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 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
 :در دیدار سفیر فرانسه

 های اقتصادی هستیم های فرانسوی در زمینه آماده همکاری با شرکت

 

 
 

 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

 .های فرانسوی خبر داد های وابسته به این مجموعه برای همکاری با شرکت تاز آمادگی شرک
 چهارشنبه 1394/7/1

 

سفیر « برونو فوشه»در دیدار با  مهدی عزیزیان ، مهندسویرسانی آستان قدس رض پایگاه اطالع به گزارش

در ابعاد مختلف  آستان قدس رضوی :فرانسه در ایران و هیئت اقتصادی همراه وی، ضمن اعالم این مطلب گفت

اقتصادی اعم از تولید محصوالت غذایی، دارویی، صنعتی، کشاورزی و باغداری و همچنین بورس، عمران و 

 .سازی، سدسازی و ساختمانی آماده همکاری است راه

 

و دو  ائرز میلیون 52به لحاظ حضور معنوی امام هشتم شیعیان، پذیرای ساالنه  مشهد مقدس وی با بیان این که

ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای این تعداد گردشگر و : میلیون نفر گردشگر خارجی است، اظهار داشت

رسد که می تواند زمینه سرمایه گذاری و مشارکت مناسبی  توسعه مراکز تجاری و تفریحی ضروری به نظر می

 .برای شرکتها و موسسات اقتصادی باشد

 

 اقتصاد کم نظیر مشهد

ها و شیعیان جهان، مشهد مقدس را پایتخت معنوی و قلبی خود دانسته و بدان توجه  ایرانی: زیان گفتعزی

های متعددی دارند که همین مسئله اقتصاد مشهد را به  خاصی دارند و بسیاری از آنها در طول سال تشرف

 .نظیر تبدیل کرده است اقتصادی کم 

گذاری برخوردار بوده و خواهد بود و علیرغم فشارها و  یر سرمایهنظ های بی مشهد همواره از فرصت: وی افزود

ای  اخیر هسته  های گذشته که در صورت نهایی شدن توافق های تحمیل شدۀ اقتصادی در طول سال تحریم

سوزی برای آنها به شمار  گذاران خارجی، در واقع نوعی فرصت برداشته خواهد شد، حضور دیرهنگام سرمایه

 .رود می

های حرم مطهر و اظهار شگفتی آنان از نوع  ها و رواق ا اشاره به بازدید سفیر و هیئت همراه از بعضی صحنوی ب

کنید،  آنچه امروز به عنوان مجموعه اماکن متبرکه رضوی مشاهده می: معماری و حجم کار انجام شده، افزود

هزار مترمربع  051آن روز تنها . داشت تر از چیزی است که ابتدای پیروزی انقالب اسالمی وجود بسیار متفاوت

فضای عبادی و زیارتی و زیربنایی داشتیم، ولی با نگاه بلند آیت هللا واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی،با 

مطالعات صورت گرفته امروز فضای اماکن متبرکه به بیش از یک میلیون مترمربع زیربنا افزایش یافته است که 

 .ده ایدبخشی از آن را مشاهده کر

عزیزیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که بخش مهمی از اراضی مشهد متعلق به آستان 

تواند  اراضی وسیعی در بخش کشاورزی و باغی در اختیار این نهاد قرار دارد که می: قدس رضوی است، گفت

  .ای برای همکاری و تعامل در نظر گرفته شود زمینه
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 با آسیای میانهفرصت همجواری 

 

شهر مشهد به دلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و نیز شهرستان سرخس با دارا : وی اظهار داشت

ها قبل مورد توجه آستان قدس رضوی واقع شده و این نهاد با  ترین مرز کشور با این کشور، از سال بودن نزدیک

گذاران،  رصت مناسبی برای حضور سرمایهگذاری وسیع و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرخس،ف سرمایه

 .تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده است

های احتمالی فیمابین را بحث دارو و خدمات توریسم  قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی محور دیگر همکاری

ورمیانه و بیمارستان رضوی به عنوان مرکزی شناخته شده و مجهز در خا: درمانی و پزشکی برشمرد و گفت

قلم دارو و نیز داروهای  01موفق در بحث توریسم درمانی و گردشگری سالمت و شرکت داروسازی ثامن با تولید 

