط ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ، ٔبِ

  ثٝ  سٚد. یٔ یبدس تب٘ضا٘« داساِسالْ»ٚ  یبدس وٙ« ٔٛٔجبسب»ثشلشاس است وٝ ثٝ ثٙذس  یمبٚ ضشق آفش یشاٖا یبٖٔ یبییخظ دس یهدس حبَ حبضش

لبسٜ  یٗحُٕ ٚ ٘مُ ثٝ غشة ٚ خٙٛة ا یشٔس یساٜ ا٘ذاص یثشا یٗضٛد. ٕٞچٙ یٔ یساٜ ا٘ذاص یمبحُٕ ٚ ٘مُ ثٝ ضٕبَ آفش یشٔس یصٚد

 یخظ ثبس یٗدسصذ ا 05تب  55ضٛد وٝ  یتٟشاٖ ٚ الٌٛع ساٜ ا٘ذاص یسبَ خظ پشٚاص یبٖلشاس است تب پب َ ا٘دبْ است.دس حب یٔزاوشات

 یمبآفش یخغٛط ثٝ چٟبس ٔٙغمٝ اصّ یٗا یاست. دس ٔدٕٛع، ثب ساٜ ا٘ذاص یٍیشیٔٛضٛع دس حبَ پ یٗا یض٘ یخٙٛث یمبیآفش یخٛاٞذ ثٛد. ثشا

 حُٕ ثبس ثشلشاس خٛاٞذ ضذ. یشٔس
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  ٞ یٗوطٛس ا 0 یىیسٚاثظ ثب  یٗا یٚخٛد ٘ذاسد؛ أب ساٜ ا٘ذاص یمبٚ لبسٜ آفش یشاٖا یبٖٔ یٕیٔستم یثب٘ى یساثغٝ وبسٌضاس یچدس حبَ حبضش 

وطٛس  یٗصٙذٚق ضٕب٘ت صبدسات وطٛس ٔب ثب ٟ٘بد ٔتٙبظش آٖ دس ا یاست ٚ ثٝ صٚد یخٙٛث یمبیاص آٟ٘ب، آفش یىیضذٜ وٝ  ییٟ٘ب یجبلبسٜ، تمش

ضىُ دادٖ ثٝ  یٞب ثشا یمبییثب آفش یوطٛسٔبٖ دس حبَ ٕٞىبس یثب٘ى یاص ٔدٕٛػٝ ٞب یىی یٗ،ٔشثٛعٝ سا أضب خٛاٞٙذ وشد. ٕٞچٙ تفبٕٞبت

 است. یثب٘ى یٕٞىبس یه

 شایث یٔٙبسج یبسثس یٜٛلبسٜ ض یٗدس ا یتٟبتش یسٚش ٞباست. تٟبتش  یٞب یٜٛستفبدٜ اص ضاٞب  یمبییتدبست ثب آفش یاص سٚش ٞب یىی 

اسبع الصْ است  یٗاست. ثش ٕٞ یٍشد یاص سٛ یٔصشف یسٛ ٚ ثبصاس وبالٞب یهاص  یٝٔٛاد اِٚ یٟٗٔذ تبٔ یمبآفش. است یتدبس یٞب یٕٞىبس

است وٝ  یٗٔب ا یٞذفٍزاس .تٟبتش است یٝحدٓ ٔجبدالت ثش پب یصض افضایوبس ضٛد. ٞذف سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست ٘ یطتشٔذَ ٞب ث یٗا یسٚ

 ثش تٟبتش ثبضذ. یٞب ٔجتٙ یمبییدسصذ حدٓ تدبست ٔٛخٛد ثب آفش 05

  ثخص  یٗٚ دس اثب تٛخٝ ثٝ سٙذٞبی ثبال دستی تٟیٝ ضذٜ دس لبسٜ آفشیمب، تٛسؼٝ صیشسبخت ٞب دس ایٗ لبسٜ یىی اص الذأبت اصّی خٛاٞذ ثٛد

 یتٔؼبف یىسشیاص  یذاتتِٛ یٗاست وٝ ا یٙیدسٖٚ سشصٔ یذاتپشٚطٜ ٞب، تِٛ یٗاص ا یىی .ضذٜ است یفدالس پشٚطٜ تؼش یّیبسدٞضاس ٔ یٗچٙذ

 سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست است. یٞب یتاص اِٚٛ یىی یٟٔٙذس -یاسبع صذٚس خذٔبت فٙ یٗثش ٕٞ ٞب ثشخٛسداس خٛاٞذ ضذ.

