
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

كشىر  ق  و شر ل  ا شم رد  هج  ار خ امىر  ت  ار وز ايندگي   مشهد -نم
 بسمه تعالی

 
 

 

 استاودار محترم خراسان رضًي

 استاودار محترم خراسان جىًبی

 بًلته اخبار ي تحًالت اقتصادي تركيه ارسالمًضًع4 

 با سالم؛

تراماً بٍ پيًست شصت ي َفتميه بًلته اخبار ي تحًالت اقتصادي تركيٍ ياصلٍ از سفارت جمًُري اح      

 با احترام   مي گردد. استحضار، ايفاد اسالمي ايران در آوكارا جُت

 

 
 

 غالمعباس    ارباب خالص 

 مشاير يزير ي رئيس ومايىدگی
   

 
   

 ك مشُدواظرمحترم گمركات خراسان رضًي ي مديركل گمر
 رياست محترم سازمان صىعت ، معدن يتجارت خراسان رضًي

 مديركل محترم اطالعات استان خراسان رضًي

 مديركل محترم جُاد كشايرزي خراسان رضًي

 مديركل محترم راٌ ي شُرسازي خراسان رضًي
 مدير كل محترم راَداري ي حمل ي وقل جادٌ اي استان خراسان رضًي

 مدير كل محترم ميراث فرَىگي ، صىايع دستي ي گردشگري استان خراسان رضًي

 رياست محترم اتاق بازرگاوي ، صىايع، معادن ي كشايرزي خراسان رضًي
 رياست محترم اتاق بازرگاوي ، صىايع ي معادن ي كشايرزي خراسان جىًبي

ٍ كشايرز خراسان رضًي  رياست محترم خاو

ٍ صىعت ي   معدن خراسان رضًيرياست محترم خاو

 070212/022/3392 :شمارٌ 
 72/1/7931 :تاريخ 

 دارد  :پيًست
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 رياست محترم اوجمه مديران صىايع خراسان رضًي

ٍ صادركىىدگان ي يارد كىىدگان خراسان رضًي  اتحادي

 مديركل محترم سازمان امًر اقتصادي ي دارائي خراسان رضًي

 ٍ  ادارٌ كل َماَىگي ي پايش ريابط اقتصادي ديجاوب
 ادارٌ كل ايراسيا 

 وكارا آ  -سفارت جمًُري اسالمي ايران 
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 بسمه تعالی

 67اقتصادی  اخبار و گزاشات بولتن

6/7/97 

 ضمنرکیه ت گمرکاتمدیر کل  در دیدار بااقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا رایزن 

ر د گمرکات روابط تجاری از سوی روسای جمهور دو کشور گفت، نقشمیلیارد دالری در  30اعالم تعیین هدف 

 کردند. طرفین در این دیدار بر توسعه مناسبات گمرکی تاکید مهم می باشد.رسیدن به این هدف بسیار 

له ماکو ری از جمبا رئیس اتاق صنایع آنکارا ضمن تشریح ظرفیت باالی مناطق آزاد تجادیگری دردیدار همچنین 

 .دنماین سفرران اتاق صنایع  آنکارا به ای هیاتی از و ارس پیشنهاد داد تا 

را برگزار شد. در آنکا شرکت داخلی 50بیش از  با حضورنمایشگاه کشاورزی ، باغبانی و صنایع وابسته 

نایع صزی،  خرین دستاوردهای خود در حوزه ماشین آالت کشاوردر این نمایشگاه شرکتهای حاضر به معرفی آ

 لبنی، باغبانی و اصالح بذر پرداختند. 

 2018رسمی منتشر شده از سوی دولت ترکیه، در هشت ماهه نخست سال  بر اساس آمارهای

 د.ری نموده انرا در ترکیه خریدا ملکپس از شهروندان عراقی بیشترین  ملک 1659خرید شهروندان ایرانی با 

رکیه گفت، ت تحریم های ایراناردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در خصوص 

درصد از  50یه ، ترکگفتدر صورت تحریم های نفتی ایران بازهم از این کشور نفت و گاز وارد خواهد کرد. وی 

 د.کنجزایر تامین می درصد دیگر را از کشورهای ایران، آذربایجان، عراق و ال 50نیاز خود به گاز را از روسیه و

زایش شدت اف لیر قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در ترکیه بهبا افزایش نرخ دالر در برابر 

درصد  200تا ل قب نه ماه مقایسه باشر شده قیمت برخی از محصوالت کشاورزی در تیافته است. بنابر اخبار من

 است. داشتهافزایش 

ف ه توقبمیم است تص شرکت توفاش اعالم کرد، به دلیل بحران ارزی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار گرفته

 تولید به مدت نه روز گرفته است.

