
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

نو د و ششمين خبرنامه تحوالت اقتنصادي تركيه و گزارش خبري سفر رئيس جمهور  ارسالموضوع: 

 تركمنستان به استان هاي لباب و ماري آن كشور

 با سالم؛

 ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله تركيه  اقتصادي تحوالت نامه خبر شماره ششمين و نود  پيوست به احتراماً        

 سركنسولگري از واصله كشور آن ماري و لباب هاي استان به تركمنستان جمهور رئيس سفر خبري گزارش و آنكارا در

 ر دستور ارسال به جهات ذيربط ايفاد مي گردد.صدو و استحضار جهت مرو در ايران اسالمي جمهوري

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 دگیوزير و رئيس نماين مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي  - 

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  عليمحمد قليچ خان رئيس محترم اداره امور تركيه  - 

 آنكارا  -جناب آقاي  فرازمند سفير محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 

 

  ٤٤٦٢ / ٥٥٢ / ٩٦٥٦٥٤ :شماره 
 ٥٦/٢0/90٤٤ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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كارا   -جمهوري اسالمي اريان  سفارت  آن
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  عليمحمد قليچ خان 

 رئيس محترم اداره امور تركيه

 ٦٩اقتصادي تركيه شماره  بولتنموضوع: 

 با سالم

اخبار و تحوالت اقتصادي تركيه كه توسط بخش اقتصادي اين  69احتراما، به پيوست بولتن شماره          

 نمايندگي تهيه شده است، جهت بهره برداري و انعكاس به جهات ذيربط ايفاد مي گردد.

 
                                         

 فرازمند محمد  

 سفير
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  انصاري معاون محترم ديپلماسي اقتصادي  - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  بيزمارك مدير كل محترم همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي  - 

 جناب آقاي  معبودي فر سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در استانبول  - 

 ري اسالمي ايران در  ارزرومجناب آقاي  سلطان زاده سركنسول محترم جمهو  - 

 جناب آقاي  صابري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در طرابوزان  - 

 اروميه -رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  يجناب آقاي  ابراهيم  - 

 يزتبر -جناب آقاي   عيسي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان آذزبايجان شرقي   - 

 اردبيل -جناب آقاي  ژرفي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان اردبيل  - 

 زنجان -محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان زنجان  رئيسجناب آقاي   خيري پيله رود    - 

 جناب آقاي  باقر رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در قزوين  - 

 مشهد -بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي جناب آقاي    - 

 سركار خانم  قائدي زاده رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در بوشهر  - 

  ٤٥٤٤ / ٢٢٥ / ١١١٤٥٤ :شماره 
 ٢2/٥2/٤2٦٦ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



2 

 

 

 

 



١ 
 

  بسمه تعالي

  96بولتن اخبار و گزارشات اقتصادي 

23/3/99  
بنا بر دستور اردوغان، رئيس جمهور تركيه مقرر گرديده تا بمنظور ايجاد اشتغال و همچنين افزايش توليدات 

  استان تركيه زمينهاي زراعي بصورت رايگان در اختيار كشاورزان قرار گيرد.  7محصوالت كشاورزي در 

دارايي و خزانه داري تركيه اعالم كرد، دولت براي افزايش ظرفيت صادراتي كشور به هر  بايراك، وزيربرات آل 
درصد و  با بازپرداخت  7,75بهره  با ميليون لير 400 تا سقفيك از شركت هاي تجاري وام سرمايه گذاري 

  ساله تخصيص خواهد داد.  10

اقتصادي دولت تركيه  ايحزب آينده ضمن انتقاد از سياسته احمد داووداوغلو، نخست وزير سابق تركيه و رهبر
گفت، مشكالت اقتصادي در تركيه ريشه اي است و نمي توان با اعطاي تسهيالت همچون وام اين مشكالت را 

جهت تدوين برنامه اقتصادي ، ناموفق كشور چيناقتصادي برطرف كرد. وي مدعي شد كه دولت از مدل 
  الگوبرداري كرده است.

ميليون نفر كه به دليل شيوع ويروس كرونا  5دولت تركيه در ماه مي از محل صندوق بيكاري به بيش از 
  مجبور به دور كاري و يا تعطيلي مراكز كسب  و كار خود شده بودند، حمايت مالي كرده است. 

