
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -وزارت امور خارجه رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 
 مديركل محترم هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان جهادكشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوي

 ديرعامل محترم شركت شهرك هاي صنعتی و صنايع كوچك خراسان رضويم

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارائی خراسان رضوي

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

 يركل گمرك مشهدناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مد

 اتحاديه توليدكنندگان منسوجات و پوشاك خراسان رضوي

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

 رياست محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري خراسان رضوي

 سازمان سرمايه گذاري و امور بين المللی اقتصاد و دارائی

 ست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضويريا

 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

 و تحوالت اقتصادي تركيههفتاد و هفتمين خبرنامه اخبار  ارسالموضوع: 

 با سالم؛

احتراماً به پيوست هفتاد و هفتمين خبرنامه تحوالت اقتصادي تركيه واصله از سفارت جمهوري          

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

 5056827/286/9950 :شماره 

 14/12/1397 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 . و اين نمايندگي را از نتيجه مطلع نمايندبه مراجع ذيربط استان اقدام  

 
                                         

 غالمعباس   ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور

 
                          

 

 :  رونوشت

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

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

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 جناب آقاي  عليمحمدقليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه  - 

 آنكارا  -جناب آقاي  فرازمند سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  سلطان زاده سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در  ارزروم  - 

 ر استانبولجناب آقاي  اسدزاده شيخ جاني سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران د  - 

 محترم جمهوري اسالمي ايران در طرابوزان ركنسولجناب آقاي  باغبان كندري س  - 
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 77بولتن اخبار و گزارشات اقتصادی 

3/12/97 

 اهم اخبار:

 مدیر کل شهرک های صنعتی  رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با وسفیر  معاون

شهرک صنعتی ه ژپروطرفین در این دیدار بر ضرورت توسعه همکاریهای صنعتی بویژه  دیدار و گفتگو کردند.

 مشترک تاکید کردند.

این نشست  در .در محل گمرک بازرگان برگزار شدبازرگان و گوربوالغ، نشست مشترک مسئوالن گمرک 

دستگاه  450هر دو طرف نسبت به پذیرش روزانه  میان دو کشورشد با توجه به افزایش حجم مبادالت تجاری  مقرر

  .کامیون اقدام کنند تا از طوالنی شدن صف در پشت درب های گمرک جلوگیری شود

گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل با افزایش بی رویه قیمت برخی از محصوالت کشاورزی همچون پیاز، 

در ترکیه، دولت این کشور وارد عمل شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه عامالن افزایش بی رویه قیمت سبز

 محصوالت کشاورزی را خائن معرفی کرد و این اقدام را اقدام تروریسیتی خواند. 

میلیون گردشگر خارجی    46،1بالغ بر  2018راساس اعالم وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در سال ب

م شده میلیارد دالر اعال 29.5نیز  2018به این کشور سفر کرده اند. در آمد ترکیه از محل گردشگری برای سال 

 ترکیه سفر کرده اند. دو میلیون گردشگر از جمهوری اسالمی ایران  بهبالغ بر  2018است. در سال 

اردوغان، . وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از کشف منابع گاز طبیعی در منطقه تراکیای کشور خبر داد

میلیارد  3منابع گازی جدیدی با ظرفیت نیز ضمن اعالم کشف منابع گازی در ترکیه گفت، جمهور ترکیه رئیس

 .متر مکعب را در منطقه تراکیه کشف کردیم

ترکیه، صنعت پوشاک و منسوجات این رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک و صنعت نساجی  بر اعالمبنا   

پوشاک و منسوجات به کشورهای مختلف دنیا  میلیون دالر 642میلیارد و  17 بالغ بر  2018کشور در سال 

 دوم  قرار دارد. ردهدر خودروسازی صنعت س از صادرات داشته است که از لحاظ ارزش صادراتی پ

 نیم درصدی را برای اقتصادرشد اقتصادی پیش بینی  ستاندارد اند پورزااعتبار سنجی بین المللی  موسسه 

کرده است. در همین ارتباط صندوق بین المللی پول نیز قبال طی گزارشی پیش بینی   2019برای سال  ترکیه

 کرده بود. 2019را برای اقتصاد ترکیه در سال چهار صدم درصدی رشد 
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  و رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با مدیر کل شهرک های صنعتی ترکیه دیدار معاون

معاون سفیر و رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با مدیر کل شهرک های صنعتی  دیدار و 

ریح فرایند پروژه شهرک کل شهرک های صنعتی ترکیه ضمن تش در این دیدار رمضان یلدیریم، مدیرگفتگو کردند. 