 یبساص آٖ دس اخت یٔٛضٛع ٚ ثٟشٜ ثشداس یٗاِجتٝ ا یمباست.تٛسؼٝ تدبست ثب لبسٜ آفش یاص ساٜ ٞب یٍشد یىی یٚ تٛسؼٝ ٔشاوض تدبس یساٜ ا٘ذاص 

 یب،وٙ یفؼبَ وطٛسٔبٖ دس وطٛسٞب یوٙذ. دس حبَ حبضش سٝ ٔشوض تدبس یتدبست فشاٞٓ ٔ یسا ثشا یاست ٚ أىبٖ خٛث یثخص خصٛص

 ٞستیٓ. یمبدس آفش یذخذ یٔشوض تدبس 25 یساٜ ا٘ذاص یثشا دسحبَ ثش٘بٔٝ سیضی ٕٞچٙیٗ .ٔستمش است یبٚ تب٘ضا٘ ٌٚب٘ذاا

  وٕیتٝ الذأبت اسصی سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست دس حبَ تالش است عشحی سا اخشا ٕ٘بیذ وٝ ثشاسبع آٖ، ثشای ٚاسدات وبالٞبی فبلذ ٔضیت

 التصبدی، ػٛاسض تؼییٗ ضٛد تب اص ٔحُ ایٗ ػٛاسض ٔب ثٝ اِتفبٚت تؼٟذات اسصی صبدسوٙٙذٌبٖ خجشاٖ ٌشدد.

  ٝٔطبسوت دس  یثبال یٞب یٙٝٚ ٞض یٍشد یدس وطٛسٞب یتدبس یٞب یطٍبٜٕ٘ب یثب ثشٌضاس یفؼبالٖ التصبد یٔطىالت ثشخثب تٛخٝ ث

َ حبضش دس لبسٜ آفشیمب، تطىُ ٞبی التصبدی ثشٌضاسوٙٙذٜ ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی تدبسی ثبضٙذ. دس حب است وٝ تٛافك ضذٜ ،ٔزوٛس یذادٞبیسٚ

 ٙٙذٜ خبسج ضذٜ است.ٞبی ثیٗ إِّّی اص ا٘حصبس ٔدشیبٖ ثشٌضاسو ٔدٛصٞبی ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ

 

 سبزهبى تَسعِ تجبرت یقبیادارُ شرق آفر یسهحوذ فالح ًژاد، رئ 

 ا٘دبْ ضذٜ است. یمبییوطٛس آفش 9دالس ثٛدٜ وٝ ثٝ ٔمصذ  یّیٖٛٔ 055حذٚد  ثٝ لبسٜ آفشیمبپٙح ٔبٜ ٘خست أسبَ اسصش صبدسات  یع  ٚ

 است. یض٘بچ یبسسلٓ ثس یٗٞضاس دالس ثٛدٜ است وٝ ا 055ٔذت  یٗدس ا یمبثٝ آفش یصبدسات خشاسبٖ سضٛ یضأٖ

  پیطٟٙبد ٔی ضٛد یه وٙسشسیْٛ صبدساتی دس ثخص ٞبی ٔختّف التصبدی استبٖ تطىیُ ضٛد. ٔغٕئٙب اص ایٗ عشیك ٔی تٛاٖ الذأبت

 صیبدی ثشای تٛسؼٝ تدبست ثب آفشیمبیی ٞب ا٘دبْ داد.

 

 بیدر کٌ راىیا یهرکس تجبر رئیس ،هْرداد اهبًی 

 دٞٙذ ٚ ثٝ ثشخی ٔسبئُ تٛخٟی ٘ذاس٘ذ. ثخص خصٛصی ثبیذ  ٔتبسفب٘ٝ ثشخی وبسٌضاساٖ ٕ٘بیطٍبٜ ٞب صشفب ثٝ ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ إٞیت ٔی

 دس تشثیت ٚ پشٚسش وبسٌضاساٖ ٕ٘بیطٍبٞی ثٝ ٔب وٕه وٙذ. 

