
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

كشىر  ق  و شر ل  ا شم رد  هج  ار خ امىر  ت  ار وز ايندگي   مشهد -نم
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 مذيركل محترم هماهنگی اموراقتصادي استانذاري خراسان رضوي

  ٧٩٣١م خردادماه اخثار منتخة استان طراتوزان تركيه در هفته هاي دوم و سو ارسالموضوع: 

 با سالم؛

سزكنسولگزي  1331/  3/  22مورخ  1014/  930/  329313احتزاماً به پيوست تصويز نامه شماره          

زر ذصوص ارسال اذبار منترب استان مذكورزر هفته هاي زوم و سوم  جمهوري اسالمي ايزان زر طزابوسان

 بززاري ارسال مي گززز.جهت مالحظه و هزگونه بهزه  1331ذززازماه 

 
 

 غالمعثاس    ارتاب خالص 

 مشاور وزير و رئيس نماينذگی
   

 
   

 2223ازاره كل اطالعات ذزاسان رضوي  -اموربيگانگان   

 رياست محتزم ساسمان صنعت ، معسن وتجارت ذزاسان رضوي

 رياست محتزم اتاق باسرگاني ، صنايع، معازن و كشاورسي ذزاسان رضوي
 

 76٩١0١/780/٣٣96 :شماره 
 ٧1/1/٧٩٣١ :تاريد 

 زارز  :پيوست



 

 

 

 

 
 

 

   

 رطابوزان -رسكنسولگري جمهوري اسالمي اريان 
 بسمه تعالی

 

 اداره امور تركيه 

 ٧٩٣١برگزيده هفتگی از روزنامه هاي استان طرابوزان در هفته دوم و سوم خرداد ماه  اخبارموضوع: 

 باسالم ،

 عناوين با پيوست به 7931 ماه خرداد سوم و دوم هفته در طرابوزان استان هاي روزنامه از هفتگي برگزيده اخبار احتراما؛ 

 .گردد مي  ارسال مقتضي برداري وبهره استحضار جهت ذيل

       دعوت اتاق تجارت و صنعت طرابوزان از بخش برق ميتسوبيشی براي سرمايه گذاري در طرابوزان 

       .دستگيري يك جاسوس شهروند سوريه در طرابوزان كه حامل تصاويري از اوجاالن و فتح اهلل گولن بود 

       در شرايط مه آلود و داير  درخواست طرابوزان از خطوط هواپيمايی تركيه براي تخصيص هواپيماهاي بزرگ

 كردن پروازهاي مستقيم به ايران

        طرابوزان استان در سازي شهر طراحی بدون رويه بی ساز و ساخت 

       .حضور شمار بيشتر مردم در ميتينگ انتخاباتی مرآل آكشنر سبب خشنودي وي شده است 

       گا و سرمايه گذاري در طرابوزان را نشان داد.اردوغان همچنان جديت خود در اجراي پروژه هاي م 

 

       حركت به سمت فينال 

 

 

 
 

 رضا باغبان كندري 

 سركنسول

 

 
 

 :  رونوشت

 اداره كل اوراسيا   - 

 اداره امور ساير رسانه هاي خارجي   - 

 اداره اطالع رساني و بولتن   - 

 آنكارا  -سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 

 ٣19٣٧٣/9٣6/٧6٧1 : شماره

 12/٩/٧٩٣١ : تاريخ

 دارد : پيوست
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 تبريز -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 اروميه -آقاي رييس نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 اردبيل -آقاي نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 مشهد  -نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور   - 

 استانبول -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 

 ارزروم  -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 
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 ميتسوبيشي براي سرمايه گذاري در  ق تجارت و صنعت طرابوزان از بخش برقدعوت اتا
 طرابوزان

 تصاويري از اوجاالن و فتح اهللا  سوريه در طرابوزان كه حامل دستگيري يك جاسوس شهروند
 گولن بود.