تاکید کرد. وی از اراده مقامات جمهوری  آنرک میان دو کشور، بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن صنعتی مشت

ز ده سال ا شهرک صنعتی مشترکه ژپروپروسه اجرایی ترکیه ای برای اجرایی شدن این پروژه خبر داد و گفت، 

است. وی افزود، این پروژه مورد حمایت و تاکید روسای  م شدهز تاکنون انجاو پیگریهای زیادی نیقبل آغاز شده 

 محترم جمهور دو کشور نیز می باشد.

جرایی شدن پروژه مزبور تاکید ، بر لزوم انجام پیگیریهای الزم برای اجمهوری اسالمی ایران در آنکاراسفارت  معاون

جمهوری اسالمی ایران در آنکارا نیز  اجرای این پروژه را دارد و  سفارت ان ارادهجمهوری اسالمی ایرگفت، کرده و 

 ا جدیت این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد.ب

میان دو  شهرک صنعتی مشترک پروژهرایزن اقتصادی سفارت نیز ضمن حائز اهمیت دانستن این موضوع گفت، 

نکارا مورد ست شورای عالی راهبردی همکاریها درآور در پنجمین نشدر دیدار اخیر روسای محترم جمهکشور 

 تاکید قرار گرفت. 

تردد کامیون در مرز ایران و ترکیه تسهیل می شود   

نشست مشترک مسئوالن گمرک دو کشور با حضور فرماندار شهر دوبایزید و ناظر گمرکات استان آغری و مدیر 

این نشست قرار شد  در .هماهنگی در محل گمرک بازرگان برگزار شدکل گمرک دوبایزید ترکیه و اعضای کمیته 

با توجه به افزایش حجم مبادالت تجاری بین کشور ایران و ترکیه و به تبع آن افزایش خروج محموله های تجاری 

دستگاه کامیون اقدام کنند تا از طوالنی شدن صف در  450از مرز بازرگان، روزانه هر دو طرف نسبت به پذیرش 

 د.پشت درب های گمرک جلوگیری شو

 )رازی( افتتاح شدمرزی کاپی کوی ید جدپایانه 

هزار مترمربع در شهرستان سرای از توابع وان  70که در منطقه ای به مساحت )رازی( پایانه مرزی کاپی کوی 

احداث شده است، باز شد و ترددها از مرز آغاز گردید. این مرز موجب رونق بیشتر تجارت و گردشگری میان ترکیه 

  د.و ایران خواهد ش

کلنگ ساختمان پایانه مرزی دو سال پیش به منظور توسعه هر چه بیشتر تجارت با ایران بر زمین کوبیده  اولین

کیلومتر با مرکز شهر وان فاصله دارد، این شهر را به شهر خوی در ایران متصل  90شده بود. مرز کاپی کوی که 

یک پایانه مدرن وجود داشته باشد، نظیر می کند. در داخل محوطه مرزی کاپی کوی تمامی تجهیزاتی که باید در 
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جایگاه های مدرن ورود و خروج مسافران، سیستم های ایکس ری جای گرفته و این مرز به یکی از مدرن ترین 

میلیون لیر در بر داشته  100مرزهای زمینی ترکیه تبدیل شده است. پایانه مرزی کاپی کوی که هزینه ای بالغ بر 

 رد.به مرکز تجارت و گردشگری را فراهم خواهد آواست، بستر تبدیل منطقه 

محمت خالص آیدین فرماندار سرای با اشاره به این که فعالیت ها در پایانه مذکور روز جمعه آغاز در هیمن ارتباط 

شده است، گفت: مدرنیزه کردن این مرز دو سال بطول انجامید و اکنون پایانه مرزی کاپی کوی با مدرن ترین 

شهروندان ترک و گردشگران ایرانی فناوری ها به شهروندان مان خدمات ارائه می دهد. این مرز بطور فشرده توسط 

انتظار داریم با آغاز بکار گمرک جدید، شمار گردشگران ایرانی نیز افزایش  افزود،مورد استفاده قرار می گیرد. وی 

