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انجام مذاکرات اقتصادي با منظوربههیأت اقتصادي اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه - 
.به شرح لیست پیوست در مشهد حضور یافتند59خردادماه6تا2فعالین اقتصادي استان از تاریخ 
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:برنامه حضور هیأت مذکور عبارت بود از -

به دو گروه صنایع ساختمانی و 3/3/59برنامه تنظیمی هیأت در روز دوشنبه مورخ اساسبر-
شده و گروه مصالح ساختمانی توسط بنديتقسیمکشاورزي محصوالتصنایع غذایی و 



4/3/95گزارش  سفرهیات طرابوزان ترکیه به مشهد                                                                    مورخ:

اموربین الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوي Page 7

تولیدکننده مصالح هايشرکتصنعت، معدن و تجارت جهت بازدید از نماینده سازمان
کشاورزي توسط محصوالتشرکت کاشی فیروزه و گروه صنایع غذایی و جملهمنساختمانی 

نماینده سازمان جهاد کشاورزي خراسان جهت بازدید از واحدهاي صنایع غذایی و تبدیلی 
برنامه بازدید از اماکن مقدس حرم مطهر همان روزبعدازظهرکشاورزي عزیمت نمودند و در 

.گردیدریزيبرنامهبراي اعضاء هیأت قدسآستانموزه فرش و کتابخانه 

مورخ59/3/4 سهشنبه

تن از فعالین 071بیش از آمدهعملبهبر اساس برنامه تنظیمی و دعوت 4/3/59در روز -
وزه هتل هما با اعضاء هیأت اقتصادي مرتبط با نوع فعالیت اعضاء هیأت در محل سالن فیر

این جلسه به ریاست جناب آقاي محمودي نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع .نمودندالقاتم
اجرائی سرکنسول هايدستگاهو معادن و کشاورزي خراسان رضوي و با حضور نمایندگان 

د و فعالین بخش خصوصی استان و آقاي احمهاتشکلمحترم جمهوري ترکیه در مشهد و 
حمدي گردوغان رئیس اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه که مسئولیت ریاست هیأت 

.شدبرگزارداشتند و اعضاء هیأت عهدهبهرا نیز 
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در ابتداي جلسه جناب آقاي محمودي ضمن عرض خوشامدگویی به مهمانان و هیأت اقتصادي -
وان دو استان در فراهايظرفیتبا توجه به مابینفیترکیه نسبت به گسترش و توسعه روابط دوجانبه 

ارتباط میان تجار از طریق برقراريقات و مذاکرات رو در رو اظهار امیدواري نموده و الپی انجام این م
بین تجار و هامالقات، تبادل هیأتهاي تجاري، فراهم نمودن امکان بازدیدها و هاتوانمنديمعرفی 

بازرگانی دانسته و هاياتاقتجاري و تولیدي را در این جهت از وظایف يهاشرکتحمایت از ایجاد 
در جهت توسعه و گسترش روابط هازمینهآمادگی اتاق بازرگانی خراسان رضوي را در تمامی این 

داشتنداعالمتجاري دوجانبه  .
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و عملیاتی بین ایران و ترکیه را اقدامی مثبت منعقدشدهترجیحی هايتعرفهیشان قرارداد ا-
.ها و تسهیل روابط تجاري دانستنداالدر جهت رقابتی شدن ک

استان خراسان رضوي پرداخته و هايتوانمنديیشان در ادامه با ارائه توضیحاتی به معرفی ا-
نسته و صنعت، معدن، کشاورزي و گردشگري داهايزمینهدر این راستا استان را توانمند در 

برق و جملهمنمختلف هايشاخهواحد صنعتی فعال در 6111تشریح نمودند استان داراي 
والکترونیک، تولید مصالح ساختمانی، نساجی، صنایع شیمیایی و تولید مواد غذایی، خودرو 

معدنی مهم کشور با داشتن هايقطبخودرو و در بخش معدن، استان را یکی از قطعات
تولیدکنندهمعرفی نموده و در بخش کشاورزي نیز استان را ..و فیروزه وآهنسنگمعادن 

و صادرکننده زعفران در تولیدکنندهترینبزرگکشاورزي فراوان و همچنین محصوالت
میلیون 21استان پذیراي هرسالهداشتند اعالمجهان دانسته و در بخش گردشگري نیز 

