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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ،دﮐﺘﺮ اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ(
در ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺸﺘﺮک ﻫﯿﺄت ﻫﺎی اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان و
ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮاوان اﺳﺖ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و
ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ارﻣﻨﯽ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ارﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮی ﻣﯿﺎن دو
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
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ـﺎط ﺧـ
ـﺎﻧﻪ ارﺗﺒـ
ـﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـ
ـﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣـ
ـﺮ ﺟﻬـ
دﮐﺘـ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی دوﻟﺖ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻀﻮﯾﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری
دو ﮐﺸﻮر و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮔﺰارش
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری
دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزﻫﺎی
ارﻣﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن دو ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻗﺘﺼﺎدی در
اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﻤﻞ و
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﻬﺎر
ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎز ،ﺑﺮق ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻘﻞ را از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
داﺷﺖ :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری
ﺷﻮد و ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر در
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان
ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راه درﯾﺎی ﺳﯿﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
وزرای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دو ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻮاﻧﻊ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺪاث راه و ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﭘﺮوژه ﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﻐﻮ روادﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ آداب ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و
رﺳﻮم دو ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را از دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان
و ارﻣﻨﺴﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﺮان از اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
در ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری رود ارس
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری رود ارس ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رود ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺳﺎزﻧﺪه ای دارﻧﺪ ،از رأی ﻣﺜﺒﺖ
در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ای و ﺑﯿﻦ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای دو دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ
از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :دﺳﺘﺎورد دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﻧﺸﺎن داد اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس روش ﻫﺎی ﺑﺮد -ﺑﺮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﺮی و ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ از
دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ را
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق و
ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺎره و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﺷﻮد و اﯾﺮان از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺮان از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ژﻧﻮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﻋﺮاق
از روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻃﻮاﯾﻒ ﻋﺮاق

در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮدی داﻋﺶ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻠﺢ در ﻋﺮاق
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﯾﻒ و اﻗﻮام در ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺧﺘﻼﻓﺎت را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎاﻣﻦ ﺳﺎز و ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ از اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دو
ﮐﺸﻮر در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﺟﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرن ﮐﺎراﭘﺘﯿﺎن اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر
از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ارﻣﻨﺴﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺘﺮک ،ﺻﺎدرات و واردات و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از رود ارس
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻃﺮﻓﯿﻦ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺎرن ﮐﺎراﭘﺘﯿﺎن ﻟﻐﻮ روادﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و ﺳﺎزﻧﺪه
در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻟﻐﻮ روادﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ارﻣﻨﺴﺘﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺣﺠﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و رواﺑﻂ دو ﻣﻠﺖ ﮐﻪ رواﺑﻄﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ
اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه واﻗﻊ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ وزرا آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ اراﯾﻪ دادﻧﺪ.
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