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ًظام  سكاىّا ٍ هطكالت دس تواهي ا ػذم ّوسَيي ٍ ٍحذت ًظش تا دٍلت تشاي حل هسالِ"

كِ تايذ دس ايي تاسُ  ّاي دٍلت فؼلي تشاي تشعشف كشدى هسايل است گيشي يكي اص هحذٍديت تصوين

  ."ًَػي تحَل پذيذاس ضَد

هحسي خليلي سييس ّيات هذيشُ اًجوي هذيشاى صٌايغ دس هجوغ ػوَهي ايي اًجوي ضوي تاكيذ تش 

ّا يادآٍس ضذ. ايي صٌؼتگش لذيوي  چالصّاي دٍلت سا ًيض تشاي حل  ًكتِ ياد ضذُ تشخي اص هحذٍديت

ّا ّوَاسُ پيطگام تَدُ  حل ٍ تَصيِ تِ ّوِ دٍلت ايشاًي كِ تِ هذاساجَيي اضتْاس داسد ٍ دس دادى ساُ

گَيذ: هصشف سشاًِ تاالي اًَاع اًشطي دس ايشاى دس همايسِ تا هيضاى تَليذ ًاخالص داخلي،  است هي

ٍسي پاييي  ًمذي، كوثَد آب ٍ هطكالت هحيظ صيستي، تْشًُاكاسآهذي ٍ كسشي ًظام پشداخت ياساًِ 

پزيشي ًاكافي تَليذات ايشاًي دس سلاتت تا تَليذات هطاتِ خاسجي،  ّاي تضسگ تَليذي ٍ سلاتت تٌگاُ

دٍلتي اص ديگش  ّاي ضثِ سًٍذ كاٌّذُ تماضاي هلي ٍ تخص سسوي تضسگ ٍ ٍجَد ًْادّا ٍ تٌگاُ

 التصاد ايشاى است.ّاي دٍلت تشاي حل هسايل  هحذٍديت



 ّاي دٍلت تشاي حل هسايل التصادي ٍ صٌؼتي ٍ سياسي تِ چٌذ ًكتِ صيش اضاسُ كشد: ٍي دستاسُ الذام

اي ٍ ًيض حضَس  الذام هْن ٍ تاسيخي دٍلت ٍ سايش هسٍَالى هحتشم دس حل هسالِ هٌالطِ ّستِ -

 الوللي اسٍپايي ٍ هجاهغ تييهماهات ٍ فؼاالى التصادي كطَسهاى دس كطَسّاي 

دسصذ دس سال گزضتِ ٍ ٍػذُ تك  ۰۹تِ  ۳۹ٍ  ۳۰ّاي  دسصذ سال ۰۱كٌتشل تَسم ٍ كاّص آى اص  -

ّا ٍ ًيض سمَط ليوت ًفت ٍ دسآهذّاي ًفتي  سلوي ضذى آى، تاليواًذى تؼضي هطكالت ًاضي اص تحشين

اٍساى تادسايت دس ايي حَصُ كِ چْاسم تين لَي التصادي دٍلت ٍ ٍجَد هط سَم تا يك دٍلت تِ يك

 سيضي ٍ هماتلِ تا هطكالت سا تِ دٍلت دادُ است. اهكاى تشًاهِ

 :اص ًظش خليلي دس حال حاضش چٌذ چالص تش سش ساُ التصاد تِ ضشح صيش ٍجَد داسد

 كاّص دسآهذّاي دٍلت تا تَجِ تِ تذاٍم ليوت پاييي ًفت. -

گزاسي دس  گزاساى دس اػغاي ٍام ٍ تسْيالت ٍ سشهايِ ّاي جْاًي ٍ سشهايِ اط ضذى تاًكهحت -

 كطَسّاي هختلف.

تَاًذ تشّن صًٌذُ ثثات التصادي تاضذ  ّضاس هيلياسد تَهاى( كِ هي ۰۱۱۱حجن ػظين ًمذيٌگي )حذٍد  -

 )تِ لَل دكتش ًيلي ايي حجن ًمذيٌگي ّوچَى توة ساػتي است(.

ّاي غيشلاتل ٍصَل ٍ ًيض هَسسات  ّاي دٍلت ٍ ًيض علة م تاًكي تِ سثة تذّيًاكاسآهذي ًظا -

 غيشهجاص پَلي ٍ... تِ عَس كلي تٌگٌاي هالي.

التحصيالى تِ تاصاس كاس  هيليًَي فاسؽ ۰.۱هيليًَي دس حال حاضش ٍ ٍسٍد  ۹تحشاى اضتغال حذٍد  -

دسصذي تيكاسي صًاى ٍ  ۴۲سال ٍ  ۹۱دسصذي جَاًاى صيش  ۰۴سال آيٌذُ ٍ ًشخ تيكاسي  ۹تا  ۹ظشف 

هيليَى ًفش جوؼيت غيشفؼال )تِ گفتِ دكتش ًيلي توة ساػتي ديگشي است تشاي التصاد ٍ اهٌيت  ۰۱ًشخ 

 كطَس(.

