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صادرات 38میلیون دالری از
بازارچه های مرزی استان
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گزارش جلسه
علی بیات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
خراسان رضوی خواستارشد

بازنگری در قانون معادن

گلخانه ای در خراسان رضوی ایجاد می شودکه
تنها در تبدیل سطح زیر کشت خیار و گوجه فرنگی
به شیوه گلخانه ای 215 ،میلیون مترمکعب آب
صرفه جویی می شود .
وی با بیان این که توسعه کشت گلخانه ای به رشد
60برابری محصوالت کشاورزی منجر می شود
تصریح کرد  :این نوع کشت در مقایسه با کشت در
سایر زمین های کشاورزی تا  30برابر بهره وری
را بیشتر می کند.این درحالی است که همین
روش کاهش  40درصدی مصرف آب را به دنبال
خواهد داشت .
وی ادامه داد :مجموع مساحت گلخانه های
خراسان رضوی  142هکتار است که از این سطح
 85.6هکتار به کشت خیار 14.9 ،هکتار به کشت
گوجه فرنگی 2.35 ،هکتار به فلفل و  12.2هکتار
به گل های شاخه بریده و  12.6هکتار گیاهان
آپارتمانی 1.2 ،هکتار توت فرنگی و  3.57هکتار
به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد.

رستم زاده  -مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی
استانداری گفت :طی چهار ماه سال جاری  38میلیون
دالر فراورده های نفتی وکاال به وزن حدود 104هزارتن
از بازارچه های مرزی استان به کشورهای همسایه صادر
شده است  .علی رسولیان با بیان این خبر به خراسان
رضوی اظهارکرد :از این مجموع سهم صادرات غیرنفتی
37.4میلیون دالر به وزن 102هزار تن بوده است و بقیه
به صادرات فراورده های نفتی اختصاص داشته است.
وی اضافه کرد  :صادرات بازارچه های مرزی استان در
چهارماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر
ارزشی 191درصد و از نظر وزنی 368درصد افزایش
داشته است .همچنین تردد کامیون های ترانزیتی در
این بازارچه ها نیز با تردد هفت هزار و 90کامیون رشد
83درصدی را در این مقایسه تجربه کرده است .
رسولیان با بیان این که از بازارچه مرزی دوغارون در
این مدت  59قلم کاالی متنوع صادرشده است ادامه
داد :مصالح ساختمانی و میوه و تره بار در این میان سهم
بیشتری را در صادرات به کشور هم مرز با این بازارچه
داشته اند.در بازارچه مرزی باجگیران نیز که  12قلم کاال
از آن به کشورها ی همسایه صادر شده است فرش و موکت
و منسوجات در صدر فهرست کاالهای صادراتی قراردارد
 .وی تصریح کرد :در این دوبازارچه در مجموع برای 447
نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است با این حال بنا به
پیش بینی های صورت گرفته و دستور استاندار مبنی بر
توسعه بازارچه های مرزی با هدف تقویت صادرات بدون
مالیات به دنبال تامین زیرساخت های الزم ،ساخت سوله
ها ،باسکول و انبارهای جدید در این دوبازارچه هستیم .
وی همچنین با بیان این که درصددیم تا فرصت صادرات
گاز مایع (سی ان جی) را نیز در این بازارچه ها فراهم
آوریم ،در خصوص کاهش میزان صادرات فراورده های
نفتی از بازارچه های مرزی استان گفت :بخش اعظمی
از صادرات فراورده های نفتی ما از طریق بازارچه مرزی
دوغارون و توسط تعاونی مرزنشینان به کشور افغانستان
صورت می گرفت بااین حال با توجه به کاهش قیمت این
فراوردههادراینکشورنسبتبهقیمتبینالمللیفروش
محصولایرانیتقاضایاینفراوردههاپایینآمدهومیزان
صادرات را تحت الشعاع قرارداده است .

