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 بسمه تعالي

 50 –بولتن اخبار و تحوالت اقتصادي 

هياتي از فعاالن حوزه تجاري و گردشگري تركيه از تاريخ هجدهم لغايت بيست و چهارم دي ماه به 
 جمهوري اسالمي ايران سفر كردند. 

هيات پنج نفره از بازرگانان تركيه به منظور آشنايي با فرصتها و ظرفيتهاي تجاري و سرمايه گذاري 
  به اين شهر سفر كردند96 آذر ماه 27 لغايت 25استان خراسان شمالي از تاريخ 

 را اعالم كرد. بر اساس 2017سازمان آمار تركيه، گزارش تجارت خارجي اين كشور براي ماه نوامبر 
 ميليون دالر و 212 ميليارد و 143 مجموع صادرات تركيه 2017 ماه از سال 11اين گزارش در مدت 

  ميليون دالر اعالم شده است.703 ميليارد و 210ميزان واردات 

اردوغان رئيس جمهور تركيه براي ديدار رسمي به فرانسه سفر كرد. در جريان اين سفر سه يادداشت 
تفاهم همكاريهاي كشاورزي، اگزيم بانك و شركتهاي هواپيمايي امضا شد. اردوغان همچنين خواستار 

  ميليارد دالر شد.20 ميليارد دالر به 13.5افزايش سطح روابط از 

ضمن اشاره به مختلف اين كشور اردوغان رئيس جمهوري تركيه در ديدار با فرمانداران استان هاي 
تركيه  هدف  گفت،2017 در سال  هزار دالر 11 به 2002در سال  دالر 3500افزايش درآمد سرانه از 

  مي باشد. 2023 اقتصاد برتر دنيا تا سال 10تبديل شدن به 

  درصد6.7  به رقم2017 اعالم كرد رشد اقتصادي تركيه در پايان سال يانك جهاني با انتشار گزارشب
 خواهد رسيد. درصد 3.5نيز به  2018و در سال 

با آغاز فصل سرما در تركيه، دولت اين كشور براي حمايت از خانواده هاي بي بضاعت اقدام به توزيع 
 كيلو گرم 500ذغال رايگان ميان آنان كرد. حداقل ميزان ذغال سنگ براي هر خانواده بي بضاعت 

 خواهد بود.

كشور مراكش با اعالم حمايت از توليدكنندگان داخلي اين كشور يادداشت تفاهم معافيت گمركي با 
 تركيه را تا اطالع ثانوي كان لم يكن اعالم كرد.  
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 سفر هيات تجاري و توريستي  تركيه به جمهوري اسالمي ايران

هياتي از فعاالن حوزه تجاري و گردشگري تركيه از تاريخ هجدهم لغايت بيست و چهارم دي ماه به 
جمهوري اسالمي ايران سفر كردند. اعضاي اين هيات با معاونت اقتصادي آستان قدس رضوي و رئيس 

اتاق بازرگاني اصفهان نيز ديدار و گفتگو كردند.  هيات مزبور قرار است در طول مدت سفر خود به 
 ايران از شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و كاشان بازديد نمايند. 

  نفره از بازرگانان تركيه به استان خراسان شمالي5سفر هيات 

هيات پنج نفره از بازرگانان تركيه به منظور آشنايي با فرصتها و ظرفيتهاي تجاري و سرمايه گذاري 
 به اين شهر سفر كردند. هيات مزبور با 96 آذر ماه 27 لغايت 25استان خراسان شمالي از تاريخ 

مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس اتاق بازرگاني و همچنين جلسه مشتركي را با 
كارگروه توسعه صادرات غير نفتي به رياست معاونت اقتصادي استاندار خراسان شمالي برگزار كردند. 

 هيات مزبور از منطقه ويژه اقتصادي و برخي از صنايع استان نيز بازديد كردند. 

 2017گزارش تجارت خارجي تركيه براي نوامبر –وب سايت سازمان آمار تركيه 

 را اعالم كرد. بر اساس 2017سازمان آمار تركيه، گزارش تجارت خارجي اين كشور براي ماه نوامبر 
 ميليون دالر و 212 ميليارد و 143 مجموع صادرات تركيه 2017 ماه از سال 11اين گزارش در مدت 

  ميليون دالر اعالم شده است.703 ميليارد و 210ميزان واردات 

 در تابلوي ذيل گزارش تجارت خارجي تركيه و روابط تجاري اين كشور با ايران آمده است:

  ماهه)11 (2017 

  ميليارد دالر143.212 صادرات
  ميليارد دالر2.882 صادرات به ايران

  ميليارد دالر210.703 واردات
  ميليارد دالر7.017 واردات از ايران

  ميليارد دالر  353.915 حجم تجارت خارجي تركيه
  ميليارد دالر  9.899 حجم روابط تجاري با ايران
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 خبرترك-سفر رسمي اردوغان به فرانسه

اردوغان رئيس جمهورتركيه كه براي سفر رسمي به فرانسه سفر كرده بود در جمع كارفرمايان اين 
كشور شركت و طي سخناني گفت، وقتي به حجم روابط تجاري دو كشور مي نگريم ، شاهد آن 