.باشدمیو همچنین سایر کشورهاي جهان هااستانگردشگر مذهبی و توریست از سایر 
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با کشورهاي آسیاي میانه و مرزيهمآقاي محمودي استان خراسان رضوي را به دلیل -
با این کشورها، استان را مشهور به دروازه ايجادهریلی و اتصاالتافغانستان و دارا بودن 

راري ارتباطات سه و به این کشورها و همچنین برقاالسیاي میانه دانسته و ترانزیت کآ
تجربه فراوان استان خراسان رضوي در حضور در بازارهاي این کشورها را برتکیهبا چندجانبه

.دانستندمابینفیزمینه مناسبی جهت گسترش روابط اقتصادي 

محدودیتی گونههیچداشتند در جهت توسعه روابط اقتصادي در استان اعالمایشان همچنین -
نیزمشترك و مستقل خارجی وجود نداشته و از آن استقبال هايذاريگسرمایهدر زمینه 

.نمودخواهیم

آقاي محمودي نسبت به تشکیل میز اتاق بازرگانی طرابوزان در اتاق بازرگانی خراسان رضوي -
و آمادگی نمودندعالقهو میز اتاق خراسان در طرابوزان اظهار 

تخصصی هاينمایشگاهپیشنهاد نمودند در مابینفیایشان همچنین در جهت توسعه روابط -
هاي هر کشور در بازار االرایگان در جهت معرفی کهايغرفهمتقابل صورتبهدر هر دو کشور 

.کشور مقابل در اختیار فعالین اقتصادي قرار گیرد –

لیست اعضاء اتاق بازرگانی طرابوزان در سایت اتاق بازرگانی مشهد و اعالمایشان نسبت به -
.آمادگی نمودنداعالملیست اعضاء اتاق مشهد در سایت اتاق طرابوزان اعالمقابالًمت ایشان -

، براي مابینفیو امیدواري در جهت توسعه روابط عالقهدر پایان سخنان خود ضمن اظهار 
.نمودندخوشمهمانان آرزوي سفري پربار و 

مردم و نوازيمهمانر از آقاي محمت دوغان سرکنسول محترم ترکیه در مشهد، ضمن تشک-
و بازدیدها نسبت به هامالقاتاستان خراسان رضوي و پذیرش هیأت و برگزاري مسئوالن

و امیدواري نموده و افزودند دو عالقهدو استان اظهار مابینفیگسترش روابط اقتصادي 
داشتن اشتراکات فرهنگی، درنتیجهو همسایگی و مرزيهمدلیلبهکشور ایران و ترکیه 
نزدیک داشته و کشور ترکیه در گسترش ارتباطات سیاسی، ايرابطهمذهبی و اعتقادي، 

تجاري و تبادل توریسم با ایران هیچ محدودیتی نخواهد داشت و در ادامه افزودند در راستاي 
.باشندمیمتقابل و سودمند براي هر دو کشور ايرابطهتوسعه روابط به دنبال  ایشان -
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دوري مسافت از کشور ترکیه، شریک تجاري مناسب براي ترکیه رغمعلیخراسان رضوي را 
.و امیدواري نمودندعالقهدانسته و نسبت به توسعه روابط تجاري با استان اظهار 

آقاي احمد حمدي گردوغان رئیس اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه نیز ضمن تشکر -
نوازيمهمانبرگزاري جلسات و مسئوالناري دیدارها و بازدیدها از زاز پذیرش هیأت و برگ

مردم استان، با توجه به همسایگی دو کشور و داشتن اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوان، 
سابقه ارتباطات دو کشور را دیرینه و هم قدمت با دوران تجارت از طریق جاده ابریشم 

.دانستند

مناسب تجارت بین تجار دو کشور در جهت هايزمینههم کردن آقاي دوغان هدف سفر را فرا-
مختلف ايبخشهمحصوالتتوسعه روابط اقتصادي دانسته و در ادامه افزودند از ترکیه 

را به ایران محصوالتبسیاري از این توانمیکه گرددمیکشور جهان صادرات 110تولیدي به
.نیز صادر نمود

در امر صادرات و عضو اتحادیه باتجربهرا فعالین اقتصادي موفق و هیئتایشان اعضاء -
کاري ایشان را تولید مصالح هايزمینهصادرکنندگان شرق دریاي سیاه معرفی نموده و 

و مواد موزاییک،کاشی و PVC، درب و پنجرهآالتآهنگ سیمان، گچ، شامل رن(ساختمانی 
پروژه (، لوازم برقی و خانگی، صدصفرتا) از وسازساختکاربردي در داخل و نماي ساختمان(، 