بورسا داد و گفت،  –وزير حمل و نقل و زير ساخت تركيه خبر از اجراي فاز دوم راه آهن سريع السير آنكارا 
  مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. 2023اين پروژه در سال 

 11خودروي تركيه، توليد خودرو كه در ماه آوريل به دليل شيوع ويروس كرونا به  صنعتبنابر اعالم اتحاديه  
  دستگاه رسيد.  145هزار و  63دستگاه كاهش يافته بود در ماه مي به  164هزار و 

عراق ضمن اشاره به هدف ده ميليارد  –ا، رئيس طرف تركيه اي شوراي روابط اقتصاد خارجي تركيه امين طاه 
دالري در صادرات تركيه به عراق گفت، ويروس كرونا سبب شد تا ميزان تجارت ميان دو كشور كاهش يايد 

ددا رونق خواهد اما بازگشايي مجدد دربهاي مرزي و از سرگيري تردد ترانزيت، تجارت ميان دو كشور مج
  گرفت.

براساس اعالم مديريت بودجه و استراتژي رياست جمهوري تركيه، ميزان استخدام در دستگاهها و سازمانهاي 
يافت. تعداد كاركنان  درصد افزايش 4ت سالجاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خسدولتي در سه ماهه ن

  يد.اعالم گردنفر  941هزار و  698ميليون و  4 دولتي
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  كشاورزي بخش اشتغال و برنامه دولت تركيه جهت رونق-خبرترك

افزايش  چنينشتغال و همه مقرر گرديده تا بمنظور ايجاد ابنا بر دستور اردوغان، رئيس جمهور تركي
استان تركيه زمينهاي زراعي بصورت رايگان در اختيار  7توليدات محصوالت كشاورزي در 

كشاورزان قرار گيرد. بر اين اساس زمينهاي زراعي دولتي در شهرهاي ارزروم، قارص، كايسري، بين 
  گل، ارزينجان، موش و سيواس بصورت رايگان در اختيار كشاورزران قرار مي گيرد.

  افزايش ظرفيت صادراتي اين كشورنامه دولت تركيه براي بر-خبرترك

برات آل بايراك، وزيردارايي و خزانه داري تركيه در حساب توئيتر خود اظهار داشت، دولت قصد 
دارد تا با كاهش ميزان واردات از سرمايه گذاريهايي كه منجر به افزايش ظرفيت صادراتي كشور 

 400 تا سقفمي شود، حمايت نمايد. براين اساس، بانك مركزي تحت عنوان وام سرمايه گذاري 
ساله در اختيار شركت هاي تجاري قرار خواهد داد. ميزان بهره وام  10ليون لير با بازپرداخت مي

  درصد بصورت ساالنه مي باشد.  7,75مزبور 

  برنامه حمايتي دولت تركيه از صنعت گردشگري داخلي-دنيا

براي  ستهاي اين وزارتخانهامحمت نوري ارسوي، وزير فرهنگ و گردشگري تركيه ضمن اشاره به سي
گري توجه تحرك در حوزه گردشگري داخلي گفت، دولت بمنظور حمايت از توسعه صنعت گردش

نكها يكي دشگري داخلي مبذول كرده است. اعطاي وام تعطيالت از سوي باويژه اي را به موضوع گر
را تعطيالت سفر ن اين اقدامات بود. اما در ادامه تصميم گرفته شد تا سقف اقساط هزينه از مهمتري

قسط افزايش دهيم. وي  18قسط به  12قسط و هزينه خريد بليط هواپيما را نيز از  18قسط به  9از 
افزود،پيش بيني مي شود اين اقدامات شهروندان كشورمان را جهت انجام سفر و رفتن به تعطيالت 

هتل ها ز بعضي اهرچند بصورت مرحله اي از اول ژوئن تشويق نمايد.  وي همچنين در ادامه افزود، 
آغاز بكار خواهند  اليوجي از هتل ها در مراكز توريستي از اول اربسياما  ،به ارائه خدمات پرداختند

هتلداران تركيه تاكيد و گفت، سه اصل وي همچنين از رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي . كرد
ير مي باشد و همه ناپذعي و رعايت نكات بهداشتي اجتناب استفاده از ماسك، رعايت فاصله اجتما

  گردشگران داخلي و خارجي بايد به اين اصول پايبند باشند. 