 كوثَد تماضا تشاي سثة كاّص دسآهذّاي خاًَاسّاي كطَس. -
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دسصذ(. دس  ۹.۱سال كطَس حذٍد  ۰۱سضذ پاييي التصادي )سال گزضتِ حذٍد يك دسصذ ٍ هياًگيي  -

ّاي هحيظ صيستي ٍ  گزاسي، ٍاسدات غيشلاًًَي ٍ لاچاق، فساد، كوثَد آب، تحشاى ًتيجِ كاّص سشهايِ

 تِ عَس كلي ًاهٌاسة تَدى فضاي كسة ٍ كاس.

ّا سا تِ ضشح صيش  اي تشاي خشٍج اص تحشاى ّاي تَسؼِ سييس اًجوي هذيشاى صٌايغ ًياصّا ٍ ضشٍست

 داًست:

 آهيض ٍ ّوثستگي هلي. الوتايجاد گفتواى هلي هس -

ّا ٍ...(  تذاٍم ثثات ٍ استماي ثثات تخطي تِ التصاد ٍ كاّص ًااعويٌاًي )ًشخ اسص، هاليات، تؼشفِ -

 دس التصاد.« فضاي سلاتتي»ّاي ايجاد  تِ ػٌَاى ضشٍست« ساصي خصَصي»ٍ « آصادساصي التصادي»

افيت، پاسخگَيي ٍ... ٍ دس ّاي آى ّوچَى ضف ٍ هَلفِ (Good governance)حاكويت خَب  -

 ٍالغ تْثَد ًظام تذتيش كطَس

 تمَيت تخص خصَصي ٍ لشاس دادى تٌگاّذاسي تشػْذُ تخص خصَصي -

 تؼاهل پايذاس ٍ هتَاصى تا جْاى، اص عشيك تٌَع هحصَل ٍ تٌَع جغشافياي تجاست خاسجي -

 تاهيي هالي كاسا -

 داًص دس التصادكاسگيشي  تجْيض ٍ تخصيص هغلَب سشهايِ اًساًي ٍ تِ -

ّاي تاصًطستگي  ًظام هَثش هماتلِ تا فمش اص عشيك ٍجَد ًظاهات تاهيي اجتواػي كاسآهذ ٍ صٌذٍق -

 تَاًوٌذ

 ّا سا تِ عَس خالصِ تِ ضشح صيش يادآٍس ضذ: خليلي اهكاًات دٍلت تشاي حل چالص

گيشي هجلس تَاًوٌذ  لپطتَاًِ هشدهي ٍ افضايص اهيذ تِ آيٌذُ كِ دس دٍ اًتخاتات اخيش هجلس ٍ ضك -

 تَاًذ تِ تمَيت دٍلت تياًجاهذ. آتي كِ هي

 الوللي. افضايص اػتثاس تيي -



 ٍجَد سشهايِ اًساًي ٍ ًيشٍي تحصيلكشدُ جَاى ٍ هطتاق كاس ٍ فؼاليت -

 جَيي اًشطي تَاى صشفِ -

 ًظيش جغشافيايي ٍ... هٌاتغ خَب اًشطي ٍ هَاد هؼذًي ٍ هَلؼيت كن -

 ًظام پشداخت ياساًِ ًمذي ًاكاسآهذي ٍ كسش -

 كوثَد آب ٍ هطكالت هحيظ صيستي -

 پزيشي پاييي ّاي تَليذي ٍ تَليذ هحصَالت تا سلاتت ٍسي پاييي تٌگاُ تْشُ -

 دٍلتي ّا تخص غيشسسوي تضسگ ٍ ضثِ -

 ضؼف تماضاي داخلي -

 

ها در همراهي ي همكاري با ديلت براي حل مسايل ي مشكالت را در چىد وكته زير  خليلي يظايف تشكل

 خالصه كرد:

ّا ٍ هطكالت تذسيجي ٍ آسام خَاّذ تَد ٍ اًتظاس  تا تَجِ تِ ايٌكِ تْثَد ٍضؼيت ٍ خشٍج اص تحشاى -

تَاى داضت لزا تايست دس جْت هذيشيت هغالثات ٍ اًتظاسات اػضا ٍ ًيض  ًوي تحَل تضسگ ٍ آًي سا

سايش فؼاالى صٌؼتي ٍ حتي ػوَم جاهؼِ دس حذ همذٍسات ٍ اهكاًات اص دٍلت تَلغ هطاسكت فؼاالًِ 

 داضت.

ّاي ّش چِ  ّاي تيطتش ٍ اسايِ گضاسش استماي تَاى كاسضٌاسي ٍ تجْيض هٌاتغ الصم تشاي فؼاليت -

 تش تِ دٍلت هحتشم سيكاسضٌا

ايجاد فضاي ّش چِ تاصتش ٍ آصادتش دس فضاي دسٍى تطكلي ٍ فشاّن آٍسدى اهكاى توشيي دهَكشاسي  -

ّا تا استفادُ اص خشد جوؼي. تِ ّش حال  ّا ٍ ػولكشد ٍ فؼاليت دس دسٍى تطكل جْت استماي ايذُ

ضخصيت، رٌّيت ٍ الگَّاي گشايي ًِ فمظ يك تكٌيك تلكِ يك ٌّش است. ٌّشي كِ دس عي آى  تطكل

      ساصد. پزيش هي افضايي ًيشٍّا دس سغَح هلي سا اهكاى ضَد ٍ ّن ّا دچاس تحَل هثثت هي سفتاسي اًساى