معاونحفاظتوبهرهبرداریشرکتآبمنطقهایخراسانرضویهشدارداد

مرگآبخوانهایاستانکمتراز 10سالدیگر
••سطح زیر کشت و الگوی کشت را
مدیریت کنیم

گفت و گو

گروه اقتصادی

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان رضوی گفت :بسیاری از آبخوان ها و دشت
هایاستانکمتراز 10سالدیگرعمرخواهندکرد
و با ادامه این روند  ،کشاورزی و زندگی و حیات هم
در این دشت ها همین مدت دوام خواهدداشت.
علیرضاعامریاظهارکرد:باکسریمخزنسالیانه
یک میلیارد و 117میلیون مترمکعب آب در استان
 ،ما اکنون بیشتر از میزان آبی که به داخل زمین
نفوذ می کند ،برداشت می کنیم .
وی افزود :ادامه این روند به معنای بحران و تنش
های بی آبی جدی خواهد بود و هم اکنون باید به
صورت اورژانسی این مسئله را درمان و مدیریت
کنیم ؛ چرا که تبعات آن جبران ناپذیر خواهد بود.
وی افزود :از این میزان  800میلیون مترمکعب
سالیانه کسری مخازن آب زیرزمینی مربوط به
اضافه برداشت از چاه های مجاز است ؛ یعنی چاه
های مجاز بیشتر از مجوز قانونی خود استفاده می
کنند در حالی که چاه های غیرمجاز فقط 200
میلیونمترمکعببرداشتمیکنندواینیعنیچاه
های دارای پروانه چهار برابر بیشتر از چاه های غیر
مجاز در اضافه برداشت از آبخوان ها نقش دارند.

•• ۶۱۷واحد استان برای تسهیالت احیای
تولید به بانک ها معرفی شدند

وی گفت :تاکنون  ۱۶۶۷واحد در سایت بهین یاب ثبت
نام کردهاند که از این تعداد ۶۱۷واحد از آن ها به بانکها
برای گرفتن تسهیالت معرفی شدهاند .علی رسولیان در
گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :تاکنون  1667واحد در
سایت بهین یاب ثبت نام کردهاند که از این تعداد 617
واحد از آن ها به بانکها برای گرفتن تسهیالت معرفی
شدهاند و از تعداد معرفی شده به بانکها 514واحد برای
دریافت سرمایه در گردش به مبلغ  575میلیارد تومان
درخواست دادهاند.

ویازوجودراهکارهایقانونیبرایحلاینمسئله
خبر داد و گفت  :تنها وسیله ای که می تواند از بروز
این مشکل جلوگیری کند  ،نصب کنتور هوشمند
است که در چند سال گذشته با همت و همکاری
کشاورزان نصب شد و اکنون وارد مدار بهره برداری
شد ه است  .معاون حفاظت و بهره برداری تصریح
کرد :کارت شارژ کنتورهای هوشمند همچون
کارت های بنزین عمل می کند و به کشاورزان
اجازه می دهد به اندازه حجم آب مندرج در پروانه
بهره برداری از چاه برداشت کنند و اجازه برداشت
اضافه وجود ندارد .معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای ادامه داد  :با توجه به این که
کمبود آب در استان جدی است ضرورت دارد در
بخش کشاورزی میزان تولید و سطح زیر کشت و
الگوی کشت را مدیریت کنیم تا با کم آبی سازگاری
صورت گیرد ،چرا که در شرایط بحران آب کاهش
برداشت از منابع آب در همه بخش ها به ویژه
کشاورزی ضرورت می یابد.

••انتقاد از برنامه ریزی نامناسب ساعات
کارکرد کنتورهای هوشمند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این

باره در گفت و گو با خراسان رضوی از نحوه عملکرد
آب منطقه ای خراسان در تعیین ساعات کارکرد
کنتورهای هوشمند انتقاد کرد و گفت :ساعات
کارکردهای قید شده در پروانه های بهره برداری از
چاه را باید وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان متبوع
آن به صورت بومی و براساس الگوی کشت و منابع
آبی هر منطقه تعیین کند.
مجتبی مزروعی با بیان این مطلب اظهار کرد :هم
اکنون در هیچ کجای استان الگوی کشتی بانیاز
آبی سه هزار و  500تا 4هزار ساعت درماه نداریم
و نیاز بیش از این مقدار است در حالی که برای این
پروانه ها بدون کارشناسی فنی این میزان ساعت
پیش بینی شده است بنابراین الزم است این پروانه
ها اصالح شود .وی با تاکید بر ضرورت حفظ منابع
آبی و صرفه جویی در مصرف و برداشت آب به ویژه
از ذخایر زیر زمینی گفت :برای این منظور دو برنامه
اصالح الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه ای در
کنار برنامه ها ی اصالحی در آبیاری زمین های
کشاورزی به شکل جدی در دستور کار قرار دارد .
مجتبی مزروعی اظهار کرد :بر اساس برنامه ریزی
های صورت گرفته در قالب دو برنامه پنج ساله برای
توسعه کشت گلخانه ای در استان اقدامات ویژه
ای صورت می گیرد به گونه ای که در مرحله اول
هزار هکتار و در مرحله دوم دو هزار هکتار کشت

