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 ،عضَ هحتزم ّیأت رئیسِتَولی سادُ هٌْذس آلای  حضَردر هحل اتاق تاسرگاًی هطْذ ٍ تا  هاللاتایي  -

هحتزم اهَرتیي الولل  هسؤٍلهٌَچْزی آلای در ایزاى،  لشالستاىهحتزم  آیذجاى آیذاضف سزوٌسَلآلای 

اًجام هذاوزات  هٌظَرِ ت حتزم ًوایٌذگی ٍسارت اهَر خارجًِوایٌذُ ه جْاًثخصآلای ٍ اتاق هطْذ 

 ّای هطتزن التصادی تزگشار گزدیذ. التصادی در جْت تَسعِ ّوىاری

 

 

هحتزم در  سزوٌسَلضوي خَضاهذگَیی تِ حضَر عضَ هحتزم ّیأت رئیسِ اتاق هطْذ، آلای تَولی سادُ  -

رٍسیِ اس ًظز لشالستاى را سزسهیٌی آتاد ٍ حاصلخیش داًستٌذ وِ تِ خاعز ارتثاط تا وطَر  وطَر اتاق هطْذ،

تىٌَلَصی پیطزفتِ هی تاضذ ٍ اًتمال تىٌَلَصی اس ایزاى تِ لشالستاى ٍ تالعىس را خَب ٍ هْن ارسیاتی 

تِ گفتِ ایطاى، لشالستاى  وزدًذ. ّوچٌیي ایطاى تِ اًجام وطت فزاسزسهیٌی در آى جا اضارُ وزدًذ.

تستِ تِ تافت جوعیتی آى وِ ّوگی وطَری هْاجزپذیز ًیست چزا وِ ٍجَد آى هثل تسیاری اس وطَرّا ٍا

 لشاق ّستٌذ، هی تاضذ.
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ظزفیت ّوىاری ّای هطتزن ٍ سزهایِ گذاری در ّز دٍ »ًطاى وزد:  خاعز ضَ ّیات رئیسِ اتاق هطْذع  -

 .«تطٌاسین است ٍ تزای ارتمای ّزچِ تیطتز تعاهالت تایذ ًماط لَت ّوذیگز را تِ خَتی فزاّن  وطَر

، خزاساى هْن تزیي استاى ایزاى است وِ ظزفیت ّای سیادی در حَسُ لشالستاى اد سزوٌسَل هحتزمتِ اعتم -

ّای التصادی، سزهایِ گذاری، گزدضگزی ٍ ساخت ٍ ساس دارا هی تاضذ. آیٌذُ رٍاتظ استاى تا لشالستاى 

جٌَتی وِ  وِ اخیزاً در استاى لشالستاى سَدآٍر ٍ هفیذ تزای ّز دٍ وطَر خَاّذ تَد. ایطاى اظْار داضتٌذ

ٍرٍد اتاق  درخَاست ًتخاب ضذُ است.اًام آى تِ تزوستاى تغییز یافتِ ٍ هزوش آى ًیش ضْز تزوستاى 

ٍ خثز اس سفز لزیة الَلَع استاًذار آى جا تِ  تاسرگاًی استاى را تِ حَسُ تَسعِ ضْزساسی تزوستاى داضتِ

س عزیك استاًذاری خزاساى تزای هطْذ دادًذ وِ در ایي راتغِ آلای هٌَچْزی اس اعالم آهادگی اتاق هطْذ ا

 پذیزش ایطاى یاد وزدًذ. 

تِ »تاویذ وزد:  اس اظْارات خَد، اس رٍاتظ رٍ تِ رضذ التصادی تا ایزاى گفت ٍ در تخص دیگزی آیذاضف -

در حال حاضز تا هطىالتی ًظیز اًتمال  رغن تحزین ّای هَجَد هسیز ایي رٍاتظ ّوچٌاى گطَدُ است. الثتِ

ٍ اظْار داضتٌذ وِ ضزوت ّای سزهایِ  «ای پیص تیٌی وزد چارُ پَل هَاجِ ّستین وِ هی تَاى تزای آى

 گذاری ایزاًی در لشالستاى هی تَاًٌذ ضزوت هطتزن داضتِ تاضٌذ ٍ هحصَلی وِ آى جا تَلیذ وزدُ اًذ را

اتحادیِ در سایز ًماط هٌجولِ در رٍسیِ تِ فزٍش تزساًٌذ ٍ ایي اهز تِ ایي خاعز است وِ لشالستاى جشٍ 

 .هی تاضذاٍراسیا 

سزوٌسَل لشالستاى اس اهىاى تاسساسی استاى ّای ون آب ٍ خطه آى وطَر تَسظ ایزاًی ّا خثز دادُ ٍ  -

طتزن تا دٍلت را اس سهیٌِ ّای خَب تاغثاًی ٍ وار تز رٍی سهیي چِ تِ صَرت ضخصی ٍ چِ تِ صَرت ه

تسْیالت  ٍجَد داضتيّوىاری تزضوزدًذ. ّوچٌیي ایطاى در پاسخ تِ سَال آلای هٌَچْزی درخصَظ 

تغییزی  زهایِ گذاری در آى جا در حالت تخطی تِ صَرت تالعَض ٍ تخطی تا تْزُ ون، تیاى داضتٌذ وِس

در آستاًِ هزوش هالی گفتِ ایطاى، تِ  تسْیالت هذوَر ّوچٌاى ٍجَد دارًذ.ٍ  در ضزائظ ایجاد ًطذُ است

ٍجَد دارد وِ در آى جا در اسای پزداخت هثلغ هطخصی دالر، هی تَاى ٍیشای سزهایِ گذاری دریافت  ای

وزد، خاًِ خزیذ، الاهت گزفت ٍ حتی تزای ٍرٍد تِ تاسار لشالستاى سْام ٍ عزح ّای جذیذ را خزیذاری 

اى سزهایِ گذارًوَد. ّوچٌیي ایطاى تِ تأسیس هزوش حوایت حمَلی سزهایِ گذاراى در جْت حوایت اس 

تِ تٌذر اوتائَ در آیٌذُ ای اس ضْز گزگاى پزٍاس ُ ٍ درخصَظ راُ اًذاسی هجذد اهِ اضارُ ًوَدخارجی در اد

 اظْار اهیذٍاری وزدًذ. ًشدیه
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تذٍیي وزدین وِ  تزای تسْیل خذهات صذٍر ٍیشای تجاری، تفاّوی را»ّوچٌیي خاعز ًطاى وزد:  آیذاضف -

ًاهِ ٍ تاییذ اتاق ّای تاسرگاًی وَتاُ تز ضَد  در آى همزر است، رًٍذ صذٍر رٍادیذ تزای فعاالى التصادی تا

 .«اهَر خارجِ ایزاى در ایي خصَظ ّستین ٍ در اًتظار دریافت ًظز ٍسارت

-  

درخَاست تطَیك تجار ایزاًی تزای سفز تِ لشالستاى ٍ فعالیت در سهیٌِ ّای پایاى جلسِ، ایطاى در   -

 سَی اتاق هطْذ داضتٌذ. را اس ساسیداهذاری، وطاٍرسی، تاغثاًی، ساخت ٍ ساس ٍ راُ

 

-  

 

  