یابد. دو سال است که خدمات گمرکی در کانتیرها انجام می شد. مردم منطقه نیز از پایان عملیات مدرنیزاسیون 

 دند. مرز ابراز خرسندی کر

 الت کشاورزی و برپایی مرکز فروش تنطیم بازار در ترکیهمحصوگرانی 

با افزایش بی رویه قیمت برخی از محصوالت کشاورزی همچون پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل سبز  در  

ت ترکیه، دولت این کشور وارد عمل شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه عامالن افزایش بی رویه قیمت محصوال

خواند. وی همچنین در سخنرانیهای مختلف از  تروریستیرا اقدام  شرایطکشاورزی را خائن معرفی کرد و این 

اجرای پروژه سیستم فروش تنظیم بازار خبر داد. در این پروژه شهرداریها محصوالت کشاورزی را مستقیم و بدون 

تنظیم بازار بصورت مستقیم به مردم عرضه  واسطه از تولیدکنندگان و کشاورزان خریداری و در چادرهای فروش

مرکز نیز در آنکارا توسط شهرداریهای برپا شده است.  30مرکز فروش تنظیم بازار در استانبول و  50می نمایند. 

در این مراکز اقالم فوق الذکر حداکثر تا سه کیلوگرم به مشتریان عرضه می شود. مردم ترکیه برای خرید از این 

نیز  شوکصف انتظار بایستند. همچنین برخی از فروشگاهای زنجیره ای بزرگ نظیر میگروس و  مراکز باید در

اقدام به عرضه این محصوالت با قیمت مصوب شهرداریها کرده اند اما در این مارکت ها نیز حداکثر تا سقف سه 

 کیلوگرم محصول در اختیار مشتریان قرار داده می شود.

 
 منطقه تراکیای ترکیهکشف منابع گاز طبیعی در 

فاتح دونمز، وزیر . وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از کشف منابع گاز طبیعی در منطقه تراکیای کشور خبر داد

انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر در ارتباط با کشف منابع گاز طبیعی در 

 م.ری از ذخایر گاز طبیعی دست یافتیبه مقادی بعمل آمده هایتیجه تالشدر ن ،منطقه تراکیای کشور اعالم کرد

ضمن اعالم کشف منابع گازی در ترکیه طی سخنانی در جمع مردم شهر ادیرنه نیز جمهور ترکیه اردوغان، رئیس

تولید  میلیارد متر مکعب را در منطقه تراکیه کشف کردیم که میزان کنونی 3منابع گازی جدیدی با ظرفیت گفت، 
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 10هزار خانواده را به مدت  300نیاز گاز این میزان  افزود،وی  د.گاز طبیعی مان را به دو برابر افزایش خواهد دا

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر لزوم افزایش مصرف منابع انرژی داخلی اعالم کرد که  .سال تامین خواهد کرد

 .هدف مان کاهش وابستگی خارجی در این زمینه است

 2018در سال  ترکیه و منسوجات پوشاک میلیارد دالری  17،6 صادرات 

این کشور صنعت پوشاک و منسوجات ترکیه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک و صنعت نساجی  بنا بر اعالم

شورهای مختلف دنیا صادرات پوشاک و منسوجات به ک میلیون دالر 642میلیارد و  17 بالغ بر  2018در سال 

در ردوه دوم  قرار دارد. بیشترین کشورهایی خودروسازی صنعت س از است که از لحاظ ارزش صادراتی پ داشته

 که ترکیه به آنان پوشاک صادر می کند، هلند، اسپانیا،آلمان و بلژیک می باشد. 

 فروشگاه دردارای سه هزار اظهار داشت، ترکیه رئیس اتحادیه صادرکنندگان لباس استانبول نیز در همین ارتباط 

. می باشد. .....،ایران، روسیه، قزاقستان، عربستان سعودی، امارات، عراق، بلغارستان، یونان سراسر دنیا از جمله 

 تجاری. صادرات لباس بیشترین مازاد حساب می باشدمیلیارد دالر  14درآمد خالص صادرات پوشاک ترکیه حدود 

 زایی زنان در رده دوم قرار دارد. را در کشور دارد. این حوزه در زمینه اشتغال

 2019 اقتصادی ترکیه در سال ات مالی بین المللی از وضعیت پیش بینی موسس

مدیر اجرایی شرکتهای مطرح دنیا انجام گردید نشان  800نتایج نظر سنجی انجمن جهانی اقتصاد که با حضور 