انجام  د تا بادر نظر دارو توجه ویژه ای را مبذول کرده در طی سالهای اخیر ترکیه به موضوع گردشگری سالمت 

 برساند.میلیارد دالر  20به درآمد گردشگری سالمت را  2023تا سال  یاقدامات
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 ترکیه گمرکاتبا مدیر کل  مالقات

ن دیدار در اید.ترکیه مالقات کر گمرکاتاقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با مدیر کل رایزن 

 رد گمرکات میلیارد دالری در روابط تجاری از سوی روسای جمهور دو کشور، نقش 30ضمن اعالم تعیین هدف 

 24واستار خموضوع تکریم ارباب رجوع کرد و وی ضمن اشاره به ارزیابی شد.رسیدن به این هدف بسیار مهم 

 فصل زمستان شد.  ساعته شدن تمامی سه درب مرزی با توجه به پیش رو بودن

ر حوزه یران داجهت همکاری با جمهوری اسالمی  آمادگی اعالماین دیدار ضمن  مدیر کل گمرکات ترکیه نیز در

مادگی آ گوربوالغ نیز صادر شده است و ما ساعته شدن درب گمرکی اسن دره همچون 24گمرک گفت، دستور 

 ئیم. داریم تا جهت رفع مشکالت گمرکی میان دو کشور نشستهایی را با طرف های ایرانی برگزار نما

 رئیس اتاق صنایع آنکارابا دیدار 

ریح ی ضمن تشوکرد.  سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با رئیس اتاق صنایع آنکارا  مالقات رایزن اقتصادی

 د تا رئیساد داارس که در قرابت کشور ترکیه می باشد پیشنه و ظرفیت باالی مناطق آزاد تجاری از جمله ماکو

ع و نقش صنای مچنینهزدید نمایند. وی اتاق صنایع  آنکارا به همراه هیاتی ضمن سفر به ایران از مناطق مزبور با

 .تجاری مهم ارزیابی کرداقتصادی و روابط  ارتقایبخش خصوصی را در 

ارا نایع آنکتاق صارئیس اتاق صنایع آنکارا  نیز در این دیدار ضمن خوب توصیف کردن روابط میان دو کشور گفت، 

ش میان بخ روابط نماید. وی همچنین بر ضرورت تقویتاز پیشنهاد سفر هیاتی از این اتاق به ایران استقبال می 

 های خصوصی دو کشور و افزایش مبادالت تجاری تاکید کرد.

 آنکارا نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته

زدید ابسته باونایع رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در انکارا از نمایشگاه کشاورزی ، باغبانی و ص

ورزی، از جمله شرکت داخلی به ارائه اخرین دستاوردهای خود در حوزه کشا 50کرد. در این نمایشگاه بیش از 

 بذر پرداختند. ماشین آالت کشاورزی، تراکتور، صنایع لبنی، باغبانی و اصالح 

 در ترکیه ایرانیان افزایش خرید خانه توسط

شهروندان ایرانی  2018رسمی منتشر شده از سوی دولت ترکیه، در هشت ماهه نخست سال  بر اساس آمارهای

، شهروندان عراقی در این گزارشرا در ترکیه خریداری نموده اند. طبق  ملکپس از شهروندان عراقی بیشترین 

خانه در ترکیه خریداری کرده اند و پس از آن ها شهروندان ایرانی با  3515 جاری بالغ بر هشت ماهه نخست سال

رتیب خانه در این کشور در رتبه دوم قرار دارند. در رتبه های بعدی خرید خانه در ترکیه به ت 1659خرید 

و شهروندان افغانستانی  1048، شهروندان کویتی 1180، شهروندان روسی 1573ا خرید شهروندان عربستانی ب

http://www.tabnak.ir/fa/news/836942/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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باشد،  بودهدهد، اگر خرید خانه به انگیزه گرفتن حق شهروندی در ترکیه این آمار نشان میدارند.قرار  1045