، مواد غذایی هاآنبنديبسته، تهویه هوا، رنگ خودرو، شوینده هاو ظروف هاهتلتجهیزات 
و جواهر التازه، طهاسبزي، زیتون، پنیر میوه و شکالتشامل خشکبار خصوصاً فندق، چاي، 

.داشتنداعالم
، ونقلحملدوجانبه لجستیک ،هايهمکارير مناسب دیگهايزمینهایشان همچنین از -

ترانزیت و توریسم را نام بردند
برقراريارتباطات تجاري با تجار شهر مشهد، برقراريآقاي گردوغان با اظهار آمادگی جهت -

ترابوزان را امري مهم در این راستا دانسته و در جهت آشنایی هرچه -پرواز مستقیم مشهد
بیشتر تجار دو طرف، از رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوي دعوت نمودند تا همراه هیأتی به 

طرابوزان سفر نمایند
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ر استان خراسان در جهت آشنایی هرچه بیشتهايتوانمنديخصوصدردر ادامه کلیپی -
.آن پخش گردیدهايظرفیتهیأت با استان و 

سپس اعضاء هیأت در پشت میزهایی که از قبل جهت انجام مذاکرات رو در رو (B2B ) شدهتعیین-
.و مذاکرات رو در رو با تجار انجام شدمستقرشدهبود 
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بیبر اوغلو مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت صنایع صادراتی و وارداتی سختافزار

بیبر اوغلو از طرابوزان و افزارسختبین شرکت صنایع صادراتی و وارداتی شدهانجامدر مذاکرات - 
آقاي شفیعی زاده در زمینه صادرات قیر مذاکره گردید و قرار شد تا در این راستا توسط این شرکت 

.در ترکیه بازاریابی صورت پذیرد

- ، محصوالتاطالعاتایزوگام پس از ارائه و تبادل تولیدکنندهاکرمی آقايدر مذاکره این شرکت با 
تماس تبادل گردید و ادامه مذاکرات به بعد موکول گردیداطالعات .
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- پلی اتیلن مذاکره هايلولهو فروش گذاريسرمایهدر زمینه مؤمنیدر مذاکرات این شرکت با آقاي 
استا توسط این شرکت در ترکیه بازاریابی صورت پذیردمقرر شد راطالعاتگردید و پس از تبادل 

- رطوبتی و همچنین هايعایقهشتم در زمینه المللیبیندر مذاکرات این شرکت با شرکت 
گردیدامضاپیش قراردادي وسازساخت

جدید از هايطرحرطوبتی قرار شد هايعایقدر مذاکرات این شرکت با آقاي مبلغ در زمینه -
د.طریق ایمیل ارسال و مذاکرات پیرو آن ادامه یاب

ریاست هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مصالح نژادمحمددر مذاکرات این شرکت با آقاي -
.ساختمانی در زمینه مشارکت مذاکره شد



4/3/95گزارش  سفرهیات طرابوزان ترکیه به مشهد                                                                    مورخ:

اموربین الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوي Page 16

مشترك مذاکره گذاريسرمایهدر مذاکرات این شرکت با هلدینگ خادم لجستیک در زمینه -
.گردداعالمو زمینه از طریق ایمیل ونقلحملید و مقرر شد قیمت گرد

صورت گرفته توسط شرکت ترابوزاتن تاریم مذاکرات
قرار شد آقاي شدهانجامو مذاکرات هاصحبتشرکت سپهر پاك خراسان آقاي نوروزیان طی 

میوه خشک را به جناب آقاي انگین تحسین داده تا توسط ایشان محصوالتنوروزیان نمونه 
این شرکت که فندق محصوالتآقاي نوروزیان جهت متقابالًدر ترکیه بازاریابی شود و 

در ایران بازاریابی نمایندباشدمی
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بازاریابی صورت اطالعاتآقاي مغربی نیز طی مذاکرات مقرر شد تا با بررسی بازار و تبادل 
.گیرد

آقاي وثوقمند از شرکت- AHT و ادامه که با ارائه کاتالوگ و بررسی و مذاکره انجام شد 
.تماس به بعد موکول گردیدطالعاتمذاکرات با تبادل ا

.شرکت را بررسی نمودندمحصوالتآقاي خدادادي نیز -

قیمت خرما به ایشان اعالمآقاي سراوانی نیز طی مذاکرات صورت گرفته مقرر شد نسبت به -
اقدام نمایند
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صورت گرفته توسط شرکت دگیسم در زمینه معماري و ساختوساز مذاکرات