 ٌ یشد. ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس پی ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی پیٍیشی تفبٕٞبت ٔٙؼمذ ضذٜ ثب دیٍش وطٛسٞب ثبیذ تٛسظ اتبق ٞبی ثبصسٌب٘ی صٛست

 ضذٜ است.تطىیُ آٖ  یشیٍیپ یثشا یٔستمّ ٓیت ٚ ٞٓ اوٖٙٛتفبٞٓ ٘بٔٝ ٔٙؼمذ ضذ  55تدبسی دس وطٛس ٚ٘ضٚئال، 
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  در اٍگبًذا راىیا یاساله یجوَْر یهرکس تجبر سیرئ ،یهَسَ هحوذعلیسیذ  

  ٜٟٔٙذسی داسد ٚ ثستشٞبی خٛثی ٞٓ ثشای فؼبِیت دس ایٗ صٔیٙٝ فشاٞٓ است.  -خذٔبت فٙیدس حبَ حبضش اٌٚب٘ذا ٔٙبلصبت صیبدی دس حٛص

ٔیّیٖٛ ٞىتبس اساضی ثذٖٚ وطبٚسصی داسد وٝ  20ٔیّیبسد دالس عال دس سبَ ثٛد. ٕٞچٙیٗ، ایٗ وطٛس  7.0سٝ ٔبٜ پیص اٌٚب٘ذا صبدسوٙٙذٜ 

ٝ اص آة ٚ ٞٛایی ثٟبسی ثشخٛسداس است ٚ اص ایٗ خٟت ظشفیت خٛثی ٔی تٛاٖ اص آٖ ثشای وطت فشاسشصٔیٙی ثٟشٜ ثشد. ایٗ وطٛس ٕٞیط

تٛتستبٖ خٟبٖ سا ساٜ  ٗیثضسٌتش، وطٛس ٗیدسخت تٛت دس ا اصّٝ ٖٛیّیٔ 25اص  صیث ثبدس حبَ حبضش ٔب  ثشای وطبٚسصی ٘یض دس اختیبس داسد.

 . ٓیوشدٜ ا یا٘ذاص

 اص دسصذ  هیتٟٙب اٌش ثتٛا٘یٓ  ٚ بدسات ٚ ٚاسدات استآفشیمب، ٔشثٛط ثٝ حٛصٜ صی لبسٜ دالس ٖٛیّیتش 0 یبدالتصتشیّیٖٛ دالس اص  2.0 حذٚد

 دس حٛصٜ تدبست ثٝ سضذ خٛثی دست ٔی یبثیٓ. ٓ،یشیثٍ بسیسا دس اخت ایٗ حدٓ

 

 یخراسبى رضٍَ تجبرت هعذى  ،خبًِ صٌعت سیرئ ،یٌیحس يحس 

  دس حبَ حبضش ٔب ضٙبخت خٛثی اص وطٛسٞبی ٕٞسبیٝ داسیٓ ِٚی تب چٝ حذ دس ایٗ وطٛسٞب وبس وشدٜ ایٓ؟ آیب ٕٞب٘مذس وٝ سایضٖ فشٍٞٙی

ثٝ ایٗ وطٛسٞب فشستبدٜ ایٓ، سایضٖ التصبدی ٞٓ اػضاْ وشدٜ ایٓ؟ ٍٔش دس د٘یبی أشٚص ٔی ضٛد ثذٖٚ وٕه ثب٘ه ثب د٘یب تدبست وشد؟ ثٝ 

ٖ دس حبَ حبضش سٚاثظ ثب٘ىی ثب د٘یب ٘ذاسیٓ. دس چٙیٗ ضشایغی یه تبخش چٍٛ٘ٝ ٔی تٛا٘ذ پَٛ حبصُ اص تدبست خٛیص ٌفتٝ خٛد ٔسئٛال

 سا ثٝ وطٛس ثبصٌشدا٘ذ؟ یه تبخش ٘یبصٔٙذ سٚاثظ ثب٘ىی ثب د٘یبست. 