 .ترکیه سرمایه گذاری شده استمیلیارد دالر ارز از ایران خارج و در بازار مسکن  1.6بیش از 

 لیرغم تحریم ها از ایران نفت و گاز وارد خواهیم کردع: اردوغان رئیس جمهورترکیه -مای نت

فر سنیویورک  بهاردوغان رئیس جمهور ترکیه که جهت شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

ی نفتی ریم هاتحریم های ایران گفت، ترکیه در صورت تحدر مصاحبه با خبرگزاری رویترز در خصوص  کرده بود

نیاز خود به گاز را از  درصد از 50و گازی ایران بازهم از این کشور نفت و گاز وارد خواهد کرد. وی افزود، ترکیه 

 ماید. درصد دیگر را از کشورهای ایران، آذربایجان، عراق و بعضا الجزایر تامین می ن 50روسیه و 

کی می ی بانه در خصوص نرخ بهره گفت، بنده را بعنوان یکی از مخالفان سرسخت نرخ بهره باالوی در ادام

یز نرخ تورم ایش نشناسند. زیرا نرخ بهره مانع از سرمایه گذاری و تولید می شود. وی گفت، نرخ بهره سبب افر

 می شود. 

ع تاثیر ن موضواد ترکیه نیز گفت، ایمریکایی و تاثیر منفی آن بر اقتصعدم آزادی کشیش آ اردوغان در خصوص

 چندان و مهمی بر اقتصاد ترکیه و نرخ دالر ندارد.  

 تاکید وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه بر انضباط  مالی-خبرترک

ه اری ترکیری تجبرات آل بایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه طی سخنانی در نهمین کنفرانس شورای همکا

 و دراین ته ایمآمریکا در نیویورک گفت، در طی دو ماه اخیر گام های اساسی در خصوص انضباط بودجه برداش –

سال اخیر به  16انداز حاصل شده است. وی افزود، حزب عدالت و توسعه در طی  سمیلیارد لیر ترک پ 35راستا 

همتر و مم های و در حوزه اقتصادی گا عده های خود عمل کرده است. ترکیه در مسیر درستی قرار داردوتمامی 

ل اخیر سا 2یع ترکیه باید وقا جهت پی بردن به قدرت اقتصادیل بایراک گفت، آاساسی تری بر خواهیم داشت. 

سائل اقتصادی مجوالی که سبب شد تا اولویت اصلی حزب عدالت و توسعه از  15را مرور کرد. کودتای نافرجام 

ی تابرنامه عملی ی ترکیه نیز گفت،د. وی ضمن اشاره به برنامه میان مدت اقتصابه مسائل امنیتی تغییر نماید

 نیم.هیه کولین بار با حضور کارشناسان، صاحبان نظر و دانشگاهیان تل اجرایی را توانستیم برای اقاب

 اهش اعتبار نه بانک ترکیه توسط موسسه اعتبار سنجی مودیک-سون دقیقه

اعتبار  ن موسسهنه بانک ترکیه ای را کاهش داد. در گزارش ایاعتبار موسسه اعتبار سنجی بین المللی مودی، 

 B2به  B1از  QNBو  İNGحساب ارزی نه بانک آک، زراعت، واقیف، گارانتی، اکونومی، آلترناتیف، یاپی کریدی، 

 .یافتکاهش 
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 و موادغذایی در ترکیه  درصدی برخی محصوالت کشاورزی 200افزایش -تقویم

ست. یافته ا فزایشبا افزایش نرخ دالر در برابر لیر قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در ترکیه به شدت ا

صد افزایش یافته در 200تا قبل  نه ماه مقایسه بابنابر اخبار منشتر شده قیمت برخی از محصوالت کشاورزی در 

فزایش فرنگی ا گوجه ی آنتالیا، قیمت بسیاری از محصوالت کشاورزی از جملهاست. بنابر اعالم رئیس اتاق بازرگان

 28ازار به باالی . گفتنی است قیمت هر کیلو مرغ نیز در برسیده استلیر  10یلو کقیمت هر  بهو  یافتهشدیدی 

 لیر سیده است.

