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 3اطالعیه مذاکزات لوسان شماره 
 مجمع دانشجویان عذالتخواه

 دس هتي قشائت ضذُ تَسط آقبی ظشیف آهذُ است :
اتحبدیِ اسٍپبیی، اػوبل تحشین ّبی اقتصبدی ٍ هبلی هشتبط بب ّستِ ای خوَد سا        

خبتوِ خَاّذ داد ٍ ایبالت هتحذُ ًیض اجشای تحشین ّبی هبلی ٍ اقتصبدی ثوبًوَیوِ      

هشتبط بب ّستِ ای سا، ّوضهبى بب اجشای تؼْذات ػوذُ ّستِ ای ایشاى بِ ًحَی کِ 

 تَسط آطاًس بیي الوللی اًشطی اتوی ساستی آصهبیی ضَد، هتَقف خَاّذ کشد.

یک قطؼٌبهِ جذیذ ضَسای اهٌیت سبصهبى هلل هتحذ صبدس خَاّذ ضذ کوِ دس آى      

بشجبم تبئیذ ضذُ، کلیِ قطؼٌبهِ ّبی قبلی هشتبط بب هَضَع ّستِ ای لغَ خوَاّوذ     

گشدیذ ٍ بشخی تذابیش هحذٍدیت سبص هطخص، سا بشای یک دٍسُ صهبًی هَسد تَافو،،  

لحبظ خَاّذ کشد.

حبل ایٌجب جبی سَال پیص هی آیذ کِ تحشین ّبی هشتبط بب ّستِ ای ضبهل کذام 

 تحشین ّب ّستٌذ؟

چقذ صهبى الصم است بشای اجشای تؼْذات ػوذُ ّستِ ای؟ ٍ ایٌکِ ساستی آصهوبیوی   

 چِ هَقغ حبصل هی ضَد؟

بشای ایشاى آٍسدُ ضذُ کِ  2102دس جذٍل اسائِ ضذُ تحشین ّبی ٍضغ ضذُ تب سبل 

 ایي جذٍل تَسط خبشگزاسی بیي الوللی پیبم کَتبُ ًسین هٌتطش ضذُ است.

بب تَجِ بِ جذٍل ٍ هَاسد رکش ضذُ ابْبهبتی حبصل هی ضَد کِ تحشین ّبی هبلی ٍ 

 ّستٌذ؟  اقتصبدی هشتبط بب ّستِ ای کوذام توحوشیون ّوب            

ببضذ، هی توَاى گو وت      اگش هٌظَس ّوِ ی تحشین ّبیی کِ بب ًوبد ّستِ ای       

هَسد است. دس ضوي ایي چْبسدُ هَسد فقط بِ دلیول ّسوتوِ ای          01تؼذاد آى ّب 

اػوبل ًطذُ اًذ. بِ ّویي دلیل طشف بذػْذ )آهشیکب( هیتَاًذ تَی ایي هسئلِ چبًوِ     

 صًی کٌذ ٍ بِ دًببل اّذاف خَدش ببضذ.

ٍ اص طشفی اگش بخَاّین تحشین ّبی هبلی ٍ اقتصبدی هشتبط بب ّستِ ای سا هذ ًظوش  

 هَسد هی ضًَذ. 01قشاس دّین ایي تؼذاد بٌظش کوتش اص 

 

دس هَسد چگًَگی بشداضتِ ضذى تحشین ّب تٌْب تَضیحی کِ آهذُ، بیبى کٌٌذُ سفغ  

تحشین ّب بب صبدس ضذى قطؼٌبهِ ای جذیذ است. طب، بشسسی ّبیی کِ تب بِ ایٌوجوب    

صَست گشفتِ قطؼٌبهِ فقط اهَس هشبَط بِ سبصهبى هلل سا پَضص هیذّذ ٍ بوشای      

بشداضتِ ضذى تحشین ّبیی کِ اص سَی سییس جوَْس آهشیکب اػوبل ضذُ اًذ ًیبص بوِ  

 قبًَى جذیذ تَسط آهشیکبست ًِ صبدس ضذى قطؼٌبهِ.