  انتقاد نخست وزير سابق تركيه از وضعيت اقتصادي اين كشور-خبرترك

اقتصادي  اياحمد داووداوغلو، نخست وزير سابق تركيه و رهبر حزب آينده ضمن انتقاد از سياسته
دولت تركيه گفت، مشكالت اقتصادي در تركيه ريشه اي است و نمي توان با اعطاي تسهيالت 
همچون وام اين مشكالت را برطرف كرد. وي افزود، آيا دولت براي حل مشكالت اقتصادي از مدل 
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با  ؟ يدمي كن ي الگو برداچين مدل  نيز از چين استفاده مي كند؟ آيا براي ايجاد تعادل در اقتصاد
وابستگي  رشد اقتصادي فاصله خواهد گرفت و كشور ازروشي كه تركيه در پيش گرفته است، اين

آيا شما مي دانيد، كشور چين كه براي حل هر مشكل اقتصادي به مد. به تسهيالت پديد خواهد آ
ي اين سياست اعطاي تسيهالت مالي پناه مي برد، با چه مشكالتي مواجه گرديد و چه نتايجي را برا

كشور در پي داشته است؟ در اين خصوص تحقيق كرده ايد؟ آيا شما آنچه از اقتصادي ملي مي دانيد 
   مدل اقتصادي چين است؟

  ويروس كرونا يوعميليون نفر در تركيه در دوران ش 5حمايت مالي به بيش از -دنيا

براساس گزارش سازمان كاريابي ايش كور، دولت تركيه در ماه مي از محل صندوق بيكاري به بيش 
و كار ميليون نفر كه به دليل شيوع ويروس كرونا مجبور به دور كاري و يا تعطيلي مراكز كسب  5از  

لير به ميليارد  1,7حمايت مالي كرده است. همچنين بر پايه اين گزارش، دولت تركيه  خود شدند،
خود كمك مالي انجام داده است. سازمان  كارمندانبخش خصوصي اين كشور به دليل عدم اخراج 

ميليارد و  131بالغ بر  2019ايش كور اعالم كرد، ميزان موجودي صندوق بيكاري كه در پايان سال 
  .افتكاهش يميليون لير  959ميليارد و  119به  2020ميليون لير بوده است در ماه ژوئن  541

  افتتاح مي شود 2023بورسا در سال  –هن سريع السير آنكارا راه آ-وب سايت خبرها

آهن سريع السير داد. عادل  جديد راه ژهو نقل و زير ساخت تركيه خبر از پرو وزير حمل
نكارا راه آهن سريع السيرآفاز دوم و نقل تركيه گفت، در نظر داريم تا  كارااسماعيل اوغلو، وزير حمل

غاز نمائيم. وي افزود، براساس برنامه ميليون ليرآ 240ميليارد و  13ادل هزنيه اي معا ببورسا را  –
مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت با افتتاح اين خط  2023هن در سال آزمانبندي شده اين خط 

 4هر دقيقه كاهش خواهد يافت. مسير زميني ميان دو ش 15ساعت و  2بورسا به  –مسير آنكارا 
  ساعت مي باشد. 

  برات آلبايراك: تركيه به مركز انرژي دنيا تبديل خواهد شد-استار

 ه تاناپه در حساب توئيتر خود در خصوص پروژبرات آلبايراك، وزير دارايي و خزانه داري تركي
. در اين ارتباط تالش مي كنيمتمام توان با كه تركيه به مركز انرژي دنيا تبديل شود، نيانوشت، براي 

يكي از مهمترين پروژه ها تاناپ مي باشد. پروژه اي كه در سايه آن مجموعا شش ميليارد متر مكعب 
  موضوع مايه مباهات و غرور ملي است. اينگاز به تركيه انتقال مي يابد. 

  هدف ده ميليارد دالري در صادرات تركيه به عراق-وب سايت خبرها 
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عراق ضمن اشاره به حجم  –ه اي شوراي روابط اقتصاد خارجي تركيه امين طاها، رئيس طرف تركي
 ،روابط تجاري دو كشور گفت، ويروس كرونا سبب شد تا ميزان تجارت ميان دو كشور كاهش يايد

بازگشايي مجدد دربهاي مرزي و از سرگيري تردد ترانزيت، تجارت ميان دو كشور مجددا رونق  با اما
كرده  2020خواهد گرفت. وي افزود، قبال پيش بيني صادرات ده ميليارد دالري را به عراق در سال 

  بوديم لذا براي دست يابي به اين هدف بايد بيش از پيش تالش نمائيم. 