 تركيه براي تخصيص هواپيماهاي بزرگ در شرايط مه  درخواست طرابوزان از خطوط هواپيمايي
 و داير كردن پروازهاي مستقيم به ايران آلود

  

*************************************************************  

  

  ميتسوبيشي براي سرمايه گذاري در برق دعوت اتاق تجارت و صنعت طرابوزان از بخش
 طرابوزان

سوآت حاج صالح اوغلو، رئيس اتاق تجارت و صنعت طرابوزان در يك نشست خصوصي با كازويوشي هارا 
ميتشوبيشي و هيروشي ماتسومورا اطالعاتي در خصوص منطقه برق رئيس دپارتمان بازاريابي بخش 

ل طرابوزان كه در شهرستان آرسين در حال ساخت است، داد. وي گفت اين منطقه به دلي TR61صنعتي 
لجستيكي داراي اهميت هاي زيادي است و دسترسي بهتر به اروپا، حوزه قفقاز، خاورميانه و روسيه دارد. 
از آنجائيكه در اين منطقه صنعتي شركتهاي بزرگ و كوچك حضور خواهند داشت، لذا بهتر است غول 

  ژوئن) 8 –(گونه باكيش الكتريكي ميتسوبيشي نيز در اين منطقه حضور پيدا كند. 

  

 سوريه در طرابوزان كه حاوي تصاويري از اوجاالن و فتح اهللا  دستگيري يك جاسوس شهروند
 گولن بود.

مي باشد، در طرابوزان دستگير شد. در اين  THP‐Cيك شهروند سوريه بنام محمد محمد كه عضو گروه 
و فتح اهللا  PKK دستگيري از داخل لوازم وي تصاوير ديجيتالي از عبداهللا اوجاالن رهبر گروه تروريستي



كنندگان مهراج اورال رهبر  يگولن كشف شده است. همچنين بنابه گزارش هاي ارائه شده، وي از پيگير
THP‐C  از صفحه توئيتر بوده كه ايميل هايي در اين خصوص براي وي نيز آمده است. همچنين پليس

طرابوزان از طريق گوشي همراه وي به صفحات اجتماعي وي نيز نگاه كرده و در دو مورد از مكاتبات 
  ژوئن) 6 –(كارادنيز كرده است.  عمل انتحارياقدام به  ،ديجيتال با مهراج اورال ادعا كرده

  

  درخواست طرابوزان از خطوط هواپيمايي تركيه براي تخصيص هواپيماهاي بزرگ در شرايط مه
 و داير كردن پروازهاي مستقيم به ايران آلود

سوآت گوركوك، رئيس رئيس بخش اجرايي منطقه اي آژانس هاي گردشگري تركيه در خصوص جلسه 
ري بررسي شد و مشكالت آن هفته پيش گردشگري طرابوزان گفت، در اين نشست مسئله گردشگ

موشكافي گرديد كه از اين مسائل اكتفا نكردن به گردشگران حوزه خليج هميشه فارس بود. از ايران نيز 
توريست هاي زيادي خواهان آمدن به طرابوزان هستند ولي به خاطر مشكل حمل و نقل نمي توانند 

ي تركيه در فصل تابستان مي تواند در هر بيايند. متاسفانه حمل و نقل هوايي نيست. حداقل خطوط هواي
آذربايجان  جمهوري همچنين درخواست هاي زيادي از هفته يك يا دو تا پرواز به تهران و تبريز داير كند.

وجود دارد. الزم است پروازهاي تهران، تبريز و باكو داير گردد. وي گفت با خطوط هوايي تركيه صحبت 
  ژوئن) 1 –(گونه باكيش كرديم و از آنها درخواست هواپيماهاي غول پيكر را در شرايط مه آلود كرديم. 



  7139ماه سال  خرداد 24لغايت  ارديبهشت 19 هفتگياهم اخبار 

  

  در استان طرابوزان ساخت و ساز بي رويه بدون طراحي شهر سازي 

  مرآل آكشنر سبب خشنودي وي شده است.انتخاباتي حضور شمار بيشتر مردم در ميتينگ 

 اجراي پروژه هاي مگا و سرمايه گذاري در طرابوزان را نشان  در اردوغان همچنان جديت خود
 داد.

