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 باسمه تعالي

 

 47بولتن اخبار و تحوالت اقتصادي تركيه- 

 

-نرخ 2 درصدي، 5.5- دست يابي به  رشد اقتصادي 1 را با هدف  2018دولت تركيه بودجه سال 
 5 درصد 10.5- كاهش نرخ بيكاري به 4 ميليارد دالري،169-رسيدن به صادرات 3 درصدي، 7تورم 

  دالر وضع نموده است.  409 هزار11- دست يابي به در آمد سرانه 

 بنابر اعالم  مسئولين وزارت حمل و نقل تركيه اولين پرواز آزمايشي در فرودگاه سوم استانبول در 
   برابر با سالروز تولد اردوغان رئيس جمهور تركيه انجام خواهد شد. 2018 فوريه 26روز 

ك و نيم ميليارد دالر حوزه فناوري و توليدات نرم افزاري مجموعا ي سال اخير در 5 طيتركيه در 
 جذب كرده است. سرمايه 

در  سريع السير خبر احداثخط راه آهن تركيه، ارتباطات، دريانوردي و حمل و نقلرسالن وزير ااحمد 
 داد.غازي آنتپ-شانلي اورفا مسير 

 ميزان گاز صادراتي به 2017 دسامبر 15 ژانويه الي 1شركت گازپروم روسيه اعالم كرد در بازه زماني 
 ميليارد مترمكعب رسيده 6/27 درصد افزايش به 8/18تركيه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل با 

 است.

پليس استانبول هاردديسك حاوي ترافيك پولي رضا ضراب را در محل كار يكي از همكاران  وي 
  رمز گشايي از هاردديسك مزبور صورت گرفته است.(ضراب) كشف و ضبط كرد.

در جريان برگزاري نشست سه جانبه وزاري امور خارجه تركيه- آذربايجان- وزير امور خارجه تركيه 
به عنوان تركيه از ايران و آذربايجان نفت و گاز وارد مي كنيم.  گفت، ايران در باكو پايتخت آذربايجان

 .ما خواهان افزايش ميزان واردات نفت و گاز خود از اين دو كشور هستيم
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  در مجلس ملي تركيه2018سون دقيقه-ادامه مذاكرات اليحه بودجه 

 در مجلس ملي تركيه ادامه دارد. دولت تركيه در اليحه 2018مذاكرات مربوط به اليحه بودجه سال 
  ميليارد لير پيش بيني كرده 762،7  ميليارد لير و مصارف را 696.8 ميزان درآمدها را 2018بودجه 

 ميليارد لير پيش بيني شده كه اين 69.9 بالغ بر 2018است. به اين ترتيب كسري بودجه براي سال 
 درصد توليد ناخالص داخلي تركيه مي باشد. بيشترين بودجه جهت پروژه هاي سرمايه 1.9رقم 

 ميليارد لير 10.1 ميليارد لير،كشاورزي 14.3 ميليارد لير، ، آموزش 25.5گذاري به بخش حمل و نقل 
  ميليارد لير تخصيص يافته است.8،5و بهداشت 

 ميليارد لير جهت  حمايت هاي تامين اجتماعي نظير حمايت از 50.8 مجموعا 2018در اليحه بودجه 
 سالمندان، افراد بي بضاعت، بي سرپرست، و معلولين در نظر گرفته شده است.

دولت تركيه براي حمايت از بخش خصوصي در غالب تشويق هاي صادراتي، حمايت از اصناف و 
صاحبان صنايع كوچك و متوسط ،جذب گردشگر خارجي،حمايت از فعاالن بخش خصوصي در حوزه 

 ميليارد لير بودجه در نظر گرفته است. همچنين در اليحه 37كشاورزي و دامپروري نيز مجموعا 
  ميليارد لير بودجه اختصاص يافته است.4.9 تحقيق نيز – جهت ارتقاي بخش توسعه 2018بودجه 

