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 سمه تعالیاب

 81 -بولتن اخبار و گزارشات  اقتصادی

12/2/98 

اردوغان در این سفر با مد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی به آنکارا سفر کرد. وی مح

 دیدار و گفتگو کرد. چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه رئیس جمهور و 

شهرسازی ترکیه در راس هیاتی به ایران سفر کرد. وی در این و محیط زیست خانم فاطمه وارانک معاون وزیر 

 محیط زیست کشورمان دیدار و گفتگو کرد.  تظاسفر با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حف

بخش هماهنگی با علوی ترکیه و  نیاددعوت رسمی ب بهو گردشگری مشهد  تجاری ،هیاتی از فعاالن اقتصادی

 ترکیه سفر کردند.  ن در آنکارا بهاقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایرا

نکارا کرد. در این دوره آموزشی دو کارشناس از وزارت جهاد کشاورزی آاردیبهشت سالجاری در  6لغایت 

 کشورمان نیز حضور یافتند.

به تصمیم دولت ایاالت متحده آمریکا مبنی بر لغو معافیت خریداران  اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیهولود چاووشم

قرار دارد واکنش نشان داد و گفت: ما از روز اول هم به آمریکا و هم به نیز در بین آنها نفت از ایران که ترکیه 

جنگلداری وزارت کشاورزی و  افکار عمومی صراحتا اعالم کرده ایم که اعمال این تحریم ها کار اشتباهی است.

 4ترکیه اقدام به برگزاری دوره آموزشی دیپلماسی کشاورزی در تاریخ 

ترکیه و بلغارستان در صدد تاسیس دروازه جدید مرزی می باشند. بنابر اعالم مسئولین ترکیه، ایجاد درب جدید  

 گردشگری انجام خواهد گرفت.و  گمرکی میان دو کشور با هدف توسعه روابط اقتصادی

پول ملی و رکود نسبی در بازار مصرف ترکیه سبب شده تا بازار لوازم خانگی در این کشور با  کاهش ارزش

درصد کاهش  7مشکالت عدیده ای مواجه گردد. آمار نشان میدهد که میزان فروش لوازم خانگی در بازار داخلی 

 یافته است.

در  2023میلیارد دالر تا پایان سال  1.8و شرکت آذربایجانی سوکار درصدد سرمایه گذاری به ارزش  BPشرکت 

 ترکیه هستند.
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 سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه

اووش اوغلو در این سفر با چمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی به آنکارا سفر کرد. وی حم

 د. وزیر امور خارجه و اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کر

چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در کنفرانس خبری تاکید کرد که ترکیه مخالف تحریم های آمریکا علیه 

 رساند.ایران بوده و این موضع خود را به اطالع واشنگتن خواهد 

طرفین ضمن مخالفت با تحریم های س جمهور ترکیه نیز دیدار کرد. در این دیدار رئی همچنین با اردوغانظریف 

االت متحده آمریکا و تروریستی خواندن سپاه پاسداران، بر گسترش روابط دوجانبه در چهارچوب توافقات بین ای

 د.وابط اقتصادی دو کشور تاکید کردنبر تقویت ر دو کشور در حوزه های پنجگانه

 شهرسازی ترکیه به ایران محیط زیست و  سفر معاون وزیر

شهرسازی ترکیه در راس هیاتی در تاریخ سوم و چهارم  محیط زیست و خانم فاطمه وارانک معاون وزیر

 ت ازظاسفر کرد. وی در این سفر با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حفبه ایران  98اردیبهشت ماه 

 محیط زیست کشورمان دیدار و گفتگو کرد. 

ن دیدار بر ضرورت ان دیدار کرد. طرفین در ایخانم وارانک با مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی کشورم

 ویژه تبادل اطالعات و تجربیات در زمینه بافت های فرسوده تاکید کردند. ه ب توسعه همکاریها

رد. کالنتری کیز دیدار نکشورمان کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خانم وارانک در ادامه با عیسی 

گفت: شاهد  ند،ه ادو کشور دوست و همسایه از دیرباز باهم ارتباطات قوی داشتدر این دیدار با اشاره به اینکه 

وی در این . های خوبی در در بخش محیط زیست به ویژه در شهرهایی چون آنکارا و استانبول بودیمپیشرفت

جربیات فنی های کشور ترکیه در مدیریت پسماند، اظهار داشت: ایران آمادگی دارد از تدیدار با توجه به موفقیت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به برخی از  .و تخصصی ترکیه در حوزه پسماند استفاده کند

هر  مشکالت زیست محیطی دیوار مرزی ترکیه اشاره کرد و گفت: این دیوار با اینکه منافع امنیتی مشترکی برای

  است. آن توجهی نشده محیطی زیست دو کشور دارد، اما به مسائل

معاون وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به دیوار امنیتی بین کشورها  وارانک فاطما