 هارت جویان سازمان ایش کورمپرداخت کمک هزینه به -وب سایت وزارت خانواده و کار

ای ارت همهوزارت خانواده، کار و سیاستهای اجتماعی ترکیه بمنظور آماده سازی جوانان برای فراگیری 

 ندسته ازبه آ اقدام به همکاری با سازمان ایش کور کرده است. بر اساس این همکاری وزارت مزبور کارآموزی

 خرجییر کمک ل 75نمایند روزانه ساله که در برنامه های یادگیری سازمان ایش کور شرکت  29تا  18جوانان 

م این ه استخدابقدام ندسته از کارفرمایان و شرکتهایی که اهمچنین وزارت خانواده و کار به آ پرداخت می نماید.

 رد.حقوق دستمزد پرداخت خواهد کحداقل درصد  50مدت شش ماه  جوانان آموزش دیده نمایند نیز به

 دلیل وضعیت اقتصاد داخلی ترکیهف نه روزه شرکت توفاش به توق-سوزجو

ف م به توقتصمی ثیر قرار گرفته استشرکت توفاش اعالم کرد، به دلیل بحران ارزی که اقتصاد کشور را تحت تا

 50ا سابقه فاش بئه نکرده است. شرکت تواتولید به مدت نه روز گرفته است. این شرکت توضیحاتی بیشتری را ار

 ر ترکیه تولید می نماید.فیات را د ایوهدرساله انواع خو

 ش نرخ دالر در ترکیه شدتصمیم بانک مرکزی آمریکا سبب کاه-سون دقیقه

ایش برابری و افزصدم درصدی نرخ بهره سبب کاهش نرخ دالر  25اقدام بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش 

بود اما  1/6ابر لیردر بر در ترکیه شد. تا قبل از این تصمیم بانک مرکزی آمریکا نرخ هر یک دالرلیر در برابر دالر 

 کاهش یافت.  9/5بعد از این تصمیم نرخ دالر به 

 میلیارد دالری از گردشگری سالمت 20دف درآمد ه-ملیت

در طی سالهای اخیر ترکیه به موضوع گردشگری سالمت توجه ویژه ای را مبذول کرده است. موضوع گردشگری 

سالمت در برنامه جدید اقتصادی این کشور نیز جایگاه خود را حفظ کرده است. بر اساس پیش بینی های انجام 
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د دالر خواهد رسید. ترکیه در میلیار 5شده درآمد ترکیه از محل گردشگری سالمت در طی سالجاری به رقم 

میلیارد دالر افزایش دهد.  20این رقم را به  2023نظر دارد تا با انجام یکسری اقدامات زیر ساختی تا سال 

 گفتنی است شهروندان کشورهای حاشیه خلیح فارس بیشترین گردشگران سالمت ترکیه را تشکیل می دهند.

 تخراج معادنشرکت بین المللی اکتشاف و اسبرنامه دولت ترکیه جهت تاسیس  -ینی شفق

تشاف و لمللی اکاشرکت بین خبر از برنامه این وزارتخانه جهت تاسیس ترکیه طبیعی معاون وزیر انرژی و منابع 

ی و بازار جهان به یک بازیگر موثر در شدنتبدیل ترکیه اشاره براینکه،  ضمنوی داد. استخراج معادن تاسیس 

ف و ی اکتشامنظور شرکت در فعالیتهاه ، باست گفتواد خام را مورد هدف قرار داده تامین امنیت تدارک م

 استخراج معادن در خارج از کشور، شرکت جدیدی تاسیس خواهیم کرد. 

 رنامه سفر وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به ترکیهب -لیتم

ط دو ر روابگشودن صفحه جدید دسفر سه وزیر خزانه داری و دارایی، انرژی و تجارت ترکیه به آلمان سبب 

زیر وکتبر کشور گردید.درتماس های صورت گرفته شده سه وزیر ترک مقرر گردیده تا در بیست و ششم ماه ا

ه ترکیه سفر بنفر از مدیران اجرایی هلدینگ و شرکتهای مطرح آلمانی  90انرژی و اقتصاد آلمان به همراه 

ده شر اعالم و کشوکار جهت توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دنمایند. هدف از برنامه این سفر یافتن راه

 است.

 

 کاراآن -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
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