 ميليارد لير بودجه جهت پرداخت بهره وام هاي 71.7 ميزان 2018دولت تركيه در اليحه بودجه 
خارجي، سود اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار تعيين نموده  كه در صورت تصويب نمايندگان مجلس 

ملي در اختيار خزانه داري اين كشور قرار خواهد گرفت. نسبت رقم بهره به بودجه نيز چيزي در 
- دست يابي به  رشد 1 را با هدف  2018 درصد مي باشد. دولت تركيه بودجه سال 9.4حدود 

- كاهش 4 ميليارد دالري،169-رسيدن به صادرات 3 درصدي، 7-نرخ تورم 2 درصدي، 5.5اقتصادي 
  دالري وضع نموده است.409 هزار11- دست يابي به در آمد سرانه 5 درصد و10.5نرخ بيكاري به 

 سون دقيقه-اولين پرواز آزمايشي در فرودگاه سوم استانبول در روز تولد اردوغان

مراحل احداث فرودگاه سوم استانبول ادامه دارد. بنابر اعالم  مسئولين وزارت حمل و نقل تركيه 
  برابر با سالروز تولد اردوغان رئيس 2018 فوريه 26اولين پرواز آزمايشي در اين فرودگاه در روز 

 مورد بهره برداري خواهد 2018 اكتبر 29جمهور تركيه انجام خواهد شد. اين فرودگاه در تاريخ 
 هزار متر مربع احداث مي 200رسيد.فرودگاه سوم استانبول در مساحتي به وسعت يك ميليون و 

 هزار دستگاه وسيله نقليه را خواهد داشت. اين 30شود. همچنين پاركينگ اين فرودگاه ظرفيت 
  ميليون مسافر بعنوان بزرگترين فرودگاه جهان شناخته خواهد شد. 150فرودگاه با ظرفيت جابجاي 
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 TANAP ميليون دالري به پروژه800اعطاي وام –وطن 

به شركت  (TANAP) احداث پروژه  ميليون دالري براي 800هيأت مديره بانك جهاني، اعطاي وام 
 و شركت سهامي كريدور گاز جنوب جمهوري آذربايجان (BOTAŞ) سهامي خطوط انتقال نفت

(SGC)  .كيلومتري تاناپ، در 1850اولين گاز از طريق خط لوله براساس پيش بيني ها را تاييد كرد 
  .د به تركيه منتقل خواهد ش2018سال 

 -موقعيت ويژه تركيه در بخش انرژي در ميان كشورهاي اروپاييصباح 

 تركيه ظرف چند  به كشور برتر تبديل خواهد شد. انرژي،حوزهدر تركيهدر ميان كشورهاي اروپايي 
 افزوده خواهد كرد. هم اينك  ميليارد مترمكعب21خود سال آينده به ظرفيت ذخيره سازي گاز مايع 

 با اين ظرفيت در بين  تركيه بدين ترتيب. ميليارد مترمكعب مي باشد17 ميزان ذخاير گاز مايع تركيه
يكي ديگر از استراتژيهاي اصلي . قرار خواهد گرفتبرتر كشور اتحاديه اروپا در موقعيت كشور 28

در برنامه بلند مدت اين كشور نيز در تركيه در حوزه انرژي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مي باشد. 
برق در تركيه تا سهم انرژهاي تجديد پذير براي توليد ارتباط با انرژيهاي تجديد پذير آمده است، 

 . درصد برسد35  بايد به 2023سال 

 -برنامه تركيه براي افزايش جذب سرمايه هاي خارجي  حوزه فناوري و توليدات نرم افزاريصباح

مورد و فناوري رشد قابل توجهي از خود نشان داده و  نرم افزاربخش توليددر سالهاي اخير در تركيه 
 مشاور در اين راستا، قرار گرفته است. فارس  سرمايه گذاران كشورهاي حوزه خليج استقبال

 در  كل دنيا به 2018شوراي روابط اقتصاد خارجي تركيه گفت، انتظار مي رود تا در سال تكنولوژي 
 ميليارد دالر سرمايه گذاري در بخش حوزه فناوري و توليدات نرم افزاي صورت گيرد. وي 50ميزان 
ك و نيم ميليارد حوزه فناوري و توليدات نرم افزاري مجموعا ي سال اخير در 5 طيتركيه در افزود، 

هاي خارجي در اين بخش افزايش و بايد سهم خود را از جذب سرمايه گذاريجذب كرده سرمايه دالر 
 دهد.