  تدبست یه ٞضاسْ دسصذ است.ٔیّیبسد دالس است أب سٟٓ وطٛس ٔب اص ایٗ  2255دس حبَ حبضش حدٓ تدبست د٘یب ثب ایٗ لبسٜ ثیص اص 

  تٛاٖ ثب آفشیمب تدبست وشد؟ ٔب ثبصاس افغب٘ستبٖ ٚ ػشاق سا ٘تٛا٘ستٝ ایٓ ثشای خٛد حفظ وٙیٓ؛ حبَ چٍٛ٘ٝ  چٍٛ٘ٝ ٔی ٞبی ٔٛخٛد صیشسبختثب

 ٔی خٛاٞیٓ سشاؽ آفشیمب ثشٚیٓ؟

 

  یخراسبى رضَ یاتبق ببزرگبًٍ صٌبیع هعذًی هعذى  َىیسیکو سیرئ ،یطبس صفبراحوذرضب 

 سٛاَ ٟٔٓ ایٗ سٚصٞب وٝ تٛسظ فؼبالٖ التصبدی ٔغشح ٔی ضٛد،  دسوٙٙذٌبٖ ٔسبِٝ تؼٟذات اسصی است.دس حبَ حبضش ثضسٌتشیٗ ٔطىُ صب

 تٛٔبٖ اسصاٖ تش اص ثبصاس آصاد ٚاسد وطٛس وٙیٓ؟ 0555ایٗ است وٝ چشا ثبیذ دالس سا 

 دسصذی سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست ٞٓ  05ی ثیٗ إِّّی است وٝ حتی ثب وٕه ٔسبِٝ دیٍش ٞضیٙٝ ضشوت ٚ ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی تدبس

حضٛس دس آٟ٘ب، فبلذ صشفٝ التصبدی است. سٛاَ ایٗ است وٝ چٝ ٘ظبستی ثش ایٗ ٔٛضٛع ٚخٛد داسد؟ آیب خبٔؼٝ ٞذف دس ٕ٘بیطٍبٜ ٞب 

 ضٙبسبیی ضذٜ یب صشفب ثٝ ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ٞب اوتفب ٔی ضٛد؟

  ُمبیسًٙ آٞٗ اص آفشاٌش ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ، تبخشی است. ٔشثٛط ثٝ تدبست ثب آفشیمب ٔسبِٝ ٌزس ٔٛلت ٚاسدات ٔٛاد اِٚیٝ یىی اص دیٍش اص ٔسبئ 

 سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست ثبیذ ثٝ ایٗ ٔسبئُ تٛخٝ ٕ٘بیذ. ش؟یخ بیضٛد  یٔ ٌزس ٔٛلتٔطَٕٛ  ٚاسدات ٗیا بیآ ،ذوٙ یٚاسد ٚ فشآٚس

 

  ِیی، قبئن هقبم شرکت کبالکرضبیعلراضی 

  دسصذ اص ثخص تِٛیذ التصبد ایشاٖ، حَٛ ٔحٛس ٔؼبدٖ ٔی چشخذ ٚ ٔب اص ظشفیت تؼذاد صیبدی اص وبسضٙبسبٖ اوتطبف دس  55دس حبَ حبضش

. یىی اص پیطٟٙبدات ٔب ثشای تٛسؼٝ تدبست ثب وطٛسٞبی وٙٙذ فؼبِیتتٛا٘ٙذ  یٔ لبسٜ سیبٜ ٝیوٝ دس اوتطبفبت اِٚوطٛس ثشخٛسداس ٞستیٓ 

 آفشیمبیی دس حٛصٜ ٔؼبدٖ ٚ صٙبیغ ٔؼذ٘ی، استمشاس یه تیٓ سبخت تدٟیضات ٔؼذ٘ی دس وطٛسٞبی ٞذف است. 
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  ٜتٛإ٘ٙذی ٞبی وطٛسٔبٖ دس سبخت تدٟیضات ثشلی ٔٛسد استفبدٜ دس ٔؼبدٖ یىی دیٍش اص ظشفیت ٞبی تٛسؼٝ تدبست ثب وطٛسٞبی لبس 

ٟٙبد ٔی ضٛد ثٝ خبی حٕبیت اص اِجتٝ ٞیچىذاْ اص ایٗ صٙبیغ ثٝ تٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘ذ دس آفشیمب فؼبِیت وٙذ. اص ٕٞیٗ سٚ، پیطاست. آفشیمب 

 ا٘ذاصی ٕ٘بیطٍبٜ ٞب، اص ایدبد یه ِٞٛذیًٙ سبخت تدٟیضات ٔؼذ٘ی دس ٔحُ اوتطبف پطتیجب٘ی وشد. ساٜ