- این شرکت محصوالتاطالعاتخصوصدربا آقاي حسین توکلی از شرکت فی مذاکراتی 
گردیدردوبدلتماس اطالعاتو هاکاتالوگمذاکره شد و 

هشتم قرارداد همکاري منعقد گردید و دیدارهاي بعدي نیز المللیبینآقاي کرمانی از شرکت 
هماهنگ گردید
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- علیرضا بصیري از شرکت خیام الکترونیک در ارتباط با صادرات لوازم الکتریکی به آقاي
همکارهاي دیگر اطالعشرکت خیام الکتریک به اطالعاتترکیه مذاکره نمودند و مقرر شد 

کیه رسانده شودشرکت دگیسم در تر
- رئیس اتحادیه صادرات استان در ارتباط با صادرات مواد خام به ترکیه نژادمحمدآقاي 

بعدي صورت هايگاماز ترکیه اخذ و همکاري در الزماطالعاتمذاکره نمودند و مقرر گردید 
پذیرد.

:مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت ترنس کوتال

زرد و قرمز و کیوي و رب به ترکیه مذاکره درختیسیبشرکت پارس در زمینه صادرات -
.گردید و مقرر گردید بقیه مذاکرات از طریق ایمیل انجام پذیرد

.هشتمالمللیبینمذاکره با شرکت -

.و ترانزیتونقلحملخصوصدرخادم لجستیک المللیبینمذاکره با شرکت -

:مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت ترابوزان تاریم

آقاي ارزانی رئیس اتحادیه خشکبار خراسان رضوي در خصوص صادرات خرما و واردات فندق -
امضاء گردیدقراردادپیش

صادرات خرما به ترکیه خصوصدرو صادرکننده خشکبار در ایران تولیدکنندهAHTشرکت-
ماه مبارك رمضان خرماها به فروش داشتند به دلیل نزدیکی به اعالممذاکره گردید ایشان 

.تن ارسال خواهد گردید21رفته ولی در صورت امکان 
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درو سیب خشک آلبالوآباز شرکت شهد ایران تولیدکننده آب سیب و پوالديآقاي مهدي -
خود با این شرکت مذاکره نمودندمحصوالتصادراتخصوص

از هاقیمتمحصول و اطالعاتشد شرکت شیشه چناران با این شرکت مذاکره نموده و مقرر-
.طریق ایمیل ارسال گردد شرکت یاقوت نیز در مذاکره با این شرکت به ارائه نمونه -

.پرداختندهاقیمتو محصوالت

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت سینان چیل

و مصالح ساختمانی و قطعات هازیرساختشرکت آس در مذاکره با این شرکت در زمینه -
احتمال همکاري در شدهانجامیدکی براي تجهیزات سنگین مذاکره نمودند و پیرو مذاکرات 

بسیار زیاد استآینده
صادرات به ترکیه با این شرکت مذاکره آنجاخراسان نیز جهت فوالدآقاي شنوایی از مجتمع -

.نمودند

.انجام پروژه و قیمت مذاکره نمودندخصوصدرهشتم نیز المللیبینشرکت -

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت اکسان

2111مترمربع و اتاق اتمسفر به متراژ 31به متراژ هاییسردخانهدرزمینهزمانیان آقاي-
.ایمیل شودهاپروژهمذاکره و مقرر گردید جزئیات این مترمربع

مذاکره و مقرر گردید پس از رسم دکوراسیون یکی از شعباتخصوصدرآقاي حمیدي فر -
.گرددگیريتصمیمنقشه و ارسال از طریق ایمیل در مورد پروژه 
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مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت بکتاش اوغلو

صادرات میوه با برند و لوگوي شرکت ترك به ترکیه مذاکره نمودند و بقیه خصوصدرنژادمحمدآقاي 
مذاکرات از طریق ایمیل انجام خواهد گردید

هايفرآوردهو صادرکننده مواد غذایی ، خشکبار ، زعفران و تولیدکنندهگروه صنعتی کرامت -
توضیح داده و به روسیه گالبیدرختی مثل سیب، هلو، هايمیوهصادرات خصوصدرگیاهی 

محصوالتبه ترکیه مذاکره نمودند و مقرر گردید نمونه محصوالتنسبت به صادرات این 
نماینداعالمرا هاقیمتارسال و 

تریلرهايبا ونقلحملنهالستان تخصصی طالی سبز گوارشکی در زمینه لجستیک و -
گردیدردوبدلتماس اطالعاتسردخانه دار مذاکره نموده و 

