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 بنام خدا

 اهم اخبار اقتصادی ترکیه

 9911فروردین  22

 

 (تی آر تی)ادامه صدور گاز طبیعی روسیه از طریق جریان ترک به اروپا

 توسط که "رکت جریان" لوله  میلیون متر مکعب گاز طبیعی از خط 804 ، 0202 خالل ماه مارسدر 

 افتتاح ژانویه 4  تاریخ در روسیه جمهور رئیس پوتین والدیمیر و ترکیه جمهوری رییس اردوغان طیب رجب

 متر میلیون 625 تقریباً شد، قرار بر گاز جریان اولین در ماه ژانویه که .است شده منتقل بلغارستان به بود شده

بنابراین میزان گاز طبیعی  .عب به اروپا فرستاده شده استمک متر میلیون 743 فوریه ماه در و طبیعی گاز مکعب

میلیون متر مکعب شده  701میلیارد و  1از جریان ترک به اروپا در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر  انتقال یافته

 .است

کیه تر کوی کریک تا روسیه آناپای شهر از کیلومتر 072 طول به دریایی لوله خط دو تکمیل  جریان ترک پس از

 .است شده فعالیت وارد 0210 دسامبر 72 از کیلومتر 32 و 180 طول به جداگانه زمینی لوله  و نیز دو خط

 (تی آر تی)خط آهن باکو ـ تفلیس ـ قارص در خدمت امور بازرگانی است: ار پکجانسرخ

ار پکجان وزیر تجارت و بازرگانی ترکیه اعالم کرد در چهارچوب تدابیر مبارزه با شیوع ویروس کرونا سرخ

تقاضا  صورت در خدمت امور بازرگانی بوده و درتن  0622خط ریلی باکو ـ تفلیس ـ قارص با ظرفیت تجارت 

در این دوره حساس باید به ارتباط به خطوط : گفت  پکجان .هزار تن افزایش یابد 5این ظرفیت می تواند به 

بدین ترتیب به . ریلی اولویت دهیم مشکل مان با ایران در این زمینه را نیز از خط آهن کاپی کوی رفع کردیم

خواهان ادامه روابط تجاری از طریق این گذرگاهها و امکانات . دون تماس خود تحقق بخشدیمفعالیتهای تجاری ب

 .هستیم

 میلیون دالری ترکیه از صادرات محصوالت دریایی  824کسب 
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بر اساس آمار اتحادیه صادر کنندگان شرق دریای سیاه ترکیه، صادرات محصوالت دریایی کشور در سه  

میلیون  30هزار و  746میلیون و  084تن، معادل  532هزار و  83میزان ه کشور ب 55ماه نخست سال جاری به 

دارند که بیشترین  بر این اساس کشورهای هلند، ایتالیا و ژاپن در صدر کشورهایی قرار. دالر صورت گرفته است

 واردات را داشته اند

وزیر تجارت  نشست ویدیویی مقامات وزارت سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان با معاون

 (تی آر تی)ترکیه

در این نشست ویدیویی اقدامات مشترک برای کاهش تاثیر کرونا و بحران ناشی از آن بر اقتصاد دو  

در چارچوب این نشست مجازی همچنین چشم انداز گسترش بیش از پیش همکاری های . کشور بررسی گردید

رفت و بر ضرورت تسریع انعقاد قرارداد در مورد تسهیل سرمایه گذاری و اقتصادی و بازرگانی مورد بررسی قرار گ

 . تجارت بین ازبکستان و ترکیه تاکید گردید

درصد افزایش نسبت به سال قبل در  0565میالدی با  0210کشور در سال  دومبادالت بازرگانی این 

شرکت مشترک با  1722هم اکنون در ازبکستان بیش از . میلیون دالر قرار گرفته است 010میلیارد و  سطح دو

و با حضور شرکت ها و بانک های ترکیه، طرح های بزرگی از . سرمایه سرمایه گذاران ترک فعالیت می کنند