 وٕیسیٖٛ ٔؼذٖ ٚ صٙبیغ ٔؼذ٘ی اتبق ثبصسٌب٘ی استبٖ  یمب ٘یبصٔٙذ ثش٘بٔٝ دلیك تشی است.شٔطبسوت دس حٛصٜ ٔؼبدٖ ٚ صٙبیغ ٔؼذ٘ی دس آف

آٔبدٌی داسد یه عشح آصٔبیطی ثب سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست پیشأٖٛ تٛسؼٝ فؼبِیت ٞبی ٔؼذ٘ی اص ٔشحّٝ اوتطبف تب فشآٚسی تذٚیٗ ٕ٘بیذ. 

ثشسسی ثش٘بٔٝ سیضی وٙذ ٚ دس ا٘تٟب، ایشادات عشح سا سفغ وٙذ ٚ ٔب ٘یض سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست ٔی تٛا٘ذ ایٗ عشح سا ثشای ٔذت چٙذ ٔبٜ 

 تٛإ٘ٙذی ٞبی خٛد سا ثشای ٕٞىبسی ثیطتش تمٛیت ٔی وٙیٓ.

 

  یخبًِ صٌعت، هعذى ٍ تجبرت خراسبى رضَ ریزادُ، دب یخبًحسیي 

  وطٛس ٔب ٞستیٓ. لغؼب اٌش  255وٝ یىی اص ایٗ  وطٛس د٘یب ثب لبسٜ آفشیمب تؼبُٔ داضتٝ ٚ دس آٖ ٔطغَٛ فؼبِیت ٞستٙذ 255دس حبَ حبضش

 صیشسبخت ٞبی الصْ ثشای تدبست ثب آفشیمب فشاٞٓ ضٛد، ثخص خصٛصی آٔبدٜ ٕٞىبسی دس ایٗ صٔیٙٝ است.

 

  پخت هشْذ عیعبهل صٌبریهذ ی،آببد اسحبقابَالقبسن 

  ٔٛضٛع دیٍش تسٟیُ دس ثشلشاسی استجبط ثب وبسضٙبسبٖ . استفبدٜ وشد یتدبسٔٛفك دس صٔیٙٝ ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ٞبی  یٔذَ ٞباص ثٟتش است

 ٚ سایض٘بٖ التصبدی سبصٔبٖ تٛسؼٝ تدبست است وٝ ثتٛاٖ اعالػبت ٔفیذی اص ثبصاس ٞذف ٚ وطٛسٞبی ٔمصذ ثذست آٚسد.

 

  عضَ ّیئت هذیرُ اتحبدیِ صبدرکٌٌذگبى خراسبى رضَی بى،یهحوذحسیي 

  ٌزاسد؛ ِزا ضشٚسی است ثشای تبٔیٗ  سلبثتی ٔی ضٛد وٝ تبثیشی ٔٙفی ثش ثخص صبدسات ٔیلیٕت ثشخی وبالٞب دس ثٛسع وبال ثٝ لذسی

 ٔٛاد اِٚیٝ ٔٛسد ٘یبص تِٛیذات صبدسات ٔحٛس، تفبٚت ٞبیی لبئُ ضذ.

 ً؛ چشا وٝ دس ثسیبسی اص فؼبالٖ التصبدی خیّی خٛش ثیٗ ٘یست ثٝدسخصٛظ ٔٛضٛع اسائٝ تسٟیالت ٕ٘بیطٍبٞی ثخص خصٛصی  حمیمتب

 ٔٛلؼیت ٞبیی وٝ الصْ است وٕىی ثٝ ثخص خصٛصی ضٛد، ایٗ وٕه ٞب حزف ٌشدیذٜ ٚ سیبِی ثٝ فؼبالٖ التصبدی پشداخت ٘طذٜ است.

