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هطاؾن هجوغ ػوَهی اًجوي هسیطاى 

نٌایغ تا حضَض فؼاالى ترف 

ذهَنی ٍ اػضای اًجوي زض هجتوغ 

فطٌّگی ضفاّی زضتٌس تطگعاض قس. زض 

اتتسا هٌْسؼ هحؿي ذلیلی ایي هطاؾن 

ضئیؽ ّیات هسیطُ اًجوي هسیطاى 

نٌایغ تِ ایطاز ؾرٌطاًی پطزاذتٌس: 

ایكاى تا اقاضُ تِ ٍضؼیت کًٌَی 

اتطچالف اقتهازی  6اقتهاز ایطاى 

ًطخ تاالی تیکاضی ترهَل تیکاضی جَاًاى ٍ فاضؽ التحهیالى ، تسّی ّای ًظام اهطٍظ ایطاى ضا تطقوطزًس: 

ی تَزجِ زٍلت، کاّف کاضآهسی نٌسق ّای تاظًكؿتگی، کوثَز قسیس هٌاتغ آتی تاًکی ، کؿطی ّا

اقتهازی تط هثٌای  اًجام انالحات ؾاذتاضی  ّای قسیس ظیؿت. ایكاى تا اقاضُ تِ ایٌکِ تِ ٍآلَزگی

تایس تِ جَاًة اهط ٍ حؿاؾیت اٍضاع  زض ایي انالحات انَل اقتهاز آظاز ٍ ضقاتتی تاٍض زاضًس کِ الثتِ

ایكاى  تَجِ ًوَز.هطزم ٍ هیْي 

ؾت حتی زض قطایط ؾرت ٍ اهؼتقس 

کِ تَلیس  انَل هاى ضا زقَاض ًثایس 

تا کیفیت تطیي هحهَالت ٍ اضائِ 

تِ جاهؼِ اؾت ٍ ًیع  ذسهات تْتطیي

زضذَاؾت اظ زٍلت تطای فطاّن 

آٍضزى اهکاى آظازی ضقاتت ٍ پطّیع 

ؾاظی ّا ٍ هساذالت تی اظ هحسٍز 

زلیل زؾتگاّْاؾت ضا فطاهَـ 



ػلیطغن ّوِ قایس تلری ّا ٍ ؾرتی ّا تِ ایي ضاٌّوای ػول هاى تاقس ٍ ؾؼی ًوایین  ًکٌین ٍ ّوَاضُ 

انَل ٍفازاض تاقین، چطا کِ ذیط ٍ نالح ّوگاًی ٍ الثتِ کاض ٍ کؿة تک تک ها نٌؼتگطاى ًیع زض تلٌس 

 کلیک کٌیس(ایٌجا ؾرٌطاًی ایكاى هتي کاهل )تطای زضیافت  اؾت. لانَ هست زض گطٍی حاکویت ایي

جٌاب آقای زکتط ؾلطاًعازُ ػضَ ّیات ٍ اًتراب ّیات ضئیؿِ هجوغ ػوَهی،  تؼس اظ ؾرٌطاًی ایكاى

هسیطُ تاًک ذاٍضهیاًِ تِ ایطاز ؾري پطزاذتٌس ٍ تَضیحاتی زض هَضز چالكْای هسیطاى نٌؼتی اضائِ زازًس ٍ 

ػسم اطویٌاى تِ قاذهْای تحثْای ٍ  کطزُهسیطاى ّوفکطی  تا ایي چالكْاایٌکِ تاًک ذاٍضهیاًِ زض هَضز 

اقتهازی، ؾرت تَزى تاهیي کاال ٍ ظًجیطُ تَلیس، تطجام ٍ پیاهسّای آى کاض ّط ضٍظُ هسیطاى زض تاًک 

تاًک تطای ٍ ایي اؾت  ذاٍضهیاًِ اؾت. اٍلَیت اٍل هسیطاى زض نٌایغ تَلیسی هسیطیت ؾطهایِ زض گطزـ

اهکاى ٍ  ضا زاضزهسیطاى ناحثاى نٌایغ  اٍ آهازگی کوک ٍ ّوفکطی ت اؾتنی تاؾیؽ قسُ َترف ذه

ی تطای تاهیي ؾطهایِ زض گطزـ تهویوات هیتَاى ٍ ٍجَز زاضزتا هسیطاى اضقس تاًک تطگعاضی جلؿات 

ؾتفازُ ًویكَز ٍ تاًک ااتعاضّای تاًکی قاتل زؾتطؼ تطای تاهیي ؾطهایِ زض گطزـ  تؿیاضی اظ ٍ اظ گطفت