و مخابراتی، نظامی و جمله تولید فناوری های پیشرفته، مدرنیزه کردن زیربناهای انرژی ، حمل و نقلی 

 . گردشگری اجرا می شود

 (تی آر تی) صادرات ماهی ترکیه به روسیه

بر اساس داده های ارایه شده از سوی انجمن صادرکنندگان منطقه شرق مدیترانه ترکیه در دوره اول 

درآمد حاصله از  .تن ماهی به روسیه صادر کرده است 321هزار و  7 ، این انجمنمارس سال جاری 06ژانویه تا 

 .دالر بوده است 152هزار و  784میلیون و  13صادرات این مقدار ماهی 

 سفرهای خارجی شرکت هواپیمایی ترکیه تا اول ماه می متوقف گردید

تمامی پروازهای خارجی تا اول ماه  گردید، اعالم ترکیه هواپیمایی شرکت در اطالعیه منتشره در سایت اینترنتی 

سفرهای آدانا، آنکارا، دیاربکر، ارضروم، غازی آنتپ، استانبول، ازمیر، نیز در خطوط داخلی  می متوقف گردید،
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کایسری، قونیه، ماالتیا، سامسون، ترابوزان و وان بشکل محدودی انجام گرفته و دیگر سفرهای خطوط داخلی تا 

با لغو شده بودند که ماه آوریل  13سفرهای داخلی و خارجی تا پیش از این  .اول ماه می متوقف شده است

 .شهر بزرگ کشور ادامه خواهد یافت 18سفرهای خطوط داخلی به . تمدید گردیدتا اول ماه می  تصمیم جدید

طی چند روز آینده با بازگشایی مرز زمینی، تبادالت مرزی بین دو کشور ایران و ترکیه 

 .شود از سر گرفته می

تجارت و  صنعت، خبرنگار وگو با سعادت رییس اتاق مشترک بازرگانى ایران و ترکیه در گفت مهرداد

: ایران و ترکیه اظهار کرددرباره وضعیت تجاری بین دو کشور ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

 .شود طی چند روز آینده با بازگشایی مرز زمینی، تبادالت مرزی بین دو کشور ایران و ترکیه از سر گرفته می

تجارت و همچنین سازمان های صورت گرفته در  طی روزهای گذشته، با توجه به تالشنامبرده اعالم داشت 

واردات و صادرات با ترکیه شروع به کار   ،باری راه اندازی قطاربا ، مشترک دو کشور ایران و ترکیهشورای فعالیت 

 .بخش هم بوده است کرده که خوشبختانه نتیجه

 (تی آر تی)صادرات زردآلوی خشک ترکیه افزایش یافت

گیرد، افزایش یافته  انجام میدر آن درصد از تولید زردآلوی خشک در جهان  46صادرات در ماالتیا که 

زردآلوی ماالتیا که به عنوان سومین محصول از اروپا  "انجیر آیدین"و  "باقلوای آنتپ"ترکیه بعد از در  .است

  از این .تن صادرات صورت گرفته است 078 و هزار 06 ،عالمت مناطق جغرافیایی گرفته، در سه ماهه اول سال

 .است شده حاصل درآمد دالر هزار 008 و میلیون 54 صادرات،میزان 

نوع جدید ویروس کرونا در  شیوع با وجود: اوزجان، رئیس هیئت مدیره بورس کاالهای ماالتیا گفترمضان 

با بیان اینکه در مدت وی  .بودقابل توجه سراسر جهان، آمار صادرات زردآلوی خشک در سه ماهه اول سال 

، حاصل شده بوددر آمد  هزار دالر 020میلیون و  57تن صادرات،  533هزار و  06 در مقابل مشابه سال گذشته

 .افزایش صورت گرفته در صادرات مهم است: گفت

 (تی آر تی)صادرات زردآلوی خشک به چین افزایش یافت

https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
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درصد افزایش،  106با  0202الی مارس  0210صادرات زردآلوی خشک به چین در دوره ماههای اوت 

