
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 داري خراسان رضويمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استان

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد

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

 ن رضوياتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسا

 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

 مدير كل محترم ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگري استان خراسان رضوي

 مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

 ۹۱۰۲گزارش بررسی روابط ايران و تركيه در هشت ماهه سال  ارسالموضوع: 

 با سالم؛

بررسی  "عنوان تحت آنكارا در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله اقتصادي گزارش پيوست به احتراماَ،         

 .گردد مي ارسال ، جهت بهره برداري مقتضي  "۹۱۰۲روابط تجاري ايران و تركيه در هشت ماهه سال 

 
                                         

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضوي  - 

  ۲۲٦۱ / ۹۹۱ / ۹١١۰٦۲ :شماره 
 0۱/۱0/۰0۲0 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير در امور اوراسيا  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 آقاي  عليمحمد قليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه نابج  - 

 آنكارا  -جناب آقاي  فرازمند سفير محترم جمهوري اسالمي ايران   - 
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 بسمه تعالی

 ۲۰۱۹ماهه سال  هشتبررسی روابط تجاری ایران و ترکیه در 

۲۴/۷/۱۳۹۸ 

بالغ  ۲۰۱۹سال تجارت خارجی ترکیه در هشت ماه حجم  ،براساس گزارش سازمان آمار ترکیه

میلیارد دالر آن را صادرات  و  ۳۵۸/۱۱۱لیون دالر می باشد که ازاین میزان می ۲۹۷میلیارد و  ۲۴۳بر 

 تشکیل می دهد.  وارداتمیلیارد دالر آن را ۹۳۹/۱۳۱

بر پایه این گزارش، حجم روابط تجاری این کشور با جمهوری اسالمی ایران برای هشت ماه 

به ایران در هشت  میلیون دالر می باشد. صادرات ترکیه ۴۷۴میلیارد و ۴بالغ بر  ۲۰۱۹نخست سال 

میلیارد دالر می باشد. در تابلوی ذیل حجم  ۹۰۶/۲میلیارد دالر و میزان واردات ۵۶۸/۱ماهه نخست 

نشان داده شده به تفکیک هر ماه  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹روابط تجاری دو کشور در هشت ماه نخست سال 

 است.

 

 ۲۰۱۹ماه  ۸حجم روابط تجاری ایران و ترکیه 

  

 مجموع آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه ماهه هشت۲۰۱۹

)میلیارد 

 دالر(

صادرات کل 

 )میلیارد دالر(ترکیه

۱۳.۱۸۰ ۱۳.۵۷۱ ۱۵.۴۶۲ ۱۴.۴۶۴ ۱۵.۹۵۶ ۱۱.۰۸۱ ۱۵.۱۴۴ ۱۲.۵۲۳ ۱۱۱.۳5۸ 

 کل واردات ترکیه

 میلیارد دالر()

۱۵.۶۷۰ ۱۵.۷۲۸ ۱۷.۶۲۷ ۱۷.۴۶۱ ۱۷.۸۲۰ ۱۴.۲۵۹ ۱۸.۳۴۹ ۱۵.۰۲۳ ۱۳۱.۹۳۹ 

صادرات ایران به 

 میلیون دالر(ترکیه)

۴۸۵.۱۱۱ ۴۶۶.۱۲۸ ۶۲۲.۶۵۶ ۴۹۹.۱۱۲ ۴۹۷.۶۱۰ ۱۴۷.۵ ۱۰۲.۷۶۱ ۸۵.۷۶۷ ۲.۹۰6 

 واردات ایران از

 میلیون دالر()ترکیه 

۱۹۰.۷۱۵ ۱۸۵.۹۹۸ ۲۰۲.۸۹۱ ۲۱۳.۵۱۹ ۲۲۹.۷۶۷ ۱۵۵.۶ ۲۱۷.۱۸۱ 172.665 ۱.56۷ 

 ۴.۴۷۴ ۲5۸.۴۳۲ ۳۱۹.۹۴۲ ۳۰۳.۱ ۷۲۷.۳۷۸ ۷۱۲.6۳۱ ۸۲5.5۴۷ 65۲.۱۲6 6۷5.۸۲6 حجم روابط تجاری
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 ۲۰۱۸ماه  ۸ترکیه  حجم روابط تجاری ایران و

 

 

