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رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
در ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺸﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﯿﺸﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﺎووش اوﻏﻠﻮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ
ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻫﺎ در ارﺗﻘﺎی رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺤﺚ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎره راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ

و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :ﮐﺸﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ زودﺗﺮ درﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻓﻼﺣﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی اردوﻏﺎن درﺑﺎره ﺗﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ
دﺳـﺘﻮرات ﺧـﻮﺑﯽ داده اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ؛ دﻟﯿـﻞ ﻫـﻢ
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻓﻼﺣﺖﭘﯿﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮزﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﮔﺮوه
دوﺳﺘﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮوه دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک دو ﻃﺮف ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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