می باشد. در همین راستا، صندوق بین المللی پول  2019می دهد، بحران اقتصادی مهمترین ریسک برای سال 

کاهش پیش بینی خود در خصوص رشد ، اقدام به  2019نیز با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان در سال 

 رشد چهار صدمقبال طی گزارشی پیش بینی درصد کرد. این صندوق همچنین  3،5درصد به  3،7اقتصادی دنیا از 

پیش بینی می شود تا اقتصاد ترکیه "کرده بود و اعالم داشته بود:  2019درصدی را برای اقتصاد ترکیه در سال 

موسسه اعتبار سنجی بین المللی  در همین ارتباط  "اقتصادی مواجه گردد.بیش از حد انتظار با کاهش رشد 

  2019برای سال  ترکیه نیم درصدی را برای اقتصادرشد اقتصادی نیز طی گزارشی پیش بینی  ستاندارد اند پورزا

الم کرد. این موسسه مزبور در گزارش خود، ضمن هشدار به احتمال بروز ریسک در بخش بانکداری ترکیه، اع

ستاندارد امؤسسه  تهدید مواجه خواهد شد. ترکیه با  یچشم انداز اقتصادداشت، در صورت بروز چنین ریسکی 

تر نسبت به اصالح ساختار نظام بانکی این کشور اقدام هر چه سریعتا به مقامات ترک پیشنهاد کرده است  اند پورز

 نمایند.

درصد رسید که به گفته برخی اقتصاددانان، ترکیه در سه  1.6در حالی به  2018رشد اقتصادی ترکیه در سال 

هنوز آمار رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه  که ماهه پایانی سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده است، هر چند

 ت. پایانی سال گذشته به طور رسمی منتشر نشده اس
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 دیدن کردند ترکیه از 2018سال  ایرانی در دو میلیون گردشگر

گردشگر خارجی  به این  592هزار و  112میلیون  46بالغ بر  2018براساس اعالم منابع رسمی ترکیه، در سال 

 میلیارد دالر اعالم شده است.  29.5نیز  2018کشور سفر کرده اند. در آمد ترکیه از محل گردشگری برای سال 

میلیون نفر،  5.9لق به کشورهای روسیه بیشترین گردشگران خارجی که به ترکیه سفر کرده اند به ترتیب متع

میلیون بوده است. جمهوری اسالمی ایران نیز با دو میلیون و یک هزار و  2.4میلیون نفر، بلغارستان  4.5آلمان 

گردشگر در رده ششم جای دارد. شایان ذکر است. اتحادیه هتلداران و آژانسهای گردشگری ترکیه برای جذب   77

ی و افزایش در میزان خرید آنان در ترکیه  خواستار حل معضل سیستم بانکی میان دو بیشتر گردشگران ایران

 کشور می باشند.

 در استانبول  اجالس انجمن سرمایه گذاری فرشتگان تجارت جهانیبرگزاری 

(، به عنوان یکی از بزرگترین گروههای سرمایه WBAF) اجالس انجمن سرمایه گذاری فرشتگان تجارت جهانی

 برگزار شد. استانبول در اقتصادی توسعه  رویکرد تسهیل دسترسی به سرمایه جهت و با گذاری

 مقامات وزرا، از شماری و کوزوو مجلس رییس  در افتتاحیه این اجالس وزیر ورزش ترکیه، رئیس جمهور کروواسی،

، نمایندگان صندوق نجها نمایندگان شرکتهای بورس پیشرو در خارجی به همراه  کشورهای ارشد بوروکراتهای و

بانکداری خصوصی، مدیران تکنوپارک و همچنین شرکتهایی که دارایی بخش های سرمایه گذاری ، نمایندگان 

 ، حضور داشتند. میلیون دالر می باشد 100های آنان بیش از 

 تجارت فرشتگان گذاری سرمایه بعنوان سخنران افتتاحیه این نمایشگاه گفت، انجمن رئیس جمهور کرواسی 

برخی از کشورها کمکهای قابل توجهی را به توسعه جهانی کرده اند و نقش بسزایی در ن دفتر در گشود با  جهانی

 اشتغالزایی داشته است. 

 آنکارا -بخش اقتصادی  سفارت جمهوری اسالمی ایران 
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