 ميليارد 13.5هستيم كه اين رقم بسيار ناچيز و اقناع كننده نيست. روابط تجاري دو كشور بالغ بر 
دالر است. خواسته ما بعنوان تركيه اين است تا حجم روابط تجاري دو كشور بيش از پيش افزايش 

يافته و چندين برابر رقم كنوني گردد. اعتقاد بنده بر اين است كه تركيه و فرانسه براي دست يابي به 
 ميليارد يورو كه قبال تعيين كرده ايم گام بر خواهند داشت. وي افزود، فرانسه پنجمين 20هدف 

قدرت اقتصادي دنيا و دومين اقتصاد بزرگ اروپا مي باشد در مقابل تركيه از لحاظ قدرت خريد در 
رده سيزدهم دنيا و پنجم اروپا جاي دارد. فراسنه سومين كشور جهان از لحاظ جذب سرمايه هاي 

 تاكنون در ميان 2012خارجي و سرمايه گذاريخارجي در ساير كشورها است و تركيه نيز از سال 
كشورهاي غرب آسيا بيشترين جذب سرمايه خارجي را دارا بوده است. تنها همين چند مورد نشان 

 ميليارد دالر نيز نمي رسد 14مي دهد كه داشتن حجم روابط تجاري ميان تركيه و فرانسه كه حتي به 
در شان دو كشور و ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري نيست. تركيه و فرانسه بايد دست به دست 

يكديگر داده و با امضاي يادداشت تفاهمات ، قراردادها و پروژه هاي جديد زمينه را براي دست يابي 
  ميليارد يورويي مهيا نمايند.20به هدف 

 گفت، عليرغم تنش هاي 2016 جوالي 15اردوغان در ادامه ضمن اشاره به وقوع كودتاي نافرجام 
 ميليارد دالر و رشد اقتصادي در سه 157 بالغ بر 2017داخلي و منطقه اي صادرات تركيه در سال 

 درصد كه 7.4 درصد گرديد و پيش بيني مي شود تا در پايان سال به رشد اقتصادي 11.1ماهه سوم 
يك ركورد محسوب مي شود دست يابيم و از اين لحاظ در صدر فهرست در ميان كشورهاي عضو 

OECD .قرار خواهيم گرفت  

 تركيه بايد جزء ده كشور 2023 گفت، تا سال 2023وي همچنين ضمن اشاره به اهداف تركيه تا سال 
مگاه پروژه در دنيا شش عدد آن در تركيه مي باشد كه 10برتر اقتصادي دنيا گردد. هم اينك از  

 ميليارد دالر است. تركيه مركز جاذبه براي سرمايه گذاران خاريج بويژه 200هزينه اين شش پروژه 
 ميليارد دالر سرمايه 180 تركيه بالغ بر 2016 تا 2003سرمايه گذاران فرانسوي مي باشد. از سال 

خارجي جذب كرده است. بنده در اينجا از سرمايه گذاران فرانسوي جهت سرمايه گذاري در تركيه 
 دعوت مي كنم.



4 
 

 در سفر اردوغان به فرانسه سه يادداشت تفاهم به شرح ذيل امضا شد:

يادداشت تفاهمم همكاري در زمينه كشاورزي و مواد غذايي (براساس اين يادداشت تفاهم  -1
  تن گوشت قرمز از فرانسه وارد خواهد كرد)5700تركيه 

 يادادشت فاهم در زمينه همكاريهاي هوايي ميان تركيش اير و ايرباس  -2

 يادداشت تفاهم در زمينه همكاري مياناگزيم يانك هاي دو كشور   -3

  در بين ده اقتصاد بزرگ و برتر جهان جاي خواهد گرفت2023تركيه در سال اردوغان در جمع فرمانداران:

 : تركيه در مختلف اين كشور گفتاردوغان رئيس جمهوري تركيه در ديدار با فرمانداران استان هاي 
افزايش  ضمن اشاره به  وي در بين ده اقتصاد بزرگ و برتر جهان جاي خواهد گرفت.2023سال 

تركيه تبديل  هدف  گفت،2017 در سال  هزار دالر 11 به 2002در سال  دالر 3500درآمد سرانه از 
  مي باشد. 2023 اقتصاد برتر دنيا تا سال 10شدن به 

 ، ضمن اشاره به اينكه براي تامين رفاه جامعه برخي اصالحات مورد اجرا گذاشته شده است گفتوي
ارائه خدمات  آموزشي، بهداشتي و بيمه هاي اجتماعي  در حوزه هاي انجام اصالحاتازهدف دولت 

ضمن اشاره به اينكه در زمينه مبارزه با تروريسم در ادامه اردوغان بهتر و با كيفيت تر به ملت است. 
 منطقه جنوب فعاليت هايي كه عليه تروريسم دردر سايه ، ه است گفتگامهاي مهمي برداشته شد

