
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوي

 هشتاد و چهارمين بولتن تحوالت اقتصادي تركيه ارسالموضوع: 

 با سالم؛

احتراماً به پيوست هشتاد و چهار مين بولتن اخبار و تحوالت اقتصادي تركيه واصله از سفارت          

جمهوري اسالمي ايران در آنكارا جهت مالحظه ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به 

 . و اين نمايندگي را از نتيجه مطلع نمايندارسال آن  به مراجع ذيربط استان اقدام  

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
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  سمه تعالياب

  

  84اخبار و گزارشات اقتصادي  بولتن

  اهم اخبار:
دومين كميته حمل و نقل جاده اي ايران و تركيه در شهر ازمير تركيه و با حضور مدير كل سازمان 

  راهداري جمهوري اسالمي ايران و مدير كل حمل و نقل جاده اي تركيه برگزار شد. 
شهر وان تركيه ضمن سفر به شهر اردبيل از ظرفيتهاي اين استان هياتي از بازرگانان و صنعتگران 

 هيئت تركيهبا اعضاي معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل ، رژنگ عزيزيبازديد كردند. ا
 بر گسترش همكاري هاي دوجانبه بين استان اردبيل و استان وان تركيه تاكيد كرداي 

در ژاپن در جمع بازرگانان و صنعتگران   G-20شيه اجالس سران در حااردوغان، رئيس جمهور تركيه 
تركيه اي بر آمادگي كشورش براي افزايش همكاريهاي اقتصادي و تجاري با ژاپن تاكيد كرد. ژاپني و 

ميليارد دالر آن  4,1ميليارد دالر مي باشد كه  4,6بالغ بر  2018حجم روابط تجاري دو كشور در سال 
  ژاپن است.واردات تركيه از 

مالقات سازنده اردوغان رئيس جمهور تركيه با ترامپ، رئيس جمهورآمريكا در حاشيه اجالس سران 
در ژاپن تاثير مثبت بر بازار ارز اين كشور داشت.  بعد از اين ديدار نرخ دالر در   G-20كشورهاي عضو 
  درصدي مواجه گرديد.  3يش لير و  شاخص بازار بورس استانبول نيز با افزا 5,70برابر لير به زير 

طي سخناني گفت،  ودر چين شركت  2019در نمايشگاه اكسپو كيه تر ار پكجان وزير تجارتحسر
خواهد  كمك شايانيـ پكن ، به راه يابي تركيه به بازارهاي چين  2019اطمينان دارم كه نمايشگاه اكسپو 

  .كرد
درصد رسيد  15,72ه اين كشور در ماه ژوئن سالجاري ب براساس اعالم سازمان آمار تركيه، نرخ تورم

  بت به ماه گذشته  سه درصد كاهش نشان مي دهد.كه اين رقم نس
 

  
  برگزاري دومين كميته حمل و نقل جاده اي ايران و تركيه در شهر ازمير تركيه

Commented [M1]:  
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شهر ازمير تير ماه در  14لغايت  11تاريخ حمل و نقل جاده اي ايران و تركيه در مشترك دومين كميته 
تركيه و با حضور مدير كل سازمان راهداري جمهوري اسالمي ايران و مدير كل حمل و نقل جاده اي 

با هدف بررسي آخرين وضعيت پايانه هاي مرزي، موانع موجود و توسعه همكاريهاي در بخش  تركيه
و نقل جاده اي ميان  ست صورتجلسه همكاري حملدر پايان اين نش برگزار شد. حمل و نقل جاده اي 

  شد. ءدو كشور امضا
 

  برنامه برگزاري نشست مديران گمركي ايران و تركيه در اروميه
مدير امور بين الملل گمرك جمهوري اسالمي ايران در راس هياتي از مديران و كارشناسان سازمان 

  كالت ــاز روند  امور گمركي بازدي و مش سفر به مرز بازرگان از نزديكبا 11/4/97در تاريخ گمرك 
  

گمرك گوربوالغ تركيه نيز با رفتن به طرف  مديركلموجود در مرز را مورد بررسي قرار داد. همچنين 
مرز بازرگان  با هيات ايراني در خصوص مشكالت موجودر در مرز  دو كشور رايزني كرد. در اين ديدار 

  دو كشور در طي ماه جاري در شهر اروميه برگزار شود. مقرر شد تا نشست مشتركي مديران گمركي
  سفر هيات تجاري و صنعتي وان به استان ارديبل 

هياتي از بازرگانان و صنعتگران شهر وان تركيه ضمن سفر به شهر اردبيل از ظرفيتهاي اين استان 
 هيئت تركيهبا اعضاي معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل ، رژنگ عزيزيبازديد كردند. ا