 .خاص، از مواردی است که می تواند برای همکاریهای علمی و تولیدی مورد مطالعه قرار گیرد

سازی، تولید شیر، گوشت و  ینعزیزیان دیگر محورهای پیشنهادی جهت همکاری متقابل را تصفیه شکر، ماش

 .آالت کشاورزی و امثالهم ذکر کرد های لبنی، تبادل تجهیزات و ماشین فراورده

های فرهنگی آستان قدس رضوی در بخش علمی و دانشگاهی داشت و  وی همچنین اشاره کوتاهی به فعالیت

اشیم که از جمله آنها همکاری در توانیم تعامالت زیادی داشته ب با توجه به غنای فرهنگی دو کشور، می: گفت

 .های علمی و تخصصی است تبادل استاد و دانشجو و پژوهش

 

 شرکت فرانسوی در مشهد 501حضور 

 

در ابتدای این دیدار سفیر فرانسه در جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور مشهد مقدس و ارائه 

شرکت همراه  012نمایندگان : گذشته در کشورمان، گفتگزارشی از حضور هیئت اقتصادی فرانسه در روزهای 

طی روزهای گذشته وزیر کشاورزی  .شرکت نیز در تهران حضور دارند 035من در مشهد هستند و نمایندگان 

 .فرانسه در تهران با معاون رئیس جمهوری و وزرای مختلف مالقات داشته و چندین سند همکاری امضا شد

ایران کشوری : ای اخیر و رونق روابط دو کشور ایران و فرانسه اظهار داشت افق هستهبرونو فوشه با اشاره به تو

 . کنند های فرانسوی از حضور در ایران استقبال می دهد و شرکت های زیادی در اختیار ما قرار می است که فرصت

رزی، نیرو، حمل و نقل، های مواد غذایی، کشاو در هیئت اقتصادی که در ایران حضور دارند، نمایندگانی از شرکت

 .های مختلف هستند حضور دارند که در حال مذاکره و رایزنی در بخش... اتومبیل، هوا و فضا، گردشگری و

ترین دلیل سفر این گروه به مشهد مقدس را وجود آستان قدس رضوی به عنوان یک اپراتور بزرگ  اصلی وی 

بخصوص با . ها توسعه دهیم اقتصادی خود را در تمامی بخش مایل هستیم روابط: اقتصادی اعالم کرد و تأکید کرد

  .درصد حجم گردشگر ایران را به خود اختصاص داده است 21آستان قدس رضوی که 

 

زده شدیم و در بازدید از حرم مطهر  میلیونی تشرف زائران به این مکان شگفت 31تا  51از آمار : فوشه بیان داشت

و نیز معماری زیبا ( ع)بخش حرم امام رضا و هم به لحاظ فضای مطلوب و آرامشهم به لحاظ استقبال بسیار خوب 

صبح به  4به طوری که بازدید ما از آن مکان تا ساعت . و تحسین برانگیز رواق دارلحجه، تحت تأثیر قرار گرفتیم

دادی امضا نشده، اما طول انجامید و البته هیچ یک از اعضای کاروان از این کار پشیمان نیستند و گرچه هنوز قرار

 .کنند با همین بازدید چند ساعته،سفرشان از غنای خوبی برخوردار بوده است احساس می

کنند و در همین  های ما به خاطر شرایط خاص شهر مشهد، یک موقعیت استثنایی را تجربه می شرکت: وی گفت

موعه های اقتصادی به منظور بررسی لحظه ما در حال گفتگو هستیم بیش از صد شرکت ما در حال بازدید از مج

هایی نظیر راه آهن و فرودگاه و مباحث کشاورزی، آبیاری، دارویی، لبنی و مخابرات  زیرساخت. و مطالعه هستند

 .مدنظر این گروه است

های مختلفی را به ما معرفی کردید که  بخش: سفیر فرانسه ضمن تشکر از برگزاری این جلسه، گفت

ها بیشتر همدیگر را مالقات خواهیم  نند کار کنند و من معتقدم به لحاظ گسترش همکاریتوا های ما می شرکت

     .کرد

 پایگاه اطالع رسانی استانقدس رضوی: منبع 
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