گفت: برای حل مشکالت زیست محیطی هیچ تفاوتی بین دو کشور نیست و باید در حوزه زیست محیطی 

 .ود که رفع شدوی در ادامه گفت: اشکاالتی در موضوع عمرانی این دیوار ب .همکاری کنیم
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 ایران در کنگره علوم آزمایشگاهی مدیر آزمایشگاههای ترکیهشرکت 

 31که در تاریخ امور آزمایشگاهی وزارت بهداشت ترکیه در کنگره علوم آزمایشگاهی  مدیرخانم فرزانه مرجان 

عالوه بر ایراد در این کنگره کرد. وی در تهران برگزار شده بود، شرکت  98اردیبهشت  2فروردین لغایت 

 .بعمل آوردزمایشگاهی بیمارستانهای تهران بازدید از چند بخش آنی سخنرا

 

 

 به آنکارا سفر هیات فعاالن اقتصادی مشهد

و هماهنگی بخش  اد علوی ترکیهدر پی دعوت رسمی بنی هیاتی از فعاالن اقتصادی،  تجاری و گردشگری مشهد

در آنکارا با مدیران برخی از سفر کردند. هیات مزبور  ترکیه اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا به

شرکتهای طراحی عمران و مسئولین آژانسهای گردشگری دیدار و گفتگو و از یک کارخانه مبل سازی نیز بازدید 

نتالیا با مدیران و صاحبان آمشهد در سفر به  . فعاالن اقتصادینتالیا سفر کردندو سپس به دو شهر قونیه و آ

برخی از هتل های پنج ستاره و مدیران آژانسهای گردشگری  نشستی را برگزار کردند. طرفین در این دیدارها بر 

چنین مقرر گردید ضرورت توسعه روابط گردشگری و استفاده از ظرفیتهای گردشگری اسالمی تاکید کردند. هم

در خصوص برقراری تورهای منظم بین ایران و ترکیه یه به مشهد سفر و انس های گردشگری ترکمسئولین آژتا 

 کنند.مذاکره 

 

 در آنکارا برگزاری دوره آموزشی دیپلماسی کشاورزی

 6لغایت  4تاریخ  از وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه اقدام به برگزاری دوره آموزشی دیپلماسی کشاورزی

کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران  12از کارشناسان  آموزشینکارا کرد. در این دوره آرد ت سالجاریاردیبهش

ری اسالمی ایران ل آمد. با پیگیریهای بعمل آمده و هماهنگی های انجام شده میان سفارت جمهومنیز دعوت بع

 ره شرکت کردند.نکارا با وزارت جهاد کشاورزی، دو کارشناس  نیز از ایران در این دودر آ

 واکنش وزیر امور خارجه ترکیه به اعمال تحریم های نفتی امریکا علیه ایران
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به تصمیم دولت ایاالت متحده آمریکا مبنی بر لغو معافیت خریداران  اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیهولود چاووشم

ما از روز اول هم به آمریکا و هم به  قرار دارد واکنش نشان داد و گفت:در بین آنها نفت از ایران که ترکیه هم 

ها به مردم ایران آسیب افکار عمومی صراحتا اعالم کرده ایم که اعمال این تحریم ها کار اشتباهی است. تحریم

ایجاد تنوع درمنابع نفت برای . کند. این اقدام برای ثبات و امنیت منطقه نیز بسیار خطرناک استوارد می

نفت ازجمله ترکیه به آسانی ممکن نیست. خطوط لوله عراق نیز پس از داعش آسیب کشورهای تامین کنندگان 

زیادی دیده و تعمیر آن به زمان نیاز دارد. ظرفیت انتقال نفت خط لوله از اقلیم کردستان عراق به ترکیه نیز 

 ت.محدود اس

 پرداخت آنرا تاوان باید که گویدمی دیگرکشورها به و رفتهگ یکجانبه تصمیم آمریکا: وزیر امورخاجه ترکیه افزود

مگر شما برای آن کشورها  .است گوییایران،گنده جای به ازکشوردیگری نفت خرید پیشنهاد  دیگر ازسوی کنید.

کنید؟ اینکه وزیر امور خارجه آمریکا برای کشورهای دیگر بگوید که شما از این کشور یا آن کشور بازاریابی می

است. چیزی که به ذهن می رسد این است که چون ایران با آن کشورها دارای تنش نفت بخرید، بسیار اشتباه 

یعنی در اینجا یک همکاری نزدیک میان این کشورها و  .است، پس از ایران نفت نخرید و از آن کشورها بخرید

  آمریکا وجود دارد. اما هم ما و هم آنها می دانند که قیمت نفت آن کشورها نیز بسیار باال است.