••اجرای 25هزار هکتار آبیاری تحت فشار
طی 2سال

وی به موضوع اصالح الگوی کشت در مناطق
مختلف استان نیز اشاره کرد و گفت :به طور مثال
تولید گندم و جو در مناطق جنوبی استان که با بهره
وری کمتر از چهار تن در هکتار صورت می گیرد
هرگزتوجیهاقتصادیندارد.برایهمینبایدکشت
این محصول را در مناطق شمالی استان که منابع
آبی بیشتری دارد متمرکز کنیم و در مناطق جنوبی
به سمت تولید محصوالت کشاورزی با مصرف آبی
کوتاه مثل گیاهان دارویی ،زیره ،زعفران ،پسته ،
زیتون  ،سنجد و ...حرکت کنیم.
وی تصریح کرد :برای این منظور الگوی کشت
مناسب برای هر منطقه را تدوین و ابالغ کرده ایم
اما برا ی اجرای دقیق آن بی تردید باید ساعات پیش
بینی شده در پروانه های بهره برداری چاه ها را نیز
با همکاری آب منطقه ای اصالح کنیم .به شکلی که
این ساعات از چهار هزار و 500تا شش هزار ساعت
در مناطق مختلف استان متغیر باشد.
وی همچنین در خصوص نقش سازمان جهاد
کشاورزی استان در اصالح سیستم آبیاری و
مدیریت منابع آب گفت :براسا س برنامه 5ساله
بیش از 33.4درصد اعتبارات عمرانی استان
در این حوزه را به آب منطقه ای داده اند و فقط
6.4درصد را به جهاد کشاورزی واگذار کرده اند
با این حال در مدیریت منابع آب طی سال گذشته
حدود 25هزار هکتار آبیاری تحت فشار را اجرا
کرده ایم اما باید بپذیریم اعتبارات سازمان جهاد
کشاورزی در این حوزه که یکی از بخش های مرتبط
و اصلی به حساب می آید کم است .

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان
رضوی خواستار بازنگری قانون معادن شد و گفت :باید
در چگونگی ایجاد وحدت رویه در منابع طبیعی ،محیط
زیست ومعدن هم بازنگری شود واگر این سه ضلع مثلث
دریکصفحهساختارقانونمندیباهمپیشنرودمشکل
ساز خواهد شد.
مهندس مروج الشریعه در چهاردهمین اجالس هیئت
عمومی عادی ساالنه نظام مهندسی معدن کشور
افزود:اقتصاد زمین به طور کلی بردو بال سنگین زمین
شناس ومهندس معدن استوار است این دو با استفاده از
تحلیل پیدایش ها وتکنیک وروش های مهم در کاوش،
مهندسی و فراوری پیش می روند و این دو مکمل هم
هستند.
وی با بیان این که اگر چه خانه معدن داریم ولی این خانه
جلوه گری نداشته است ،تأکید کرد :روزانه از معادن
سنگان خواف بیش از 760تریلی سنگ آهن خام به
جنوب کشور و از آن جا به کشور های متقاضی ارسال
می شود.
وی خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور
متذکر شد:حوزه زیر ساخت های معدن ضعیف است.
مهندس مروج الشریعه با اشاره به دانشگاه فنی در گلبهار
کهقراراستبهپلیتکنیکتبدیلشودگفت:ایندانشگاه
قابلیت این را دارد که به عالی ترین مرکز آموزش معادن
وزمین شناسی تبدیل شود .معاون وزیر صنعت ،معدن
وتجارت کشور هم در این جلسه یادآورشد17.5:میلیون
تن کنسانتره و17.5میلیون تن گندله در استان خراسان
رضوی تولید می کنیم وهیچ چیزی هم از هیچ کس
نگرفته ایم چون همه را سرمایه گذاران پرداخت می کنند
ولی برای تامین زیر ساخت ها اگرچه پولش را هم می
دهیم ولی دچار مشکل هستیم .دکتر سرقینی تصریح
کرد:در سه سال گذشته  24میلیون تن به ظرفیت
تولید فوالد در کشور اضافه شده است که تا پایان سال
به 30میلیون می رسد که از این رقم 12میلیون تن آن
در استان خراسان رضوی است .وی تأکید کرد :در سه
ماه اول امسال صادرات کشور به لحاظ ارزشی 5درصد
منفی و صادرات بخش معدنی 48درصد مثبت بوده
است .نکاحی رییس سازمان نظام مهندسی معدن
استان خراسان رضوی هم گفت:براساس آمار اعالم
شده از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،این استان
با  764معدن دارای پروانه بهره برداری با  8/2میلیارد
تن ذخیره معدنی ،از نظر تعداد معادن در کشور در رتبه
سوم قرار دارد و ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال
این استان افزون بر  7/31میلیون تن در سال است.
البته به گفته مسئوالن استان ،یکی از مهم ترین اقدامات
قابل توجه در حوزه معادن در سال جاری توجه به اقتصاد
دانش بنیان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده
از معادن این استان است .مهندس علیرضایی رئیس
سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی هم در
این همایش گفت:خراسان رضوی یکی از اهداف مهم
آینده خود را معدن تعیین کرده است.