 .و نیم میلیون دالر رسید 8میلیون دالر به  0از 

هزار  35اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های میوه خشک اژه اظهار داشت، ترکیه با صادرات  بیرول جلب رئیس

جلب با اشاره  .میلیون دالر درآمد کسب کرده است 103،  0202مارس  72الی  0210تن کاال از اول اوت 

کند، افزایش یافته نی بدن را تقویت می میا سیستم که خشک های میوه به رغبت و میل اخیر دوره در براینکه، 

میلیون دالر  307امروز از صادرات انگور، زردآلو و انجیر خشک، ه است، ابراز داشت، از آغاز فصل صادرات تا ب

کشور جهان زردآلوی خشک صادر کرده  126ضمن خاطرنشان ساختن اینکه، به  وی.درآمد کسب شده است

یلیون دالر زردآلوی خشک صادر شده، بیشترین صادرات م 34ماهه به میزان  4ایم، گفت، از منطقه اژه در دوره 

 .میلیون دالر نیز به فرانسه انجام گرفته است 13میلیون دالر به آلمان و با  14میلیون دالر به امریکا، با  05با 

تجارت بوسیله قطار با محدودیت ادامه : ترکیه -مرکز مطالعات اقتصادی ایران

 (آناتولی)دارد

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی ایران و ترکیه در تشریح آخرین وضعیت تجارت مشترک جالل ابراهیمی، 

چند این ترددها  در حال حاضر تجارت به وسیله قطار ادامه دارد، هر: میان دو کشور در بحران کرونا گفت

این ی از جابجایی محصوالت کشاورزی و غذایی بخش .اما امکان جابجایی کاال را فراهم کرده است، محدود است

ایران از این طریق در روزهای گذشته به ترکیه هندوانه صادر کرده و از ترکیه به ایران  ،برای مثال .استبرنامه 

تنها  .در حال حاضر تردد در مرزهای زمینی دو کشور تقریبا متوقف شده است: افزودوی  .شده استمنتقل موز 

برای بازگشت به کشور امکان حضور در  ،روپا حضور داشتندهای ایرانی که در ا با صدور برخی مجوزها، کامیون

وی در مورد فعالیت پروازهای هواپیمایی ماهان میان ایران و ترکیه،  .مرزهای مشترک با ترکیه را پیدا کردند

شود و در سایر  این پروازها نیز به شکلی محدود و در صورت نیاز برای جابجایی اقالم بهداشتی انجام می: گفت

 .ها چه اقتصادی و چه تجاری پروازی در دستور کار نیست حوزه

صادرات به ایران از : پیش از این فارق آلتینال، عضو مجمع اتاق تجارت و صنایع وان به خبرنگار آناتولی گفته بود

 .کوی را با تعداد محدودی واگن آغاز کرده ایم طریق خط آهن کاپی

 (تی آر تی) گامهای درستی بر می دارد 91کووید ترکیه در راه مبارزه با : ارک موبیوسم

ساله و بنیانگذار موبیوس کاپیتال که در بازارهای بین المللی  47مارک موبیس سرمایه گذار امریکایی 

اینکه، متوقف ساختن ه شناخته می شود، در ارزیابی تحوالت روز با اشاره ب "سناریست سرمایه گذاری  "بعنوان 
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مراه بیاورد، ه می تواند نتایج مخربی به 10کشورها در چهارچوب تدابیر مبارزه با کووید کامل اقتصاد از سوی 

بیکار ماندن انسانها و . ورده استآمراه ه تصور می کنم تدابیر تجرید کشورها ضرر و زیان بسیاری به :گفت

 .ریماز این نظر در وضعیت سختی قرار دا. این وضعیت خواهد بوداجتماعی خودکشی ها نتایج 

موبیوس با تاکید براینکه، در ترکیه، اتخاذ تدابیر الزمه و عدم تجرید کامل اقتصاد در چهارچوب مبارزه با ویروس 

در ترکیه سرمایه گذاری کرده و به سرمایه گذاری  :تصریح کرد، در ترکیه گامهای درستی می باشند 10کووید 