 

  هٌْذسی خراسبى رضَی -رئیس اتحبدیِ صبدرکٌٌذگبى خذهبت فٌی ببببزادُ،حویذ 

  َٟٔٙذسی سٚ٘ذی ٘ضِٚی پیذا وشد ٚ ػٕذٜ  -یوٝ دٚس دْٚ تحشیٓ ٞبی ثب٘ىی وطٛسٔبٖ وّیذ خٛسد، صبدسات خذٔبت فٙ 2795اص سب

ضشوت ٞبی فؼبَ دس ایٗ حٛصٜ، دس حبَ حبضش خصِٛتی ٞستٙذ ٚ ثشخی دیٍش اص ضشوت ٞب وٝ ٔی تٛا٘ٙذ صبدسات داضتٝ ثبضٙذ، ثشای خٛد 

سفغ تحشیٕٟب تالش  ٞٛیت ٞبی خبسخی ایدبد وشدٜ ا٘ذ. دٚس صدٖ تحشیٓ ٞب آسیت فشاٚا٘ی ثٝ التصبد وطٛس صدٜ است. اٌش ٔسئٛالٖ ثشای

تب صٔب٘ی وٝ تحشیٓ ٞب ثشداضتٝ ٚ ٔشاٚدات ثب٘ىی اصالح ٘طٛد، ٞش  ٕ٘بیٙذ؛ ثخص خصٛصی ساٜ خٛد سا ثشای تٛسؼٝ تدبست پیذا ٔی وٙذ.

 تالضی ثشای صبدسات ایٗ خذٔبت ٘بٔٛفك خٛاٞذ ثٛد.

 ٙٔاخبصٜ  تی٘جٛد أٙ یضذ ِٚ طٟٙبدیلبسٜ ثٝ ٔب پ ٗیدس ادا٘طٍبٜ  0سبخت ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ لبسٜ ٚسٚد وشد.  ٗیثٝ ا تٛاٖ یٕ٘ تیثذٖٚ ا

 وشد. ٛسٚاسد وط یجیسا ثٝ ٞش تشت صٚ پِٛ وٝ ثتٛاٖ آٖ سا صبدس ستیوبال ٘ یٟٔٙذس -یخذٔبت فٙثبیذ تٛخٝ داضت سٚد.  صیداد وبس پ یٕ٘
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 استبى اًجوي هعذى سیرئ ،یذیجوش 

 ٝٞبی ٚاسدات ٔسبِٝ ٟٕٔی است. حزف ایٗ تؼشفٝ ٞب دس وطت فشاسشصٔیٙی  دس حبَ حبضش دس ٔمِٛٝ تدبست ثب وطٛسٞبی آفشیمبیی، تؼشف

 ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد ٚ ٔی تٛاٖ اص ایٗ سیبست ثشای ٚاسدات ٔٛاد خبْ ٔؼذ٘ی ٘یض ثٟشٜ ثشد.

 

  شعبِ هشْذ -، رئیس ّیبت هذیرُ اتبق هشترک ایراى ٍ افغبًستبىزادُ یًبّبدی 

 ٍٔش ٔی تٛاٖ ثب وطٛسٞبی دیٍش ثذٖٚ پطتٛا٘ٝ،  وٙٙذ. ، سیسه صیبدی ٔیب٘ٝ ٚ افغب٘ستبٖفؼبالٖ التصبدی دس تدبست ثب وطٛسٞبی آسیبی ٔی

 اَ سی ٚ ثیٕٝ ٕٞىبسی وشد؟

 

  ِاستبى ٌبىیکبًَى کبرآفر سِیرئ بتیعضَ ّ ،یلیجوفبطو 

  ٝیىی اص ظشفیت ٞبی ٔٙبست ثشای تٛسؼٝ ضبن ٚ صٙؼت ٘سبخی، ایٗ حٛصٜ تٛإ٘ٙذی ٞبی استبٖ ٚ وطٛس دس صٔیٙٝ تىِٙٛٛطی پٛثب تٛخٝ ث

 .ٔی ثبضذتدبست ثب وطٛسٞبی آفشیمبیی 

 

  یبًیکهحوَد ، 

 وٙذ؛ ثّىٝ  دس ٌزضتٝ، سٝ دسصذ خبیضٜ صبدساتی ثٝ صبدسوٙٙذٌبٖ اٞذا ٔی ضذ؛ أب دس حبَ حبضش صبدسوٙٙذٜ ٘ٝ تٟٙب ٔطٛلی دسیبفت ٕ٘ی

 پشداصد. تٛٔبٖ ثبثت تسٛیٝ ٞش دالس ٔی 0055تب  0055عٛسیىٝ ثیٗ ثشای سفغ تؼٟذ اسصی ثبیستی ٔجبِغی ٞٓ ثپشداصد ثٝ 
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