سیفیصادرات سبزیجات و خصوصدرکلیدري در مذاکره با این شرکت محمدحسینآقاي -
و محصوالتبه خارج از کشور بخصوص روسیه توضیحاتی ارائه داده و مقرر گردید آنالیز جات

.مربوطه ارسال شود تا وارد مذاکرات بعدي گردندهايعکسگزارشات ترکیبی و 

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت ظفر

و هاقیمتارسال لیست خصوصدریخچال خانگی و صنعتی تولیدکنندهعلی شاه آقاي-
مذاکره گردیددارچرخهايیخچالشماره تلفن نمایندگی بکو جهت صادرات 

صادرات چینی اوپال به ترکیه و برقراري ارتباط با سایر خصوصدرشرکت چینی مقصود -
پخش متقابالًشرکت چینی مقصود و محصوالتفروشندگان چینی در ترکیه و بازاریابی براي 

.برقی ترك در بازار ایران مذاکره نمودندمحصوالت

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت اورینت گلس و کریستال موزائیک

صادرات کاشی و سرامیک مذاکره نمودند و پس از معرفی خصوصدرشرکت رهپیما -
.ایمیل گرددهاقیمتمقرر گردید لیست محصوالت
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تهاتر مذاکره نمودند ولی خصوصدرجناب آقاي حسین سقاء رضوي از شرکت کاشی فیروزه -
محصوالتبر روي فروش هاقیمتپس ارسال لیست گردیدمقررشرکت ترك موافقت نکرد و 

.این شرکت بررسی صورت پذیرد
این شرکت مذاکره نمودند و تبادل محصوالتخرید خصوصدرآقاي علیرضا خدادي نیز -

شرکت محصوالتخانم اکبري از شرکت چینی مقصود با معرفی -صورت پذیرفت اطالعات
.نموده و ادامه مذاکرات به زمان بازدید موکول گردیدریزيبرنامهخود جهت بازدید از کارخانه 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی خراسان نژادمحمدآقاي -
.نمودنداطالعاتبا این شرکت مذاکره نموده و تبادل خریدوفروشخصوصدررضوي نیز 

زمینه خصوصدرشرکت شیشه ایمنی خراسان نیز مدیرعاملجناب آقاي محسنی -
خود به ترکیه مذاکره و محصوالتصادرات خصوصدرارائه و اطالعاتی خود هايفعالیت

.مشاوره نمودند

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت کارا دنیز

در بخش تولید بتون مذاکراتی صورت پذیرفت گذاريسرمایهخصوصدرسازهمشهدشرکت -
با مدیرعامل شرکت مذاکره نمایند. گیريتصمیمخصوصدرنماینده شرکت گردیدمقررو 

.گردداعالمدر کشورهاي اطراف متراژ و قیمت سازيشهركخصوصدرگردیدمقرر

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت صنایع آي گونلر

مناسب در مشهد بوده و اظهار ايمنطقهوسیع در حددرین شرکت خواستار انجام پروژه ا-
.اندآمدهداشتند جهت بررسی شرایط به ایران 

این شرکت بازدید هايپروژهخصوص مذاکره و مقرر شد از ایندرمؤمنیبا آقاي برکت -
.نمایند

خواستار انجام پروژه گردشگري وسیع بودند به سازانانبوهآقاي پژوم رئیس اتحادیه انجمن -
.دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا به نتیجه نرسیدند
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آتا سوي مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت ماشینآالت

با مدیر شرکت را داده و القاتبازدید از کارخانه و قرار مشرکت چینی مقصود پیشنهاد
استیل مذاکره و مقرر محصوالتخصوصدرمربوطه تبادل گردید. هايشرکتهايکاتالوگ
شرکت ترك را در ایران پرزنت نمایندمحصوالتگردید  .

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت ماشینآالت آتاسوي

صنعتی مذاکره نموده و پیشنهاد هايیخچالخصوصدرآقاي لطفعلی مدیریت الکترواستیل 
.بازدید از کارخانه را نمودند و مقرر گردید ادامه مذاکرات به زمان بازدید موکول گردد

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت سلیمان ابگون

شرکت ساختمانی اسپاد دنبال تجهیزات شهربازي بودند و به علت مرتبط نبودن زمینه کاري 
مذاکرات خاتمه یافت.

مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت دکیب:

تماس اطالعاتصادرات و واردات با این شرکت مذاکره نمودند و خصوصدرشرکت شاهسوند -
مبادله گردید

.مذاکره نمودندبارترهشرکت پارس در زمینه صادرات میوه و -
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برادران توران مذاکرات صورت گرفته توسط شرکت جواهرسازي

.تراش جواهرات مذاکره نمودندهايدستگاهخانم مجمع از شرکت فرامرزان طوس در رابطه با خرید 

.مذاکره نمودندالدر رابطه با صادرات و واردات طمهرزرآقاي رحمانی از شرکت -
مذاکره آالترضوي در رابطه با واردات زیوراستان خراساندستیصنایعآقاي برزگر نماینده -

.نموند
.قیمتیهايسنگاز شرکت آریان در رابطه با نژادمحمدآقاي مجید -

مذاکرات صورت گرفته توسط آقاي احمد حمدي بگردوغان

در مورد گذاريسرمایهمشارکت و خصوصدرجناب آقاي اشرفی از شرکت چینی مقصود -
ا اولیهتولید ظروف چینی در ترکیه مذاکره نمودند. در طی این مذاکرات پیشنهاد گردید مواد 

طرف ایرانی و مکان تولید و نیروي کار و بازار را طرف ترك فراهم نماید. دعوت نمودند تا 
.هیأت از کارخانه بازدید نمایند و ادامه مذاکرات به زمان بازدید موکول گردیدهمراه

مشهدتوریستی–مجتمع گردشگري خصوصدرآقاي پژوم خواستار دریافت مشاوره -
.بررسی گرددهاخواستهقرار شد که. گردیدند
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در جلسه ضیافت شام ابتدا آقاي مهندس شافعی ضمن خوشامدگویی به آقاي گردوغان رئیس -
با کشور ترکیه را اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه و هیأت همراه ایشان رابطه ایران

.دوستانه ، دیرینه و ممتاز دانستندايرابطهدر بین همسایگان ایران 

در سال دالرمیلیارد 31مبادالتدو کشور را رسیدن به حجم جمهورهايریاستایشان هدف -
با افزودرا وظیفه بخش خصوصی خواندند و مبادالتداشته و رسیدن به این سطح از اعالم

باشدنمیدو کشور ایران و ترکیه دسترسی به این هدف کار سختی هايپتانسیلتوجه به 
داشتند با توجه به اتصال ج.ا.ا به کشورهاي افغانستان و آسیاي اعالمآقاي مهندس شافعی -

حلقه عنوانبهبا کشور ترکیه چندجانبهسه و مبادالتدر تواندمیمیانه ایران همچنین 
کشور ترکیه را متقابالًه هندو چین، افغانستان و آسیاي میانه بوده و اتصال این کشور به منطق

حلقه اتصال ج.ا.ا به کشورهاي اروپایی دانستند
اقتصادي اکو، هايهمکاريایشان همچنین با توجه به نقش مهم دو کشور در سازمان -

بردن المناسب همکاري، جهت باهايزمینهاقتصادي اکو را از دیگر مبادالتهايهمکاري
.سطح روابط خواندند

آقاي مهندس شافعی با توجه به فضاي جدید سیاسی حاکم بر ایران، تصمیم قطعی ج.ا.ا را -
اندند و در ادامه تعامل با اقتصاد جهان دانسته و این شرایط جدید را فرصتی استثنائی خو
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دو کشور باید به پویا و پایدار نبوده وايرابطهتجاري تنها راه ایجاد التافزودند مباد
.مشترك نیز توجه کافی داشته باشندهايگذاريسرمایه

تأکیددانسته و بر این نکته، در جهت ایجاد روابطی پایدار دوطرفهايجادهایشان تجارت را -
.نمودند

در پایان آقاي مهندس شافعی با آرزوي سفري خوش و پربار براي مهمانان نسبت به توسعه و -
و امیدواري نمودندعالقهگسترش روابط اقتصادي پایدار بین دو کشور اظهار 

جناب آقاي ارباب خالص ریاست محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور -
خیرمقدم به هیأت اقتصادي طرابوزان و تشکر از برگزاري در این دیدار ضمن عرض سالم و
عمیق و دیرینه در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگی و ايرابطهجلسات، روابط ایران و ترکیه را 

و عالقهسیاسی خوانده و نسبت گسترش روابط در سطح دولتی و بخش خصوصی اظهار 
اسی و کنسولی فراوان هر دو کشور از سیهاينمایندگیامیدواري نمودند و در ادامه وجود 

