
 المللی لئًوبردي در جمع اعضبی اوجمه مدیران صىبیع برودٌ جبیزٌ بیه

 اود اود معجزٌ كردٌ َبیی كٍ تعطیل وشدٌ كبرخبوٍ

 ۰۰:۱۹ - ۰۹۳۱خزداد  ۰۱دٍضٌبِ 

 

 
 

تزیي هذیزاى صٌعتی ایزاى است كِ  ببسرگبًی ایزاى ٍ ایتبلیب اس فعبلاحوذ پَرفالح رییس اتبق 

 .ای پز اس فعبلیت در اهَر اجتوبعی ٍ ًْبدّبی هذًی دارد كبرًبهِ

اٍ كِ بِ لَل هحسي خلیلی رییس ّیبت هذیزُ اًجوي هذیزاى صٌبیع بزای كَدكبى سزطبًی ایزاى 

ًمص بزجستِ دارد ٍ در جوع اعضبی اًجوي  «هحك»ّبی هستوز ٍ بلٌذی بزداضتِ ٍ در هذیزیت  گبم

 هذیزاى صٌبیع چٌذ ًكتِ جذاة ٍ لببل اعتٌب در هیبى بخص خصَصی را طزح كزد.

تزیي جبیشُ التصبدی ٍ فزٌّگی ایتبلیب است ٍ ّز  كِ بشرگ« لئًَبردٍ»الوللی  اٍ كِ بِ تبسگی جبیشُ بیي

ضَد را گزفتِ است، اس احسبس خَبی كِ  دُ هیجوَْر ایتبلیب بِ یك ًفز در دًیب دا سبل بِ ٍسیلِ رییس
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در لحظِ دریبفت ایي جبیشُ داضت گفت ٍ تبكیذ كزد ایي جبیشُ بِ ًوبیٌذگی اس هذیزاى صٌعتی 

 ّبی اخیز ٍ در بذتزیي ضزایط تَلیذ هلی را سزپب ًگِ داضتِ است. كطَری تعلك گزفت كِ در سبل

ّبی ببسرگبًی  هسبیل اًتخبببت سپزی ضذُ اتبق ّبیص در ببرُ احوذ پَرفالح اهب در جبیی اس صحبت

ضزكت ًكزدم ٍ دالیل  ۰۹۳۹گفت: هي اس هعذٍد اعضبی اتبق تْزاى بَدم كِ در اًتخبببت سهستبى 

خبظ خَدم را ّن داضتن. اهب بزای اًتخبببت آتی ببیذ دٍستبى ّوفكز اًسجبم بیطتزی بِ دست آٍرین ٍ 

ّب بب اعضبی لذیوی اتبق در ایي رٍسّب را  هْزی بزخی بی بب لذرت بیطتز در اًتخبببت حبضز ببضین.

 ببیذ بب تَجِ بیطتزی بزرسی كزد.

ّبیص ٍ پس اس سخٌبى عمیلی هذیزعبهل ببًك  رییس اتبق ایزاى ٍ ایتبلیب در بخص دیگزی اس صحبت

دٌّذ  ّب ًیش ببد سَدآٍر ببضٌذ ٍ ًببیذ تحت فطبرّبی سیبسی ٍام خبٍرهیبًِ گفت: لبَل دارم كِ ببًك

ّب بزای جبزاى كبّص ًزخ سَد  بزخی ببًك .ّبی لببل تَجْی دارًذ ّبی تَلیذی ًیش گزفتبری اهب ضزكت

درصذ هبلغ ٍام ٍ اعتببر درخَاستی را ببیذ  ۰۱خَاٌّذ كِ  تسْیالت، اس هتمبضیبى ٍام ٍ اعتببرات هی

 اثز كزدُ است. بگذارًذ ٍ ایي هسبلِ كبّص ًزخ سَد را بیّب  بِ صَرت سپزدُ در ببًك

آیذ اس سعِ صذر، استمالل ٍ  اٍ كِ عضَ لذیوی ٍ ّویطگی اًجوي هذیزاى صٌبیع بِ حسبة هی

ّبی ایي اًجوي كِ كبر كبرضٌبسی را در دستَر كبر داردٍ بزای اعتببر خَد حبضز ًیست كبر  تالش

جبم دّذ توجیذ كزد ٍ خَاستبر تزٍیج ایي بیٌص بزای سبیز سفبرضی ٍ خبرج اس اصَل ٍ اسبسٌبهِ اً

 ّب ضذ. تطكل

دار ًطذُ است ٍ بزای خَد سبختوبى ٍ بزج ًتَاًست خزیذاری  فالح اداهِ داد: ضبیذ ایي اًجوي سزهبیِ

 گذاری را هحكن كزدُ ٍ راُ ٍرٍد سزهبیِ بِ التصبد را ًطبى داد. ّبی سزهبیِ كٌذ اهب بٌیبى

ّب یك ضزٍرت توبم عیبر در ضزایط  افشایی تطكل پَرفالح در بخص دیگزی اس سخٌبًص گفت: ّن

ّبی صٌعتی ایزاى تعطیل ضذُ ٍ یب بب  اهزٍس ایزاى است. در ضزایطی كِ ضوبر لببل اعتٌبیی اس بٌگبُ

ّب ببضٌذ چَى سزپب هبًذُ ٍ  ّبیی كِ حبضزًذ در تطكل گبُكٌٌذ. سزپب هبًذى بٌ ّب كبر هی كوتزیي ظزفیت

ّبی صٌعتی اس ضزایط سختی عبَر كزدُ ٍ آًْبیی كِ تعطیل  اًذ یك هعجشُ است. بٌگبُ تعطیل ًطذُ

 اًذ كبرضبى هعجشُ است. ًطذُ
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