اجرا می کند، موجب خوش بینی من نسبت به  10برنامه ای که ترکیه در مورد کووید . نیز ادامه خواهیم داد

 .می شود یهاقتصاد ترک

بود،  موبیوس با تاکید براینکه، بدلیل اقتصادهای تجرید شده، کندی رشد جهانی این بار بی نهایت سخت خواهد

 .امریکا باید نگران اقتصاد خود شده و نگرانیهای اتحادیه اروپا در مورد آینده خود افزایش یافته است :گفت

 مشکلی در امنیت عرضه مواد غذایی در ترکیه وجود ندارد: وزیر کشاورزی و جنگلداری

 (آناتولی)

مشکل در امنیت عرضه مواد ضمن تاکید بر عدم وجود وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه پاکدمیرلی 

قبل از مشاهده اولین مورد کروناویروس در ترکیه برخی اقدامات الزمه را انجام : غذایی در کشور اظهار داشت

مهمترین این اقدامات هدایت زنجیره های خرده فروشی با هدف آماده سازی برای رویارویی با . داده بودیم

تاکنون نیز در . انبارها و قفسه های مارکت هایمان پر است ،ین گامدر سایه ا. مشکالت احتمالی در آینده بود

  .ترکیه شاهد مناظری که از سوپرمارکت های کشورهای خارجی می بینیم، نشده ایم

سال اخیر به فعالیت  13و جنگلی در طول  کشاورزی قوی های زیرساخت ایجاد برای اینکه بیان با پاکدمیرلی 

درصد افزایش به  586کشاورزی خود را با  تاین چارچوب محصوال در: افزود ،های بسیاری تحقق بخشیده اند

سد  656. میلیارد لیر حمایت مالی بعمل آوردیم 724ما از بخش کشاورزی . میلیارد لیر ترک رساندیم 036

. میلیارد اصله نهال کاشتیم 866. میلیون هکتار را تامین کردیم 565به وسعت  آبیاری اراضی. جدید احداث کردیم

  .برابر رساندیم 12صادرات بذر را به و  برابر افزایش دادیم 4ید بذر را تول

 (از بازارقطره به نقل )بانک جهانی از رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری خبر داد

https://www.tahlilbazaar.com/news/13370/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.tahlilbazaar.com/news/13370/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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را انتشار  0202بانک جهانی گزارش وضعیت اقتصادی اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در بهار سال 

: آمده است داشته، در این گزارش ضمن اشاره به اینکه ترکیه سال گذشته رشد مثبتی از نظر اقتصادی  .داد

تخمین بانک جهانی، اقتصاد موجب ه ب .قیمت پائین نفت موجب کاهش هزینه واردات در کشور خواهد شد

د خواهدرصد  8رشدی به میزان  0200و  0201سال ری صفر ممیز پنج درصد و در ترکیه در پایان سال جا

 .داشت

  

 ساعته گمرکات ایران و ترکیه 28آمادگی برای فعالیت 

، رایزنی گفتگوی تلفنیدر وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه دکتر محمود واعظی و برات آلبایراک  

 .بیماری کرونا را ضروری خواندندنزدیکتر میان وزیران بهداشت دو کشور و انتقال تجربیات در عرصه مبارزه با 

رئیس دفتر رئیس جمهور در این گفت وگو با قدردانی ارسال کمکهای انساندوستانه ترکیه، گفت که ایران آماده 

 دو طرف در این گفت .ارائه هر نوع کمک و انتقال تجارب خود در مقابله با کرونا به دولت دوست ترکیه است

وگوی تلفنی با ابراز خرسندی از گام های موثری که در روند توسعه و تسهیل همکاری های اقتصادی دو کشور 

برداشته شده، اعالم آمادگی کردند که با رعایت تمام شرایط و رعایت پروتکل های بهداشتی، گمرکات دو کشور 

ضرورت  عظی و آلبایراک در عین حال بروا .ساعته در خصوص نقل و انتقال کاالها همکاری کنند 08می توانند 

