آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﻼت ﺑﻪ اﯾﺮان
وزﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺪرال ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺻـﺎدرات ﮔـﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣـﺰ و ﻏﻼت ﺑـﻪ اﯾـﺮان ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﯿﻮهﺟﺎت از اﯾﺮان وارد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﺮﮔﯽ وﯾﮑﺘﻮرووﯾﭻ – وزﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺪرال ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ
– در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری
اﯾﺮان و ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ رﺳﻢ
ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ ۶۰ :ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؛
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دو ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اراده رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﺸﻮر

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار دو ﮐﺸﻮر اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﻃﺮف
اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اراده رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻻزم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺪرال ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗـﺎت ﮐـﺮده و ﭘﺮوژهﻫـﺎ را در زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺮژی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﻼت ﺑﻪ اﯾﺮان
وﯾﮑﺘﻮرووﯾﭻ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رواﺑﻂ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻏﻼت را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر و ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﯿﻮهﺟﺎت را از اﯾﺮان
وارد ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰر
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دورﻧﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﭘﯿﺸﺮان
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در
ﮐﺮﯾﺪور ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪور در
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪور اﻧﺮژی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺶرو از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ
اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ
وزﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺪرال ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دو ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درک ﮐﻨﯿﻢ
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻫﻢ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ،زﯾﺮا ﻗﻔﻘﺎز
ﺷﻤﺎﻟﯽ رواﺑﻂ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢﮔﺮوه و ﻫﻢزﺑﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