 

 میلیارد دالری در ترکیه 1.8برنامه سرمایه گذاری خارجی -حریت

در  2023میلیارد دالر تا پایان سال  1.8درصدد سرمایه گذاری به ارزش  ذربایجانی سوکارآرکت و ش BP شرکت

براساس اعالم کیه تاسیس نمایند. رپتروشیمی در ت پاالیشگاهترکیه هستند. دو شرکت مزبور قصد دارند تا یک 

به بهره  2023ز و در سال آغا 2020اه در سال ه های انرژی ترکیه، مراحل احداث این پاالیشگژرئیس بخش پرو

 برداری خواهد رسید. 

 

 رکود در بازار لوازم خانگی ترکیه-حریت

ترکیه سبب شده تا بازار لوازم خانگی در این کشور نیز با  بازار مصرفنسبی در  دارزش پول ملی و رکو کاهش

در گروه مشکالت عدیدهای مواجه گردد. علیرغم اقدام دولت مبنی بر صفر کردن مالیات بر مصارف خاص 

ار داخلی در سه ماهه نخست سالجاری ه میزان فروش لوازم خانگی در بازلوازم خانگی،آمار نشان میدهد ککاالیی 

ازم خانگی در بازار لو یافته است. براساس اعالم سندیکای لوازم خانگی ترکیه ، میزان فروش درصد کاهش 7
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ت عدیده درصد کاهش داشته و این امر تولیدکنندگان این بخش را با مشکال 6 نیز و میزان صادرات  7داخلی 

بیشتر از این صنعت  سندیکای لوازم خانگی ترکیه از مسئولین دولتی خواستار حمایتمواجه کرده است.  ای

 شده اند.

 

 برنامه ایجاد درب جدید گمرکی میان ترکیه و بلغارستان-سون دقیقه

ترکیه و بلغارستان در صدد تاسیس دروازه جدید مرزی می باشند. بنابر اعالم مسئولین ترکیه، ایجاد درب جدید 

عاون وزیر ام خواهد گرفت. مگمرکی میان دو کشور با هدف توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری انج

باره گفت، مطالعات میدانی در این خصوص صورت گرفته و ترکیه به این موضوع رویکرد کشور ترکیه نیز در این

 غارستان دارای دو درب مرزی هستند.در حال حاضر ترکیه و بل مثبت دارد.

 باالترین شاخص اعتماد مصرف کننده در هشت ماه اخیر -صباح

سالجاری ل صرف کننده این کشور در ماه آوریمار و بانک مرکزی ترکیه، شاخص اعتماد مسازمان آبراساس اعالم 

ت ماه اخیر شان در هدرصد رسید که این میز 63.5درصد افزایش به  6.9ابه سال قبل با در مقایسه با مدت مش

 ان شاخص مصرف کننده می باشد. باالترین میز

 

 

 تصاد ترکیهتحلیل مجله اکونومیست از اق-دنیا

کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر دالر نیز یکی از مشکالت ترکیه در این خصوص است. با کاهش ارزش پول 

میلیارد دالر است  210ملی بدهی خارجی شرکتها نیز افزایش می یابد. بدهی خارجی شرکتهای ترک بالغ بر 

میلیارد دالر  21د این یعنی، ضرر شرکتهای ترک بعنوان مثال اگر کاهش ارزش لیر در برابر دالر ده درصد باش

خواهد بود  که این امر سبب می شود تا شرکتها مجبور به کاهش تولید و نیروی انسانی خود شوند. کارشناسان 

معتقدند با ادامه این روند تعداد بیکاران ترکیه به شش میلیون نفر خواهد رسید. براساس آخرین گزارش رسمی 

درصد و تعداد بیکاران نیز در حدود چهار میلیون نفر می  14،7یه نرخ بیکاری ترکیه هم اینک سازمان آمار ترک

 باشد.
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ارزش واحد پول ملی یک کشور است. امروز تنها راهی  رشد اقتصادی اهرم بسیار مهمی برای محافظت کردن از

نرخ بهره است. تا از این طریق  که ترکیه جهت مهار افزایش نرخ دالر دربرابر لیر در پیش گرفته است، افزایش

بازار ترکیه برای سرمایه گذار خارجی جذابیت پیدا نماید. این امر سبب می شود  تا اوال سرمایه گذار خارجی 

خود از ترکیه نکند و ثانیا، سرمایه گذاران جدید نیز با دیدن نرخ بهره  به بازار  اقدام به خارج نمودن سرمایه

طریق ورود سرمایه خارجی نرخ لیر کمی تقویت شود. اما متاسفانه شرائط فعلی حاکم در  ترکیه هجوم آورند تا از

 ترکیه سبب شده است تا سرمایه گذاران خارجی  نسبت به ورود به بازار ترکیه شک و تردید داشته باشند.
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