 حركت به سمت فينال 

  

*************************************************************  

  

 ساخت و ساز بي رويه بدون طراحي شهر سازي در استان طرابوزان 

بهترين شهر براي زندگي انتخاب شده بود، ولي به عنوان  2015با توجه به اينكه استان طرابوزان در سال 
در خصوص وضعيت استانهاي تركيه  2018ژوئن  5در آخرين گزارشي كه از طرف اتاق مهندسين در 

طرابوزان  انتخاب شد. داراي هيچ نقشه شهرسازي نمي باشد، شهري كهبه عنوان  ارائه شده است، طرابوزان
به عنوان بهترين شهر براي زندگي انتخاب شده بود.  FORBESدر مجله مشهور فوربس  2015در سال 

و فضاي اين شهر پر از خاك شده كه اين هم سبب  سه سال ساخت و ساز بي رويه، هوا ولي در نتيجه
  ژوئن) 12 –شده تا به عنوان آلوده ترين استان انتخاب گردد. (كارادنيز 

  

 مرآل آكشنر سبب خشنودي وي شده است. انتخاباتي حضور شمار بيشتر مردم در ميتينگ 

مجلس از حزب خوب در ارزيابي خود از ميتينگ مرآل آكشنر، دبير كل نامزد عثمان آك بولوت، دومين 
گفت، در اين ميتينگ شمار شركت كنندگان بيشتر در طرابوزان حزب خوب و كانديداي رياست جمهوري 

ر شد. خانم آكشنر نيز اين هيجان را مشاهده كرد و از برگزا زيادي هيجانو بود و با شور از حد انتظار 
. وي در ادامه گفت ما در طرابوزان انتظار آراي بااليي براي حزب خود جدا شدطرابوزان با رضايت كامل 



فعاليت هاي تبليغاتي شهرستانهاي استان  طرابوزان و كه با دوستان خود دراست روز  45داريم و نزديك به 
  ژوئن) 11 –مي دهيم. (گونه باكيش  را با جديت ادامه

   اردوغان همچنان جديت خود در اجراي پروژه هاي مگا و سرمايه گذاري در طرابوزان را نشان
 داد.

اين ميتينگ به پروژه هاي اردوغان دوباره يك ميتينگ انتخاباتي خوبي را در طرابوزان برگزار كرد. وي در 
هم براي اجراي آنها برداشته شده است، اشاره كرد. اردوغان عليرغم اينكه تعهداتي در  مگا كه قدمهايي

خصوص دومين پيست فرودگاه و كمربندي شهر اشاره نكرد، ولي در خصوص سرمايه گذاري در منطقه 
 ، تونل زيگانا و( پارك ملت) ارزينجان، بيمارستان شهري، باغچه ملت-صنعتي آرسين، راه آهن طرابوزان

پارك طبيعت تعهد داد. اردوغان دوباره تاكيد كرد كه در دوره پيش رو اين پروژه ها را پياده خواهيم  8
  ژوئن) 14 –كرد.  (گونه باكيش 

  

 حركت به سمت فينال 

درس ياد  مي گيري،  هم شما باشد، حتي از يك مورچه (قسمت) د، اگر روزينحضرت موالنا مي فرماي
در پيشگاه شما به نمايش در بيايد باز بر عليه شما خواهد هم تي كل جهان ولي اگر روزي شما نباشد، ح

  بود. 

 درتالش رهبران  شويم، يم كيژوئن نزد 24به  كالم خوبي بهتر از اين نمي توان گفت كه هر چه قدر
  يا نصيب! بازتاب پيدا مي كند. اراده ملت

با هر كسي صحبت  ا به خاطر مي آورد.ر» بيصدافيلم «تركيه براي اولين بار وارد انتخاباتي مي شود كه 
در كشور يك حال و . هاي قبلي؟ بكنم همه يك حرفي را مي زنند: كجاست آن حال و هواي انتخابات

را طرابوزان نيز حال و هوا شهرهاي ديگر  ژوئن برگزار نخواهد شد. 24هوايي هست كه انگار انتخاباتي در 
 رك طرابوزان صحبت نمي كرد، انگار نمي فهميديم كه انتخاباتي هست.اگر اردوغان در ميدان آتاتو .دارد

سال است از طرابوزان حمايت خوبي را دريافت مي كند، اينبار نيز درخواست همان حمايت  16اردوغان كه 
  هاي قبلي را كرد.

