روﺣـﺎﻧﯽ در دﯾـﺪار ﻣﻌـﺎون رﯾﯿـﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اروﮔﻮﺋﻪ :ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑــﺎی ﻻﺗﯿــﻦ از ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی
اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در دﯾﺪار ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اروﮔﻮﺋﻪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
اﺻﻮﻟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ روز ﺳـﻪ ﺷﻨﺒـﻪ در دﯾـﺪار»راﺋﻮل ﺳـﻨﺪﯾﮏ
رودرﯾﮕﺰ«اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﻬﺮان و ﻣﻮﻧﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
رواﺑﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،از اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﺛﺮﺑﮕﺬارد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮای
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و اروﮔﻮﺋﻪ ،ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﻣﻠﺖ ،آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ
اﺷﺎره
ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و اروﮔﻮﺋﻪ
ﮐﺮد و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮای ﺷﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﮐﺸﻮر
وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی وﺳﯿﻊ
در آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻻﺗﯿﻦ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻘﺎز ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﻓﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻢ
اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راﯾﺰﻧﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ
اﺷﺎره ﮐﺮد.
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و

ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻔﮑﺮات اﻓﺮاﻃﯽ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻣﺮوز
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آواره و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻢ دﻫﯿﻢ.
»ﺳﻨﺪﯾﮏ رودرﯾﮕﺰ« ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اروﮔﻮﺋﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان در ﻫﻤﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ،ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ
دارای
ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »اﯾﺮان و اروﮔﻮﺋﻪ دو دوﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری
رواﺑﻂ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،اﻓﺰود :دو ﮐﺸﻮر دارای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و
ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد.

ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اروﮔﻮﺋﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی دو
ﮐﺸﻮر  ،دوره ﺗﺎزه ای در رواﺑﻂ ﺗﻬﺮان – ﻣﻮﻧﺘﻪ وﯾﺪﺋﻮ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و اﻧﺮژی و ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻨﺪﯾﮏ رودرﯾﮕﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻔﮑﺮی
اروﮔﻮﺋﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
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