تسهیل تبادالت تجار و بازرگانان دو کشور در شرایط کنونی و رسیدن به یک پروتکل دقیق بهداشتی تاکید 

 .کردند

 (قطره)احتمال بازگشائی مرز بازرگان در روزهای آینده 

 کل مدیر پنجشنبهظهر   یراضطرا حضوری مرزی مالقات در: گفت ایران گمرک سخنگوی لطیفی،

ای که عازم ایران بودند  کامیون ترکیه 152 پذیرش نحوه خصوص در گوربالغ گمرک کل مدیر با بازرگان گمرک

و از سوم اسفند با بسته شدن مرز از طرف ترکیه همچنان در کشور ترکیه بالتکلیف ماندند و نحوه تعامالت 

کامیون در  122در این مالقات مرزی، طرف ایرانی پیشنهاد داد که روزانه نزدیک به : وی افزود.مرزی گفتگو شد

 که پذیرد انجام ایرانی کشنده با ای ترکیه کشنده تعویض بصورت پروتکل بهداشتینقطه صفر مرزی با رعایت 

 استانداری از مجوز کسب و نظر جلب به را پیشنهاد این شدن اجرایی خصوص در گیری ف ترک تصمیمطر

دبیر شورای اطالع رسانی گمرک ایران، در خصوص پیشنهاد مدیرکل  .موکول کرد« آغری»

https://www.tahlilbazaar.com/news/13374/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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ه آیند روز سه دو تا که کرد پیشنهاد نیز ترک طرف: داد توضیح مرزی مالقات این در ترکیه، گوربالغ گمرک

 در که. بازرگان انجام شود« ساری سو»کامیون در بازارچه مشترک  02عملیات تعویض کشنده روزانه به تعداد 

دستگاه کامیون اعالم داشت و بنا شد تا زمان  82 تا پذیرش برای را خود آمادگی ایرانی طرف نیز خصوص  این

 .فروردین عملیاتی شود 08و  07از شنبه یا یکشنبه « ساری سو»ورود کاال از بازارچه « آغری»پاسخ استانداری 

هایی است که از  های وارداتی از ترکیه برای گمرک ایران، محموله اولویت پذیرش محموله: لطیفی در پایان گفت

 .اند مرزهای ترکیه برای ورود به ایران متوقف ماندهسوم اسفند در 

 شد کشور وارد بلغارستان از کرونا با مرتبط یداروی محموله

ه دارویی است که با محمول دومین این: داشت اظهار ایرنا خبرنگار با وگو گفت در صادق نامدار روز جمعه

 اختیار در تا شود، می کشور وارد ماکو در «سو ساری» مرزی بازارچه طریق از توافق مدیران مرزی ایران و ترکیه

هزار یورو پس از  841این محموله به ارزش یک میلیون و : وی اضافه کرد .گیرد قرار کشور درمان بخش مدیران

وی بیان  .تهران راهی شد« شهریار»ا یک کامیون به مقصد گمرک ب پذیرش و تحویل و انجام تشریفات گمرکی

 یک در که «سو ساری» مرزی بازارچه طریق از را دارویی های محموله کلیه گمرک بازرگان آمادگی دارد تا: کرد

 با توانند جهت هماهنگی المللی می ونقل بین های حمل شرکت .کند کشور وارد دارد، قرار بازرگان کیلومتری

 .نمایند اعالم بازرگان گمرک به  را خود کامیون مشخصات دارویی، بار حمل و ترکیه کشور گمرک

ق تن از طری 05 میزان به قبل روز چند نیز آلمان کشور از شده خریداری دارویی محموله نخستین به گفته وی

  .دهمین بازارچه وارد کشور شده بو

 (تی آر تی) رغم بحران کرونا افزایش یافت صادرات میوه و سبزیجات ترکیه علی

های اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، صادرات میوه و سبزیجات تازه به آمریکا، ایتالیا و  بر اساس داده