  شانلي اورفا–برنامه وزارت حمل و نقل تركيه براي احداث خط سريع السير غازي آنتپ –يني شفق 

در  سريع السير  خبر احداثخط راه آهن تركيه، ارتباطات، دريانوردي و حمل و نقلرسالن وزير ااحمد 
داد. وي كه براي بازديد از چندين طرح به شانلي اورفا سفر كرده است غازي آنتپ-شانلي اورفا مسير 

از ماه ژانويه  شانلي اورفا –غازي آنتپ  قطار سريع السير  خط آهنپروژهدر جمع خبرنگاران گفت،
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نيز گفت، ده ماه شانلي اورفا-ماردين  وي همچنين در خصوص خط آهن سريع السير آغاز خواهد شد.
قبل مناقصه اين خط را برگزار كردهايم و اكنون مطالعات اوليه براي احداث اين خط نيز در حال انجام 

 است.

 آيدينليق-ركورد در گاز وارداتي تركيه از روسيه 

 ميزان گاز صادراتي به 2017 دسامبر 15 ژانويه الي 1شركت گازپروم روسيه اعالم كرد در دوره  –
 ميليارد مترمكعب رسيده 6/27 درصد افزايش به 8/18تركيه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل با 

است كه اين يك ركورد محسوب مي شود. تركيه دومين بازار بزرگ خريد گاز طبيعي از روسيه مي 
 باشد. 

 پليس استانبول هاردديسك ترافيك پولي ضراب را كشف و ضبط نمود– خبرترك

هاردديسك حاوي ترافيك پولي رضا ضراب در حالي كه به درخواست وي به خارج از كشور فرستاده  
 10مي شد، از سوي پليس استانبول در محل كار يكي از همكاران ضراب بدست آمد و بعد از تالش 

روزه شعبه مبارزه با جرايم سايبري، رمزگشايي شد. در اين هاردديسك تمامي جزئيات ترافيك پولي 
غيرقانوني ضراب درج شده است و بعد از انجام بررسي هاي الزم به دادستاني استانبول داده خواهد 

 .شد

 پيشنهاد تشكيل شوراي فقهي در امور بانكي -سوزجو

پروفسور احمد يامان، عضو شوراي عالي امور ديني وابسته به سازمان ديانت تركيه، با انتشار مقاله اي 
در مجله ديانت، خواستار نظارت بر بانك هاي مشاركتي (بانك هاي بدون  تحت عنوان اقتصاد و ارزش

 در اين زمينه شد.  شوراي فقه و تأسيس يك بهره) بر اساسمقررات شريعت

 سون دقيقه-برنامه تركيه براي افزايش واردات نفت و گاز از ايران و آذربايجان

وزير امورخارجه تركيه در جريان برگزاري نشست سه جانبه وزاري امور خارجه تركيه- آذربايجان- 
ايران در باكو پايتخت آذربايجان، ضمن اشاره به هدفگذاري تركيه براي افزايش ميزان واردات نفت و 

گاز از ايران و آذربايجان، گفت، به عنوان تركيه از ايران و آذربايجان نفت و گاز وارد مي كنيم. ما 
خواهان افزايش ميزان واردات نفت و گاز خود از اين دو كشور برادر هستيم. فعاليت هاي ما براي 

 انتقال گاز ايران به بازارهاي بين المللي نيز همچنان ادامه دارد. 
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 بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمي ايران - آنكارا
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