  .ژوئن نتايج انتخابات در طرابوزان به چه صورت خواهد بود؟ 24خوب حال در 



 .ردي و يا نارضايتي هايي مشاهده شدكانديداهاي احزاب مشخص شد، در سطح جامعه سبعد از اينكه 
يك بار ديگر الزم است كه اين را اشاره كنم كه اشخاصي كه در حزب عدالت و توسعه هستند، نقاط ضعف 
خود را با داشتن رهبري مثل اردوغان پوشش مي دهند كه اين يك شانس خوبي براي آنهاست. چونكه 

مثل سالهاي قبل كل حزب را بر شانه هاي خود گذاشته و به راه خود ادامه مي دهد. اگر او نبود ان اردوغ
  شود.توسعه نمي توانست اينچنين قدرتمند  حزب عدالت و

ژوئن را تشخيص دهيم، الزم است از روي نتايج دوره هاي قبل اين  24براي اينكه بتوانيم نتيجه انتخابات 
  نتايج به اين صورت بود: 2011سال پيش در انتخابات سال  7 مورد را بررسي كنيم.

  59,09حزب عدالت و توسعه%  
  18,2حزب جمهوري خواه خلق%  
  15,3حزب حركت ملي%   
  3,42حزب سعادت%  

، حزب 4اين انتخابات كه يكي از مهمترين انتخابات تاريخ جمهوريت تركيه بود، حزب عدالت و توسعه 
ژوئن سال  7نماينده به مجلس فرستاد. ولي در انتخابات  1ركت ملي و حزب ح 1جمهوري خواه خلق 

  :شدنتايج به اين صورت  2015

  55,42حزب عدالت و توسعه%  
  17,01حزب جمهوري خواه خلق%  
  21,01حزب حركت ملي%  
  3,60حزب سعادت%  
  0,88حركت دموكراتيك خلق ها%  

تنهايي نتوانست حزب حاكم بشود، درخواست در اين انتخابات به خاطر اينكه حزب عدالت و توسعه به 
  نتايج به اين صورت شد: 2015نوامبر  1 در انتخابات زود هنگام را داد كه

  66,81حزب عدالت و توسعه%  
  16,37حزب جمهوري خواه خلق%  
  13,06حزب حركت ملي%  
  1,47حزب سعادت%  
  0,51حركت دموكراتيك خلق ها%  



  0,49حزب اتحاد بزرگ%  

  كه نتايج به اين صورت است: صورت گرفتنيز حمايت بزرگي از رجب طيب اردوغان  2017در رفراندوم 

  66,45بله%  
  33,55خير%  

گسترده كه در طرابوزان در كليه انتخابات محلي، استاني و ملي هميشه حمايت  مشخص است از نتايج فوق
ژوئن نتايج به چه صورت  24در انتخابات  ببينيم حال با اختالف زياد از اردوغان صورت مي گيرد. تري

  خواهد بود؟

 حكم بازي فينال را دارد.ژوئن هم براي اردوغان و هم براي مخالفين  24خيلي واضح بگويم كه انتخابات 
بخاطر اينكه سيستم حكومتي  چونكه مهمترين انتخابات تاريخ جمهوريت در حال برگزاري است.

در  بنابراين اكثر مردمدر تاريخ تركيه همزمان داير خواهد شد،  جمهوريت و رياستي براي اولين بار
  انتخابات شركت خواهند كرد.

آراي بلوك  ازدر جلوي مردم گذاشته شده است. نمي دانم چطور اين چنيني ي يبراي اولين بار اتحادها
ينكه آيا و يا ا. ؟كم شده و به بلوك احزاب ديگر اضافه شودحزب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي 

  خيلي سخت است!. حزب عدالت و توسعه مي تواند قدرت قبلي خود را در اين انتخابات حفظ كند؟

همچنين  آرايي از حزب حركت ملي را براي خود خواهد برد.خيلي سخت نيست بگويم كه حزب خوب 
مي توان گفت كه در طرابوزان حزب خوب و حزب حركت ملي انگار آراي بيشتري را در اين انتخابات 

  كسب خواهند كرد.

ن جامعه آمده اند و در تشكيالت حزب هاي طب از اگر به صورت كلي نگاه كنيم، كانديداهاي كليه احزاب
نديدهايي از جاهاي ديگر آورده نشده است. خودشان فعاليت داشته اند. اين براي اولين بار است كه كا

  به كانديدها راي بدهند. ،مردم به رهبر اين احزاب نگاه كنند و نسبت به آن هم شايد

است و دولت باغچه لي كه از او حمايت مي كند و در طرف ديگر محرم نامزد در يك طرف اردوغان كه 
  ژوئن) 14 –(كارادنيز  دميرتاش و ...اينجه، مرآل آكشنر، تمل كارا موال اوغلو، صالح الدين 
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