 و گفت،  بر گسترش همكاري هاي دوجانبه بين استان اردبيل و استان وان تركيه تاكيد كرداي 
افزايش سرمايه گذاري  همسايه با هدفاستانداري اردبيل از تعامالت تجاري و صنعتي با كشورهاي 

  مي كند.هاي مشترك حمايت 
گفت:  تجاري استان وان با هيات ديداردر نيز  هاي صنعتي استان اردبيلمديرعامل شركت شهرك

ي دارند. بسيار مهم نقشكشور دو هاي صنعتي در توسعه و پيشرفت صنايع كوچك و متوسط شهرك
هاي بالقوه به لحاظ موقعيت آب و هوايي مناسب و بخش كشاورزي، از ظرفيت اردبيل استان وي افزود، 

اي براي سرمايه گذاري برخوردار بوده و اين شركت آماده هرگونه همكاري با سرمايه گذاران خارجي 
  د.هاي صنعتي تاكيد كردنبر افزايش مبادالت تجاري و سرمايه گذاريدر اين ديدار طرفين ت.اس

از شهرك تخصصي آب سبالن بازديد  در ادامه سفر به استان ادربيلنعتي استان وان هيأت تجاري و ص
 .دهاي صنعتي استان اردبيل آشنا شدنو از نزديك از روند توسعه شهرك

  ژاپن با حضور رئيس جمهور تركيه –همايش تجاري تركيه 
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در ژاپن در جمع بازرگانان و صنعتگران   G-20در حاشيه اجالس سران اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
گذاران خارجي فراهم كرده طي سخناني گفت: تركيه تسهيالت الزم را براي سرمايهژاپني و تركيه اي 

ت. وي افزود، هيچ سرمايه بخش بوده اسگذاري رضايتواقدامات صورت گرفته به به تشويق سرمايه
ه كرده باشد  و احساس رضايت نداشته باشد، وجود گذار خارجي كه اقدام به سرمايه گذاري در تركي

ميليارد دالري شركت هاي ژاپني در خارج  965ندارد. اردوغان در ادامه ضمن اشاره به سرمايه گذاري 
ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده اما در تركيه تنها سه ميليارد  73از كشور گفت، ژاپن در كشور چين 

است. وي گفت، تركيه خواستار افزايش روابط اقتصادي و تجاري با ژاپن  دالر كه اين رقم بسيار ناچيز
  است.

گفت: ژاپني ها و ترك ها گرچه در  نيز دراين همايش طي سخناني سار پكجان وزير تجارت تركيهحر
وي افزود،  جغرافياي دور از هم زندگي مي كنند، اما دوستي بين دو ملت فاصله ها را از بين برده است.

يافته كه ما از اين موضوع استقبال مي  افزايش اخير سالهاي در ژاپن و تركيه روابط تجاري ميان حجم
  كنيم. 

ميليارد دالر آن  4,1ميليارد دالر مي باشد كه  4,6 بالغ بر 2018حجم روابط تجاري دو كشور در سال 
  واردات تركيه از ژاپن است.
بخش هاي خصوصي دو كشور در زمينه احداث سانترال نامه همكاري ميان  در پايان اين همايش  تفاهم

  هاي هيدرو الكتريك ميان شركت كاليون از تركيه و توشيبا از ژاپن به امضاء طرفين رسيد.
  

  و تاثير مثبت بر بازار ارز تركيه G-20با سران كشورهاي عضو  اردوغانديدارهاي 
به ژاپن سفر   G-20اردوغان رئيس جمهور تركيه كه جهت شركت در اجالس سران كشورهاي عضو 

كرده بود، در حاشيه اين اجالس، با رهبران سياسي برخي از كشورهاي عضو ديدار و گفتگو كرد.  ديدار 
در اين اردوغان رئيس جمهور تركيه با ترامپ، رئيس جمهورآمريكا و پيام هاي مثبت و سازنده طرفين 

كه بعد از اين ديدار نرخ دالر در برابر  ديدار تاثير مثبت بر نرخ بازار ارز تركيه برجاي گذاشت. آنچنان
  درصدي مواجه گرديد.  3لير رسيد و  شاخص بازار بورس استانبول نيز با افزايش  5,70لير به زير 

  
  پكن 2019حضور وزير تجارت تركيه در نمايشگاه اكسپو ـ 

در چين شركت كرد. وي در اين  نمايشگاه  2019در نمايشگاه اكسپو كيه تر پكجان وزير تجارتار حسر
ـ پكن ، به راه يابي تركيه به بازارهاي چين  2019اطمينان دارم كه نمايشگاه اكسپو طي سخناني گفت، 
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مطرح نخواهد از چين چه مي توانم بخرم  آتي دورهدر سالهاي وي افزود،   .كردخواهد  كمك شاياني
چين براي خريدن دور نيست اگر كشور . خواهد شد دوره به چين چه مي توانم بفروشم آغاز بود بلكه 