یکدیگر، عدم نیاز به روادید بین دو کشور، وجود پروازهاي مستقیم بین شهرهاي مختلف دو 
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کشور و خطوط ترانزیت را نشان از اراده دو دولت در گسترش و توسعه روابط و همچنین 
.نزدیکی روابط دو کشور دانستند شور را بر توسعه سفراي دو کتأکیدآقاي ارباب خالص -

داشتند و نسبت به مثمر ثمر بودن مذاکرات در دیدارها و مذاکرات رو در روي اعالمروابط 
، هافعالیتهیأت با فعالین اقتصادي استان اظهار امیدواري نموده و نسبت به حمایت از تمامی 

.آمادگی نمودنداعالمدر راستاي توسعه روابط 

هیئتامیدواري نسبت به آغاز روابطی جدید با حضور ایشان با آرزوي سفري پربار و-
و امیدواري عالقهشرقی و شمالی ترکیه و خراسان رضوي اظهار هاياستانطرابوزان، میان 

.نمودند

نوازيمهمانآقاي محمت دوغان سرکنسول محترم جمهوري ترکیه در مشهد ضمن تشکر از -
تجاري هايهیئتتداوم روابط و اعزام مردم مشهد و تشکر از برگزاري جلسات، نسبت به

وامیدواري نموده و بیان داشتند چند عالقهمتقابل دو کشور در جهت گسترش روابط اظهار 
و وزراي اقتصاد و فرهنگ بازدیدهایی وزیرنخستماه گذشته با همکاري وزارت امور خارجه و 

اهد گسترش روابط فرهنگی، این بازدیدها شدرنتیجهدر سطح عالی از ایران صورت گرفته که 
.سیاسی و اقتصادي بودیم

- همسایه کشور ترکیه دانسته و روابط ترینمهمایشان ج.ا.ا را یکی از کشورهاي مهم منطقه و 
با مابینفیعمیق و دیرینه خواندند و نسبت توسعه و استحکام روابط ايرابطهدو کشور را مابینفی

.و امیدواري نمودندعالقهج.ا.ا اظهار 
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سیاسی و فراتر از ايمسئلهدر ترکیه را آمدهوجودبهایشان شرایط نا امن سیاسی اخیر -
کشور ترکیه دانسته و افزودند امیدواریم این شرایط تأثیري بر روند توسعه روابط با ایران 

.نداشته باشد
و هادولتتوسط شدهدالري تعیینمیلیارد 31ساالنهمبادالتآقاي دوغان با اشاره به حجم -

اخیر به علت وجود هايسالدر مبادالتش حجم دو کشور و اظهار کاهجمهورهايریاست
شدهتعیینایران، نسبت به توسعه و گسترش روابط در جهت نیل به هدف برعلیههاتحریم
ترجیحی میان دو يهاتعرفهنموده و اولین قدم اجرایی در این راستا را انعقاد قرارداد تأکید

.کشور دانستند

حامی ایران خوانده و افزودند رابطه ما با ایران تنها هاتحریمایشان کشور ترکیه را در دوران -
دو کشور را ايرابطهفرهنگی، مذهبی و سیاسی هايقرابتتجاري نبوده و با توجه به ايرابطه
عمیق و دوستانه خواندندايرابطه

واردات کشور ترکیه از ایران را نفت و گاز دانسته و این مسئله را عامل ترینمهمآقاي دوغان -
توسط ایران در روابط اقتصادي دوجانبه دانستندمبادالتدارا بودن سهم بیشتري از 
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ساخت خصوصاًوسازساختدرزمینهدوجانبه هايهمکاريمهم و مناسب هايزمینهایشان از -
گردشگري ، هايزیرساخت، صنعت توریسم و گردشگري، بازسازي و توسعه هازیرساخت

ترك به استان خراسان رضوي هايتوریستساخت یادواره و احیاي مقبره در جهت جذب 
نبوده شدهشناختهگردشگري براي مردم جهان درزمینهداشته و اذعان داشتند مشهد اعالم

شهري توریستی مذهبی به مردم ترکیه بیان عنوانبهو هدف ترکیه را معرفی شهر مشهد 
.داشتند در پایان آقاي دوغان ضمن تشکر از برگزاري جلسه نسبت به توسعه روابط اظهار -

.و امیدواري نمودندعالقه
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ايرابطهآقاي احمد حمدي ضمن عرض سالم و تشکر از پذیرش هیأت روابط ایران و ترکیه را -
متقابالًمیانه و آسیايایران را دروازه ورود ترکیه به کشورهاي دیرینه و دوستانه دانسته و