 قرار گرفته است. و توسعه در مسير رشد  منطقه  آن،در حال انجام استشرقي 

 وب سايت خبرها-پيش بيني بانك جهاني از رشد اقتصادي تركيه

 درصد 6.7  به رقم2017 اعالم كرد رشد اقتصادي تركيه در پايان سال يانك جهاني با انتشار گزارشب
 3.5 نيز به 2018 خواهد رسيد اين بانك همچنين پيش بيني كرد تا رشد اقتصادي تركيه در سال

 برسد.درصد 

و  درصد 3.1  را 2018 براي سال ،  درصد3 را 2017بانك جهاني ميزان رشد اقتصادي جهان در سال 
 درصد پيش بيني كرده است.  3.0نيز را  2019براي سال 

 سون دقيقه-خودوري ملي تركيه الكتريكي خواهد بود

 شركت بزرگ آغاز شده است. خودروي ملي تركيه الكتريكي 5طراحي خودروي ملي تركيه توسط 
 100 الي شش ساعت شارژ مي شود و هزينه شارژ آن در ازاي هر  5بوده و باطري آن ظرف مدت 

 كيلومتر و در مدل هاي سال 160 لير خواهد بود. سرعت اين خودرو در توليدات اوليه 2كيلومتر 
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 كيلومتر خواهد بود. 280 كيلومتر و در مدل هاي سالهاي بعد تر و پيشرفته تر تا 180 بالغ بر 2019
، هلدينك كرچا، تركسل و BMC شركت بزرگ تركيه مركب از گروه آناتولي، گروه 5كنسرسيومي از 

هلدينگ روزلو مسئوليت توليد خودرويملي را بر عهده گرفته اند. قرار است دفتر مركزي و اداري 
 نامزد كه يكي از آنان خارجي و 5خودروي ملي در استانبول باشد.مدير عامل شركت نيز از ميان 

 كه از Boston Consultingچهار نفر ديگر ترك خواهند بود انتخاب خواهد شد. شركت آمريكايي 
شركتهاي مشاوره اي مطرح در دنيا مي باشد مسئوليت مشاوره توليد خودروي ملي را برعهده گرفته 

 است.

 2017تركيش اير-رشد جابجايي مسافر توسط تركيش اير در سال 

 ميليون نفر مسافر را جابجا 68.6 بالغبر 2017براساس اعالم شركت تركيش اير، اين شركت در سال 
 درصد افزايش نشان مي دهد. تركيش اير در سال 9.3 2016كرده كه اين رقم در مقايسه با سال 

  ميليون مسافر را جابجا كرده است.62.8 بالغ بر 2016

 استار- دولت تركيه در فصل سرما ذغال سنگ رايگان  ميان مردم توزيع مي كند

با آغاز فصل سرما در تركيه، دولت اين كشور براي حمايت از خانواده هاي بي بضاعت اقدام به توزيع 
ذغال رايگان ميان آنان كرد. براساس اعالم دولت تركيه حداقل ميزان ذغال سنگ براي هر خانواده 

 كيلو گرم خواهد بود. تعيين ميزان دغال اختصاصي به هر خانواده با توجه به شرائط 500بي بضاعت 
 آب و هوايي آن شهر و يا روستا خواهد بود.

 وب سايت خبرها-توقف صادرات پوشاك تركيه به مراكش

كشور مراكش با اعالم حمايت از توليدكنندگان داخلي اين كشور يادداشت تفاهم معافيت گمركي با 
 قرارداد تجارت آزاد را با 2006تركيه را تا اطالع ثانوي كان لم يكن اعالم كرد. دو كشور در سال 

يكديگر امضا كرده بودند. بعد از امضاي اين قرارداد صادرات پوشاك و منسوجات از تركيه به مراكش 
 درصد 175 تاكنون بالغ بر 2013با سرعت رشد يافت و در نتيجه آن حجم روابط تجاري دو كشور از 

 رشد يافته است.

 پيش بيني موسسه اعتبار سنجي فيچ از وضعيت اقتصاد تركيه–يني شفق 
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 ظهور، حال اقتصاد در 10شركت بين المللي اعتبارسنجي فيچ  طي گزارشي با اعالم فهرست 
 درصد رشد خواهد داشت. 4.8يش بيني كرد كه اقتصاد تركيه ظرف پنج سال آينده به طور متوسط 

 وب سايت خبرها-آغاز صادرات تخم مرغ از تركيه به ايران

 ادامه صادرات تخم مرغ از در خصوصحسن قونيا، رئيس اتحاديه توليدكنندگان تخم مرغ تركيه 
 وي . هزار تن تخم مرغ نياز دارد50تركيه به ايران گفت: بنا به اعالم طرف ايراني، اين كشور به حدود 

 با توجه به تامين اين ميزان نياز ايران به تخم مرغ را دارد همچنينتركيه آمادگي كامل براي افزود، 
حجم باالي اين نياز، ما به عنوان توليدكنندگان داخلي مي توانيم آن را در كمتر از چهار ماه تامين 

  كاميون تخم مرغ از تركيه به ايران صادر مي شود. 50 وي گفت، هم اينك هفته اي .كنيم

 

  آنكارا –بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمي ايران 
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