انتظار حضور تركيه دراين نمايشگاه گفت، . وي ضمن اشاره به نخواهد بودبراي فروختن هم دور پس 
  .كمك نمايدو اقتصاد تركيه  گردشگريداريم كه اين نمايشگاه به صادرات ، 

  

  2019ش نرخ تورم در ماه ژوئن هكا-وب سايت سازمان آمار تركيه
درصد رسيد  15,72ه اعالم سازمان آمار تركيه، نرخ تورم اين كشور در ماه ژوئن سالجاري ب براساس

  بت به ماه گذشته  سه درصد كاهش نشان مي دهد.كه اين رقم نس
  

  2019نرخ تورم تركيه در شش ماه نخست سال 

  19,5  آوريل           20,35     ژانويه

  18,71   مي     19,67فوريه     

  15,72ژوئن            19,71     مارس

  درصدي  سفر گردشگران خارجي به تركيه   11افزايش -صباح
 نخست ماه پنج فركه ظ خارجي شمار گردشگران ،وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه اعالم براساس
ميليون و  12 به، درصدافزايش 11,3به تركيه سفر كرده اند نسبت به مدت مسابه سال قبل با  سالجاري

ميليارد دالر درآمد  35وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه كسب نفر رسيد.  522هزار و  757
را  هدفگذاري كرده است و براي تحقق اين هدف به سرعت در حال پيش  2019گردشگري براي سال 

در ماه مي سالجاري  گردشگرخارجي 254 هزارو 22 و ميليونچهار اين گزارش تنها سبراساروي است. 
بيشترين  افزايش نشان مي دهد. درصد 9,3به تركيه سفر كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

: متعلق به كشورهاي به تركيه سفر كرده اند 2019پنج ماه نخست سال گردشگران خارجي كه طي 
 987بلغارستان و   857هزار و  213يك ميليون و  :آلمان ، نفر 652هزار و  673يك ميليون و  :يهروس

  نفر بوده است.  717هزار و 
  
  

  صادرات ده ميليارد دالري محصوالت شيميايي تركيه-حريت
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در نيمه  اين كشورشيميايي  محصوالتصادرات تركيه، اتحاديه صادركنندگان مواد شيميايي بنابر اعالم 
 ه كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبلميليون دالر رسيد 18ميليارد و  10اري به جسال نخست

  2019نشان مي دهد. بيشترين صادرات محصوالت شيميايي تركيه در ماه ژوئن  درصد افزايش  18,8
ر دالر و هزا 850ميليون و  71مالت با  ،هزار دالر 663ميليون و  110هلند با به ترتيب به كشورهاي 

  صورت گرفته است.  هزار دالر  598ميليون و  66آمريكا  

  2019كاهش ميزان واردات گاز تركيه در ماه آوريل -استار
براساس اعالم منايع رسمي، ميزان واردات گاز طبيعي تركيه در ماه آوريل سالجاري در مقايسه با مدت 

يليون مترمكعب رسيد. بر پايه اين گزارش، م 550ميليارد و 3درصد كاهش به  3,26مشابه سال قبل با 
ميليون مترمكعب از  727ميليون مترمكعب گاز از روسيه،  497ميليارد و  1تركيه در ماه آوريل 

ميليون مترمكعب گاز از ايران خريداري كرده است. تركيه همچنين از برخي كشورها  640آذربايجان و 
  كرده است. همچون الجزاير، قطر و  نيجريه نيز گاز وارد

  
  كشور دنيا 41صادرت عسل تركيه به - وب سايت خبرها

عسل صادر كرده است. تن  445هزار و  2 دنيا كشور  41به ماه نخست سالجاري  5كشور تركيه در طي 
هزار و  456ميليون و  10براسا اعالم منايع رسمي، الرزش صادرات عسل تركيه در اين مدت بالغ بر 

 198هزار و  918ميليون و  2آلمان با  تركيه به ترتيب به كشورهاي بيشترين عسل	.بوده استدالر  342
صادر  189هزار و  597ميليون و  1دالر و عربستان سعودي  583هزار و  20ميليون و  2دالر ، آمريكا 

چين، ليبي، بلغارستان، سوئد، بوسني و هرزگوين، مالزي، يونان، سومالي، مغولستان، 		شده است.
			واردكننده عسل از تركيه هستند.عمده ديگر كشورهاي از تان و مراكش افغانس 	
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