
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوي

 مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوي

 سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضويرياست محترم 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي 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

 محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضويرياست 

 G٠٢گزارش اقتصادي بازار ارز تركيه و اجالس  ارسالموضوع: 

 با سالم؛

 و تركيه ارز بازار» عنوان تحت آنكارا در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله اقتصادي گزارش پيوست به احتراماَ       

 جهت مالحظه و بهره برداري مقتضي ارسال مي گردد.« G20 اجالس

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  عليمحمد قليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه  - 

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

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 آنكارا  -ايران  سالميجناب آقاي  فرازمند سفير محترم جمهوري ا  - 

 0٠452٢/٠٠٢/554٢ :شماره 

 ٠4/5/0251 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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  بسمه تعالي

  

   G‐20اجالس و ه تركي بازار ارز

  
روزنامه مليت چاپ تركيه با انتشار گزارشي به قلم خانم  زينپ آكتاش به بررسي وضعيت بازار ارزي تركيه و عوامل 

  پرداخته كه ترجمه آن به شرح ذيل است: ، G 20از جمله حضور اردوغان در اجالس تاثير گذار  بر آن 

 شهر گريبانگير تركيه شده است، نوسانات نرخ ارز مي باشد. كااقتصادي كه طي سال هاي اخييكي از مشكالت 
نچنان بر زندگي روزمره بيكاري، شاخص اعتماد مصرف كننده آن افزايش نرخ تورم، نرخ ارزش پول ملي و به تبع آ

درصد و  19فزايش نرخ تورم به مردم تركيه اثر گذاشت كه نتيجه آن در انتخابات شهرداريهاي خود را نشان داد. ا
ش ارزش پول ملي تركيه بوده هتوليدات صنعتي از نتايج كادرصدي  2,5درصد و رشد منفي  14,5نرخ بيكاري به 

ن شده است، كه تركيه دچار آ ش ارزش پول ملي تركيه و وضعيت اقتصاديهاست. بي شك از دالئل اصلي كا
  سياست خارجي تركيه است. 

يرغم تهديدات علاز روسيه  400مانه  اس سوريه، موضوع خريد ساموضوع يك تركيه در ارتباط با اشتباهات استراتژ
كه اين عوامل در سياست خارجي تركيه سبب شده تا شخص  35جنگنده هاي اف  موضوعو  آمريكادولت  اقتصادي

از تركيه بخواهد مختلف  مكالمات تلفني، ديدارهاي دو جانبه و حتي سخنرانيهاي ترامپ، رئيس جمهور آمريكا طي
رئيس خواهد بود. هر بار كه  اين كشوروگرنه تهديدات اقتصادي در انتظار  در سياست خارجي خود بازبيني نمايد

اقدام به تهديد تركيه كرده است، نرخ دالر در تركيه افزايش يافته است كه شايد علت اصلي آن  جمهور آمريكا
  ميليارد دالري تركيه اثبات اين مدعي است.  450. بدهي خارجي باشدوابستگي شديد اقتصادي تركيه به خارج 

روند نزولي نرخ دالر در برابر  توجه كارشناسان اقتصادي را به خود جلب كرده است،اما آنچه طي ماه هاي اخير  
  مي باشد.مريكا لير عليرغم افزايش تنش ميان تركيه و آ

ي آمريكا به دنيا شايد از مهمترين علت روند نزولي نرخ دالر در برابر لير، نشانه هاي مثبتي است كه بانك مركز
در صورت كاهش نرخ بهره  نرخ بهره مي باشد. مخابره كرده و آن عدم افزايش نرخ بهره و حتي احتمال كاهش

 ياير كشورها اقدام به سرمايه گذارمريكا خارج و در سآسرمايه گذاران خارجي دالرهاي خود را از  طبيعي است كه
نمايند. بانك مركزي آمريكا كه چندين ماه است نرخ بهره را ثابت نگاه داشته ، اين بار خبرهايي مبني بر كاهش 

ن بانك توسعه اروپا نيز بصورت غير رسمي اعالم كرده است كه در صورت نرخ بهره به گوش مي رسد. همچني
كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي آمريكا، اقدام به كاهش  نرخ بهره خواهد كرد. انتشار همين دو خبر سبب شد 
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را همچنان ثابت البته بانك مركزي آمريكا در تصيمي اخير خود نرخ بهره برسد.  5,8تا نرخ دالر در برابر لير به زير 
  نگاه داشت  اما بانك توسعه اروپا هنوز در اين باره اقدامي را انجام نداده است.

نظر مي رسد ه مي باشد. ب G‐20يكي ديگر از موضوعات كه تاثير بر روند نزولي نرخ دالر داشته است، اجالس 
انجام خواهد شد اثرات ميان رهبران كشورهاي عضو اين اجالس جريان  دراي كه مذاكرات چندجانبه و دوجانبه 

 اجالس هاي قبلي كه  چرا نبوده  بدون علت نيز خيلياين انتظار البته بازارهاي بين المللي  داشته باشد.  مثبتي بر

G‐20 .تاثيرات مثبتي بر اقتصاد بين الملل داشته است  

عنوان ه ريكا و چين برز در بازار دارد. دو كشور آمخ اجنگ تجاري ميان آمريكا و چين نيز تاثير بسزايي در  نر
 روساي جمهور دو كشور  G‐20 اجالس رمي رود درحاشيه ، انتظامي شونددي دنيا شناخته قطب هاي اقتصا

  به توافقات مثبتي دست يابند. ديدار و 

  است:تاثير گذار بوده ، در روند كاهش نزولي نرخ دالرموارد ذيل نيز عالوه بر مطالب باال 

 تحوالت بازار هاي بين المللي و اظهارات تصميم گيرندگان اقتصادي دنيا -1

 451به رقم   478كاهش ريسك اعتباري تركيه از رقم  -2

به فعاليت هاي  دولت تمركز به تبع آن و يانتخاباتفضاي انتخابات استانبول و دور شدن تركيه از  يبرگزار -3
 اقتصادي و تجاري

مي شود اين است كه نرخ دالر تا كجا روند نزولي خواهد داشت؟ و آيا اين روند نزولي اما  سوالي كه اينجا مطرح 
  دالر در برابر لير ادامه خواهد يافت؟

حقيقت اين است كه اگر فضاي انتخاباتي در تركيه حاكم نبود، روند نزولي نرخ دالر در برابر لير اينقدر تعجب آور 
ه بر كشورهاي در حال اظهارات مثبت مراكز تصميم گيري اقتصادهاي جهاني تاثير بر ميزان ورود سرماي نمي شد.

زش خود را تقويت و اگر اين روند تا سال ميالدي آينده ادامه داشته باشد، لير به راحتي مي تواند ار توسعه دارند
همانند گذشته به نرخ معقول و در باند ائمي صورت ده بنرخ دالر  به دنبال آن هستيم كهر ما اگ و حفط نمايد.
ت مثبت از سوي بازارهاي بين المللي و مراكز تصميم گيري داريم. ا، بي شك نياز به اظهاربازگرددتعريف شده 

ريسك اعتباري تركيه شود نيز در كاهش نرخ دالر و درجه همچنين هر اقدام و اظهار نظري كه سبب كاهش 
  هد داشت. تقويت ارزش لير تاثير خوا

  آنكارا -ايران بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمي 
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