چهره ها و خبرها
مدیرتنظیمبازارجهادکشاورزیخراسانرضویمطرحکرد:

رئیسهیئتمدیرهدفاترخدماتمسافرتیخراسانرضوی:

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریمشهد:

افزایشقیمتمرغریشهدرورشکستگی درگذشتهدارد

اجازهفرستادنتورگردشگری به ترکیه صادر نشده است

استفاده از یک درصد از آب دشت مشهد برای فضای سبز

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :باال رفتن بهای
این محصول به علت قیمت بسیار پایینی بود که مرغ در ماههای پایانی
سال گذشته و ابتدای امسال داشت و بنابراین تعداد زیادی از مرغ داران
به علت ورشکستگی و نبود توجیه اقتصادی برای فصل جدید اقدام به
جوجه ریزی نکردند .سید حمیدرضا جوادی در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد :با توجه به قرار داشتن در فصل گرما مصرف داخلی تخم مرغ کاهش
داشته است بنابراین مازاد آن به کشورهای دیگر صادر میشود اما با این حال شاهد هستیم که قیمت این
محصول قدری کاهش داشته است.

رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیخدماتمسافرتهواییخراسانرضوی
گفت :هنوز انعقاد قرارداد تور گردشگری به ترکیه ممنوع است و هیچ
آژانسی نباید به این اقدام مبادرت کند و طبق قراردادهای منعقد شده با
مشتریان آژانسهای مسافرتی در خراسان رضوی ،خسارت تورهای لغو
شده ترکیه به افراد عودت میشود.
سعید ولیزاده در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد :در اکثر قراردادهای
منعقد شده بین مشتری و آژانس هواپیمایی به وضعیت اضطراری اشاره شده و برای آن خسارت در نظر
گرفته میشود و بنابراین افراد از این بابت نباید نگرانی داشته باشند.

ت شده
در سال گذشته  350میلیون مترمکعب آب از دشت مشهد برداش 
که از این میزان حدود  90درصد آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار
گرفتهاست.مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریمشهدگفت:
تنها کمتر از یک درصد از آب دشت مشهد برای فضای سبز شهری استفاده
میشود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری ،سالمی بیان کرد :در
بحث استفاده از آب ،آب شرب خط قرمز ما محسوب میشود .وی با بیان
اینکههماکنونحدود 4هزارهکتارفضایسبزدر مشهدوجوددارد،گفت:باتوجهبهتوسعهفضاهایشهریو
افزایشجمعیت،میزانفضایسبزموردنیازدرافقآیندهشهرمشهدحدود6700هکتارپیشبینیشدهاست.

درپاسخبهسوالخراسانرضویمطرحشد

گالیه سر کنسول ترکیه از وجود مشکالت بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در استان
گزارش جلسه
محمد جواد رنجبر