طی این  .عنوان کشورهای دارای بیشترین قربانیان ویروس کرونا در ماه گذشته افزایش یافته استاسپانیا به 

درصد و به ایاالت متحده آمریکا  70درصد، اسپانیا  620دوره صادرات میوه و سیزیجات تازه ترکیه به ایتالیا 

 .درصد بیشتر شده است 125

مجموع صادرات . افزایش یافته است درصد 85نیز  های تفریحی ترکیه به آمریکا صادرات کشتی و کشتی

از سوی دیگر، صادرات  .میلیون دالر رسیده است 32765درصد افزایش به  6مارس با ماه ترکیه به آمریکا نیز در 

صادرات ترکیه به ایتالیا در ماه مارس . درصد کاهش یافته است 73و  70ترکیه به ایتالیا و اسپانیا به ترتیب 

 . میلیون دالر رقم خورده است 83361ون و به اسپانیا میلی 62363

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-192/1403712-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 (تی آر تی)میلیارد دالری صنایع خودروسازی ترکیه 2.9صادرات 

ترکیه، بر اثر شیوع ویروس کرونا ( OIB)به گزارش انجمن صادرکنندگان صنایع خودروسازی اولوداغ 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به  0466در جهان، صادرات این صنعت در مارس امسال با 

 3میالدی  0202حجم صادرات صنعت خودروسازی ترکیه در سه ماهه اول سال .میلیارد دالر رسیده است 061

 .ت به مدت مشابه سال قبل داشته استدرصد کاهش نسب 12میلیارد دالر ثبت شده که 

صادرات این . میلیارد دالر، کماکان سهم اصلی را در صادرات ترکیه داشته است 1668هرچند این صنعت با 

 3765این کشورهای مقصد  .دالر رسیدمیلیارد  16614رصد کاهش به د 71صنعت به کشورهای اتحادیه اروپا با 

درصد  77در ماه مارس، میزان صادرات خودروهای سواری . کیه بوده انددرصد از صادرات صنعت خودروسازی تر

 06میزان صادرات خودروسواری به آلمان به عنوان بزرگترین بازار با  .میلیون دالر رسید 340کاهش یافت و به 

 های سواری به افزایش حجم صادرات کامیون به اسلوونی و اتومبیل. میلیون دالر رسید 000درصد کاهش به 

 .مصر در دوره مذکور یکی از موتورهای محرکه صادرات ترکیه بوده است

 (تی آر تی)به روسیه صورت گرفتگوجه فرنگی بیشترین صادرات 

های اتحادیه صادرکنندگان آناتولی جنوب شرقی، ترکیه سال گذشته از صادرات گوجه  بر اساس داده

هزار  586میلیون و  118ترکیه با  .هزار دالر درآمد داشته است 617میلیون و  728 ،کشور جهان 65فرنگی به 

مارس سال گذشته، در دوره مشابه سال جاری نیز در -دالر صادرات گوجه فرنگی در دوره سه ماهه ژانویه

 بیشترین .است داشته درآمد دالر هزار 063 و میلیون 105 درصدی  12کشور جهان با افزایش  86صادرات به 

 میلیون 81 میزان به روسیه به ترکیه از سال اول ماه سه طی .است گرفته صورت روسیه به قلم این در صادرات

اوکراین با  هزار دالر و 858میلیون و  14رومانی با پس از روسیه، . ه استشد صادر فرنگی گوجه دالر هزار 556و

 . در رده های دوم و سوم قرار دارندهزار دالر  318میلیون و  17

 (تی آر تی) آخرین قیمت ارزهای خارجی در ترکیه

لیر و هر یورو نیز به  563382استانبول به ( 0202نهم آوریل )هر دالر آمریکا در بازار بورس امروز 

 37552و  563302قیمت خرید دالر و یورو در بازار بورس استانبول نیز به ترتیب  .لیر فروخته می شود 367542

 .لیر است

 . لیر بود 367082لیر و  563422در پایان معامالت روز گذشته قیمت فروش دالر و یورو به ترتیب 
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