 : بیانگر آن است که ۲۰۱۹در هشت ماه سال ررسی آمار مذکور ب

 مجموع آگوست جوالی ژوئن می آوریل مارس فوریه ژانویه هشت ماهه ۲۰۱۸

)میلیارد 

 دالر(

صادرات  کل

)میلیارد ترکیه

 دالر(

۱۲.۴۳۴ ۱۳.۱۴۸ ۱۵.۵۵۳ ۱۳.۸۶۴ ۱۴.۲۵۶ ۱۲.۹۲۴ ۱۴.۰۴۸ ۱۲.۳۳۱ ۱۰۸.55۸ 

واردات  کل

)میلیارد ترکیه

 دالر(

۲۱.۵۲۲ ۱۸.۹۳۶ ۲۱.۴۳۴ ۲۰.۵۵۶ ۲۲.۰۶۷ ۱۸.۴۵۰ ۲۰.۰۵۷ ۱۴.۸۰۳ ۱5۷.۸۲5 

صادرات ایران به 

ترکیه )میلیون 

 دالر(

۵۷۷.۵۴۳ ۵۶۸.۱۱۴ ۷۳۶.۵۴۹ ۸۰۲.۳۵۹ ۷۵۰.۵۲۸ 375.3 ۷۲۸.۵۱۳ ۵۵۸.۹۶۵ 5.۰۹۷ 

واردات ایران از 

ترکیه )میلیون 

 دالر(

۲۶۱.۹۸۴ ۲۶۲.۷۷۹ ۲۳۵.۰۱۲ ۱۸۴.۶۴۸ ۱۹۵.۴۰۸ ۱۷۳ ۱۹۱.۲۹۱ ۱۶۴.۷۰۷ ۱.66۹ 

حجم روابط 

 تجاری
۸۳۹.5۲۷ ۸۳۰.۸۹۳ ۹۷۱.56۱ ۹۸۷.۰۰۷ ۹۴5.۹۳6 5۴۸.۳ ۹۱۹.۸۰۴ ۷۲۳.6۸۲ 6.۷66 
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میلیون دالر ( و کمترین  ۶۲۲.۷) ۲۰۱۹مان به ترکیه مربوط به مارس بیشترین میزان صادرات کشور -

 میلیون دالر ( می باشد.  ۸۵.۷۶۷)  آگوستمیزان صادرات به این کشور مربوط به ماه 

میلیون دالر ( و کمترین  ۲۲۹.۷)  ۲۰۱۹بیشترین میزان واردات کشورمان از ترکیه مربوط به ماه می  -

 لیون دالر ( می باشد. می ۱۵۵.۶) ۲۰۱۹میزان واردات از ترکیه نیز مربوط به ماه ژوئن 

  میالدی  مربوط به ماه مارس و معادل  ۲۰۱۹ماه سال  ۸بیشترین حجم مبادالت تجاری دو کشور در

 میلیون دالر می باشد.  ۲۵۸.۴۳۲معادل  آگوستمیلیون دالر و کمترین آن مربوط به ماه  ۸۲۵.۵

 دوبالغ بر  ۲۰۱۸ سالماه  هشتدر مقایسه با  ۲۰۱۹سال  ماه هشتحجم روابط تجاری دو کشور در  -

 کاهش نشان می دهد.درصد  ۵۱معادل میلیون دالر  ۲۹۲میلیارد و  

که سبب کاهش حجم روابط تجاری میان دو آمریکا  توسطایران صای عالوه بر موضوع تحریم اقت -

کشور شده است، مشکالت و معضالت دیگری نیز بر سر راه تجارت میان دو کشو روجود دارند که 

د از: ضعف سیستم حمل و نقل و مشکالت مربوط به امور گمرکی و مرزی، ضعف انها عبارتن برخی از

باال بودن کارمزد  ،بازاریابی و تبلیغات، عدم همکاری موثر میان سیستم های بانکی میان دو کشور

، عدم کارایی موثر موافقتنامه تعرفه های ترجیحی، عدم همکاری موثر میان شهرک های صرافی ها

 تی و مناطق آزاد میان دو کشور،  صنع

روغن قیر، ،وپلیمری پتروشیمی حصوالت ممواد و ، گازفت، :نمهم ترین اقالم صادراتی ایران به ترکیه -

 انواع  مواد معدنی نظیر آهن، سرب، روی و مس.  ،سیمان،خرما ،صنعتیهای 

انواع مواد غذایی، لوازم بهداشتی  و آرایشی، شوینده ها،  مهم ترین اقالم صادراتی ترکیه به ایران: -

پزشکی  و  و تجهیزات لوازم   ،پوشاک، ماشین آالت صنعتی،  قطعات و لوازم یدکی خودرو، دارو

 برخی  محصوالت معدنی و ساختمانی

 

 سه کشور نخست در صادرات ترکیه

 (۲۰۱۹ماه  ۸) 

 میزان صادرات

 )میلیارد دالر(

 10.184 آلمان

 7.101 انگلیس

 5.980 ایتالیا

 ایرانسه کشور نخست در صادرات 

 (۹۸ سه ماه نخست) 

 میزان صادرات

 )میلیارد دالر(

 2.644 چین

 2.383 عراق

 2.235 ترکیه
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  آنکارا -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 

 سه کشور نخست در واردات ترکیه

 (۲۰۱۹ماه  ۸)

 میزان واردات

 )میلیارد دالر(

 14.662 روسیه

 11.679 چین

 11.426 آلمان

 واردات ایرانسه کشور نخست در 

 (۹۸ سه ماهه نخست) 

 واردات میزان 

 )میلیارد دالر(

 2.348 چین

 1.544 امارات متحده عربی

 1.260 ترکیه
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