 ًوایس تا تتَاىهازگی زاضز تا تا ّوکاضی تا ترف ذهَنی هسیطاى تَلیس ٍ نٌؼت ضا ضاٌّوایی ذاٍضهیاًِ آ



 جٌاب آقای زکتط پطٍیع ػقیلی هسیط ػاهل تاًک. پؽ اظ ایكاى کطزتا ّوفکطی اظ ایي زٍضاى ػثَض 

 ػطضِ ٍ تقاضاتؼییي ًطخ اضظ تط اؾاؼ تا تیاى ایٌکِ تا ؾٌگیي تط قسى تحطین ّا چاضُ ای جع  ذاٍضهیاًِ

ِ ذَاّس قس ٍ زضآهس اضظی کًٌَی فقط نطف ٍاضزات کاالّای اؾاؾی ٍ هَاز اٍلی تیي کطزًس ًرَاّس تَز

زض ازاهِ ًیع تطذی  .افعایف تَاًایی نازضاتی تطای تاهیي زضآهسّای اضظی ًرَاّین زاقتضاّی جع 

 تط اؾاؼ تركٌاهِ تاًک هطکعی ٍ تِ تكریم تاًکْا :ذَز پطزاذتٌس هؿائلتَلیسکٌٌسگاى تِ تیاى ؾَاالت ٍ 

هكکالت قطکتْای کَچک زاضای چک تطگكتی، قاتل ضفغ قسى اؾت ٍ حتی زض هَضز قطکتْای تعضگ ًیع 

کِ  ًستاًک ذاٍضهیاًِ اػالم ًوَز یطاى اضقستا ؾاظٍکاض ٍیػُ ای ایي اهط اهکاًپصیط اؾت. زض ایي هطاؾن هس

زض ایي تاًک قَاًیي ٍ اؾتاًساضزّای تیي الوللی ٍ اتحازیِ اضٍپا تا زقت اػوال هیكَز ٍ تِ طَض هساٍم 

 ًظاضت هیكَین. 

تؼس اظ پطؾف ٍ پاؾد هسیطاى حاضط، زتیط کل 

اًجوي هسیطاى نٌایغ جٌاب آقای هحوسضضا 

تطًاهِ ّای ٍ  66ؾتَزُ گعاضـ ػولکطز ؾال 

ضا تیاى ًوَزًس ٍ ذعاًِ زاض اًجوي  69ؾال 

جٌاب آقای هٌْسؼ ؾیسحؿیي ؾلیوی تِ تیاى 

ٍ آقای زکتط اثٌی ػكطی  گعاضـ پطزاذتٌس

  تاظضؼ اًجوي ًیع گعاضـ ذَز ضا اضائِ کطزًس.

تا پایاى یافتي هطاؾن ضؾوی هجوغ ػوَهی 

ؾاالًِ ٍ اًتراب هجسز جٌاب آقای اثٌی ػكطی تِ ػٌَاى تاظضؼ ٍ ضٍظًاهِ اطالػات تِ ػٌَاى ضٍظًاهِ 

 69زض هطاؾوی اظ حاهیاى ٍ یاضاى اًجوي هسیطاى نٌایغ زض تطگعاضی هجوغ ػوَهی ؾال ضؾوی اًجوي، 

اى هجوغ، قؼة آشضتایجاى قطقی ٍ ذطاؾاى ضضَی تا اّسای تقسیط گطزیس. قثل اظ اّسای لَح تقسیط حاهی

ّسایایی اظ اقای هٌْسؼ هحؿي ذلیلی ضیاؾت ّیات هسیطُ اًجوي تقسیط گطزیس ٍ ایكاى لَح ّای ؾپاؼ 

فطـ هكْس، تاًک اًجوي ضا تِ حاهیاى هجوغ تقسین ًوَزًس. زض ایي هطاؾن تا اّسای لَح ّای ؾپاؼ اظ 

ٍ پالؾوا ایطاًیاى، زغپاز، پاضت ؾاظاى، تَضؼ کاال ٍ فَهي قیوی قسضاًی قس. ذاٍضهیاًِ، تیوِ ضاظی، زاض

اًجوي هسیطاى نٌایغ  7969قطکتْای ظیط ًیع زض تطگعاضی هجوغ ػوَهی ؾال  ،ػالٍُ تط ایي حاهیاى

 ((DiDiهكاضکت زاقتٌس: آضؾیي پل آؾیا، کاضتي ایطاى، کَپال ٍ پتطٍؾطٍیؽ پاضؾیاى کیف )آب هؼسًی )



 

 

 

 

 

 

 

 