سرکنسول ترکیه در مشهد از وجود مشکالت بر سر راه
دریافت مجوز برای سرمایه گذاری خارجی در خراسان
رضوی گالیه کرد .به گزارش خراسان رضوی« ،محمت
دوغان» روز گذشته در نشست خبری با نمایندگان
رسانه های گروهی در مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار
خراسانرضویدربارهمراوداتاقتصادیمیانخراسان
رضوی و ترکیه و نیز سرمایه گذاری شرکت های ترک در
استان گفت :با این که هنوز کنسولگری ترکیه در مشهد
بهصورترسمیافتتاحنشدهاست،اماتاکنونسههیئت
تجاری از ترکیه به مشهد سفر کرده و بعضی توافقات و
همکاری ها به وجود آمده است.
ویادامهداد:ولیازنظرمااینتعدادکافینیستوسعی
می کنیم بیش از این هیئت تجاری به مشهد بیاوریم.
سرکنسول ترکیه در مشهد خاطرنشان کرد :می توان
گفت اقتصاد برابر با سرمایه گذار و پول است .سرمایه
گذاران ترجیح می دهند جایی سرمایه گذاری کنند که
ریسک وجود نداشته باشد و محیط امنی باشد.
وی توضیح داد :البته مشکالتی این جا برای سرمایه
گذاران به وجود می آید .یعنی وقتی می خواهند سرمایه
خود را بیاورند یا پرسنل از ترکیه برای خود بیاورند ،برای
دریافت مجوز کار و طی مراحل قانونی دچار مشکل
می شوند.
دوغان افزود :وقتی این کار و دریافت اقامت و دیگر موارد
برایشان آسان تر شود ،آن وقت خودشان نام این جا را می
شنوند و می آیند.
وی ادامه داد :ولی ما بازهم شهروندان ترکیه ای را برای
سفر به این جا تشویق می کنیم و تالش می کنیم توجه
آنان را به این منطقه جلب کنیم.
سرکنسول ترکیه در مشهد گفت :کنسولگری ترکیه به
دنبال افزایش مبادالت اقتصادی میان خراسان رضوی
و ترکیه است.
وی همچنین با بیان این که خراسان رضوی از لحاظ

گردشگری ظرفیت های زیادی دارد ،افزود :زمینه
همکاریمشترکبرایساختهتلدرمشهدباهمکاری
ترکیه وجود دارد.
دوغانادامهداد:درزمینهمعدننیززمینههایهمکاری
زیادی بین خراسان رضوی و ترکیه وجود دارد.
وی اضافه کرد :برخی فعاالن اقتصادی ترکیه که این جا
شرکتی ندارند ،از معادن این استان سنگ می خرند و به
ترکیه می برند.
او گفت :در نیشابور در کشاورزی و دامداری ظرفیت
باالیی وجود دارد و بعضی شرکت هایی که به این شهر
سفر کرده بودند برای همکاری با این شهر به توافق
رسیدند .سرکنسول ترکیه در مشهد با بیان این که
مشهد پایتخت معنوی ایران است ،افزود :در چهارچوب
گردشگری مذهبی می توانیم از ترکیه گردشگر به
خراسان رضوی و شهر مشهد بیاوریم.
وی با اشاره به این که حرم مطهر رضوی و آرامگاه
فردوسی از جمله جاذبه های مذهبی و گردشگری شهر
مشهد است ،ادامه داد :در اطراف آرامگاه فردوسی،
آرامگاه امام محمد غزالی وجود دارد که وی برای اهل
سنت بسیار مهم است.
«دوغان» گفت :در جهان اسالم کتاب های زیادی از امام
محمد غزالی باقی مانده است و بسیاری از شهروندان
ترکیه وی را می شناسند و محبوبیت زیادی در این
کشور دارد.
وی افزود :آرامگاه امام محمد غزالی به شکلی نیست که
بتوانیم گردشگر برای بازدید از آن بیاوریم و از همین رو
به مسئوالن پیشنهاد دادم که آرامگاه وی از سوی ایران یا
ترکیه یا به صورت مشترک مورد بازسازی قرار گیرد تا به
روی گردشگران گشوده شود.
سرکنسول ترکیه در مشهد ادامه داد :اعالم کردیم که به
شکل مادی یا معنوی می توانیم از ایران برای بازسازی
آرامگاه امام محمد غزالی حمایت کنیم.
وی اظهار کرد :همچنین محل تولد «بکتاش ولی» که
یکی از شخصیت های بسیار ارزشمند برای ماست و
در ترکیه طرفداران زیادی دارد ،در یکی از روستاهای
نیشابوراست.بیشترطرفدارانویهمشهروندانعلوی

ترکیههستند.
«دوغان» افزود :با احیای این دو منطقه می توان
گردشگران زیادی از ترکیه به مشهد جذب کرد.
وی ادامه داد :پس از اعالم آمادگی ما ،تاکنون برای
آرامگاه امام محمد غزالی فقط یک تابلو نصب شده
است.

