ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓﺰاﯾـﺶ ﻫﻤﮑـﺎری ﻫـﺎی
اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﯿـﻦ اﯾـﺮان و ﺑﺮزﯾـﻞ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ؛ دﯾــﺪار و ﻧﺸﺴــﺖ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﯾﺪاری و ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ

ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ واردات و
ﺻﺎدرات ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ ،ﻟﻮدﻣﺎر آﮔﻮر ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻓﯿﻠﯿﭙﻪ ﮔﺎرﺳﯿﺎ
ﮔﻮﻣﺰ دﺑﯿﺮ اول و ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرت
ﺑﺮزﯾﻞ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ،
ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺑﺴﺘﻨﯽ ﮐﺸﻮر از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ،در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﻬﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﻈﺮ
ﻃﺮف ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ و ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎﯾﺪاری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ و ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای
از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر در واردات و ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻔﯿﺮ و دﺑﯿﺮ اول ﺳﻔﺎرت ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻣﯿﻬﻦ در اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ،ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان و ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺖ زﻧﯽ
ورزﺷﮑﺎران اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
آن ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﺮزﯾﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﻣﯿﻬﻦ ،ﺗﻮاﻓﻘﺎت اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ در ﺟﺬب ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و
آﻗﺎی ﻟﻮدﻣﺎر آﮔﻮر ﻗﻮل داد ﺗﺎ در اﻓﺘﺘﺎح رﺳﻤﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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