تأکید نمودندچندجانبهترکیه را دروازه ورود ایران به اروپا خواندند و بر توسعه روابط دو و 
و المللیبینموجود در استان نظیر نمایشگاه هايپتانسیلو هاظرفیتایشان با توجه به -

عالقهبه توسعه روابط اقتصادي اظهار امیدواري نموده و افزودند مناطق ویژه اقتصادي نسبت 
سد راه تجار و تسهیل مشکالتبوده و حل مسائل و مابینفیقلبی دو کشور به توسعه روابط 

.سیاسی دو کشور دانستندمسئوالنو نروابط را در این راستا وظیفه مدیرا

برگزاري جلسات از ریاست اتاق بازرگانی مشهد اندرکاراندستدر پایان ایشان با تشکر از -
.دعوت نمودند تا همراه هیأتی از طرابوزان بازدید نمایند
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میان اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه و اتحادیه صادرکنندگان اينامهتفاهمسپس 
استان خراسان رضوي به امضاء رسید

یادبود بر توسعه و تحکیم روابط رسمبههدایایی طرفین با اهداءهاسخنرانیدر پایان 
نمودندتأکیدمابینفی .

:روز چهارشنبه مورخ 59/3/9
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با فرمانداري محترم نیشابور جهت بازدید از شدهانجامروز چهارشنبه هیأت با هماهنگی 
.عازم نیشابور گردیدنداقتصادياماکن تاریخی و مذاکره با مسئولین شهرستان و فعالین 

روز پنجشنبه مورخ: 59/3/6

بازگشت به ترکیه

نامهتفاهم

بین اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوي و اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي نامهتفاهماین -1
و اعضاء دو تشکیالت در محیط الکترونیک در گذارانسرمایهارتقاء سطح ارتباطات منظوربهسیاه 

متقابل تهیه گردیده است.هايهمکاريرابطه با پیشنهادات 
متقابل به زبان هر دو کشور طوربهفارسی و ترکی صورتبهپیشنهادات همکاري تجار دو کشور - 2

در سایت تشکیالت به اطالع خواهد رسید.
ایت اتحادیه صادرکنندگان شرق دریاي سیاه به تجار ایرانی در سشدهارائههاپیشنهاد- 3

)www.dkib.org.tr.به اطالع تجار ترك خواهد رسید (
پیشنهادهاي همکاري مشترکی که از طرف اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوي به اتحادیه -4

رسانیاطالعدر سایت شودمیسال پست الکترونیک اروسیلهبهصادرکنندگان شرق دریاي سیاه 
خواهد شد.رسانیاطالعشده و فوري از طریق پست الکترونیک به تجار مرتبط 

توسط اتحادیه الکترونیکپست وسیلهبهو به همان طریق پیشنهادهاي همکاري تجار ترك - 5
ال فوري به اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوي ارسصورتبهصادرکنندگان شرق دریاي سیاه 
را فوراً به اطالع اعضاء خود خواهد رساند.هاپیشنهادخواهد شد و اتحادیه مذکور این 
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ترك و ایرانی تسهیالتی که از جانب اتحادیه صادرکنندگـان شرق دریـاي تجاردر خصوص دیدار -6
درخواست دیدارهاي خصوصدراتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوي نیز گرددمیسیـاه ارائـه 

تجار ایرانی و ترك امکانات و تسهیالت مشابه را ایجاد خواهد نمود.
و اطالعات مرتبط با اعضاء توسط هر دو تشکیالت هانمایشگاهبرگزاري خصوصدراطالعات الزم -7

اعالم خواهد گردید. هاسایتدر 
هرگونه اطالعات الزم و همکاري بین تجار ایرانی و ترك پیشنهادهايارتقاء سطح خصوصدر-8

از طرف هر دو تشکیالت ارائه خواهد شد. موردنیاز
از طرف هر دو تشکیالت براي معرفی بهتر اعضاء در نمایشگاههایی که در شهرهاي ترابوزان و - 9

مشهد برگزار خواهد شد غرفه اي جهت معرفی و اطالع رسانی اختصاص داده خواهد شد.
کاري هاي بیـن اعضـاء دو تشکـیالت در تـاریخ چهارم این تفاهمنامه با هدف گسترش هم-10

) در شهر مشهد امضاء گردیده است.2016می 24(1395خـرداد ماه 
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ارزیابی سفر
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