••آن چه در کودتای ترکیه گذشت

سرکنسول ترکیه در مشهد در بخش دیگری از این
نشست درباره کودتای نافرجام اخیر در ترکیه هم گفت:
عصر روز 25تیرماه امسال در شهرهای مختلف ترکیه و
در رأس آن در آنکارا و استانبول خارج از سلسله مراتب
فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه ( )TSKنوعی تحرک
نظامی صورت گرفته و مشخص شده است که این کار
اقدام به کودتا از سوی گروهی از نظامیان در رتبه های
متفاوت بوده است که در داخل نیروهای مسلح ترکیه
النه کرده بودند.
وی با بیان این که اقدام به این کودتا چهره واقعی گروه
تروریستی فتح ا ...گولن را آشکار کرده است ،افزود:
امروز در ترکیه زندگی به حالت عادی خود بازگشته
است.
وی ادامه داد :از این پس ،در راستای مجازات باندی که
اقدام به کودتا کرده به شکلی که مستحق آن است ،گام
های الزم برداشته خواهد شد.
دوغانیادآورشد:بهمنظورمبارزهجامعوموثربااینگروه
تروریستیکهدربخشهایمختلفدولتنفوذکردهاند
و بقا و امنیت دولت را تهدید می کنند ،از تاریخ31تیرماه
 1395به مدت  90روز در سراسر کشور وضعیت فوق
العاده اعالم شده است.
وی افزود :هدف از اعالم وضعیت فوق العاده ،ایجاد
محدودیتبرایشهرونداننبودهوصرفابهمنظورمبارزه
موثر و سریع با گروه تروریستی فتح ا ...گولن است.
سرکنسول ترکیه در مشهد گفت :از سوی دیگر ،از طرف
بسیاری از کشورها و سازمان ها ،از جمله جمهوری
اسالمی ایران اظهارات پرمعنا در جهت حمایت و
همبستگی با ترکیه علیه اقدام کودتاگران اظهار شده

است .بدین وسیله از جمهوری اسالمی ایران بابت
اظهارات مذکور تشکر و قدردانی می کنیم.
دوغان با اشاره به این که در شرایط بحرانی ترکیه این
که ایران مثل یک دوست در کنار ما قرار گرفت بسیار
ارزشمند بود ،افزود :دوستان واقعی در روزهای بد آشکار
میشوند ،در دورانی که آمریکا و اروپا بر ایران با اعمال
تحریمها فشار وارد میکردند ترکیه برخالف متحدان
خود در کنار ایران ایستاد و هم اکنون ایران نیز در کنار
ترکیهقرارداردکهاینمسئلهنشانگرنوعیدوستیعمیق
میان این دو کشور است.
سرکنسول ترکیه در مشهد با اشاره به این که از روز اول
که در ترکیه کودتا اتفاق افتاد کشورهای متعددی برای

شهروندانشان ممنوعیت سفر به ترکیه صادر کردند،
اضافه کرد :امروز آگاه شدیم که ایران کشوری که به
دوستی با آن افتخار میکنیم این ممنوعیت را برداشته و
گروههای گردشگری به ترکیه میفرستد.
ویخاطرنشانکرد:دراینکودتابرایگردشگرانیکهبه
ترکیه آمده بودند ،هیچ اتفاقی نیفتاد و می توانند از امروز
مثل قبل به راحتی به ترکیه سفر کنند که البته امیدواریم
این تصمیم توسط میراث فرهنگی به آژانسهای
گردشگری اعالم شود.
سرکنسولترکیهدرمشهدهمچنینگفت:دررسانههای
ایران برخی از مواقع علیه ترکیه مطالبی نوشته می شود
امااینکهمقاماتایراندرکنارماهستندبرایترکیهمهم

است و بیشتر به آن اهمیت میدهیم.

••در حاشیه:

* سرکنسول ترکیه در مشهد در این نشست گفت :هر دو
هفته یک بار حتما به زیارت حرم امام رضا(ع) می روم.
*دوغاندرپایانایننشستنیزاظهارکرد:طیدوسالی
که در مشهد حضور دارم ،روزنامه های خراسان و قدس را
مطالعهمیکنم.ویهمچنینازانتشاریادداشتیدرباره
ارتش ترکیه در روزنامه خراسان انتقاد کرد و بخش هایی
از آن را نادرست دانست.
* وی در پایان نشست از خبرنگاران دعوت کرد عکس
یادگاری بگیرند.
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