  ميليارد دالر 2,773بالغ بر  2020چهار ماهه  صادرات تركيه به عراق

  ميليارد دالر 1,930بالغ بر  2020واردات تركيه از عراق چهار ماهه 

  ميليون دالر 703ميليارد و  4حجم روابط تجاري چهار ماهه:  

  ميليارد دالر بوده است.  12,9بالغ بر  2019گفتني است حجم روابط تجاري دو كشور در سال 

  ش توليدات خودرو در ماه مي پس از عادي شدن شرائطافزاي-استار

بنابر اعالم اتحاديه صنايع خودروي تركيه، توليد خودرو كه در ماه آوريل به دليل شيوع ويروس 
كرونا كاهش چشمگيري يافته بود در ماه مي مجددا  به روند عادي خود بازگشت. براساس اعالم 

دستگاه رسيد اين در حالي است  145هزار و  63در ماه مي سالجاري به  واين اتحاديه، توليد خودر
بود. بر اساس  رسيده دستگاه 164هزار و  11 چشمگيري به كاهشبا  وريلآكه توليد خودرو در ماه 

در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  2020مي سال  –اين گزارش، ميزان توليد خودرو در دوره ژانويه 
دستگاه رسيد. همچنين در اين مدت ميزان صادرات وسائط  454هزار و  415به درصد كاهش  34با 

  ميليارد دالر رسيد.  8,9دستگاه به ارزش  391هزار و  331درصد كاهش به  38نقليه نيز با 

  آغاز بكار پروازهاي هوايي تركيه -صباح

ممنوعيت پروازهاي  لغو در پيژوئن از سرگرفته شد.  10اولين پروازهاي خارجي تركيه مجددا از 
خارجي، شش پرواز ميان دو كشور آلمان و تركيه صورت پذيرفت. اولين پرواز به شهر آنتاليا انجام 

گردشگر آلماني وارد اين شهر شدند. اتباع آلماني به محض ورود به فرودگاه و قبل  200شد و بالغ بر 
. بدين ترتيب اولين گروه از از كنترل گذرنامه مورد آزمايشات اوليه بهداشتي  قرار گرفتند

  گردشگران خارجي از آلمان وارد تركيه شدند. 

  درصدي حقوق كارمندان دولتي تركيه 4,5افزايش -حريت

ماهه نخست سالجاري پيش بيني مي شود تا حقوق و دستمزد  5با توجه به ميزان نرخ تورم در 
ش يابد. بر اين اساس كمترين درصد افزاي 4,5كاركنان دستگاههاي دولتي تركيه در ماه جوالي 
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لير خواهد شد. گفتني است درتركيه هر شش  677هزار و  3ميزان پرداختي در دستگاههاي دولتي 
  ماه يكبار و براساس ميزان نرخ تورم حقوق و دستمزد  كارمندان دولت افزايش مي يابد.

  براي شاغالن حوزه بهداشت  ي تركيش ايردرصد 40تحفيف -مليت

ايي تركيش اير اعالم كرد، در راستاي پشتيباني از كاركنان حوزه بهداشت و درمان شركت هواپيم
كه در روند مقابله با ويروس كرونا فداكاري بزرگي از خود نشان دادند، اين شركت تصميم گرفته 

درصد تخفيف دهد. اين اقدام تركيش اير با استقبال گرم  40 ايناست تا در بهاي بليط فعاالن 
  حوزه بهداشت و سالمت مواجه شده است. شاغالن 

  سالجاري نخست در سه ماهه تيدرصدي ميزان استخدام هاي دول چهارافزايش -حريت

بودجه و استراتژي رياست جمهوري تركيه، ميزان استخدام در دستگاهها و  مديريتبراساس اعالم 
درصد  4ال قبل با ست سالجاري در مقايسه با مدت مشابه سخسازمانهاي دولتي در سه ماهه ن

نفر  904هزار و  942ميليون و  2نفر رسيد كه از اين تعداد  941هزار و  698ميليون و  4افزايش  به 
    اني، قراردادي و يا موقت مي باشند.مرسمي و الباقي پي

  ماه اكتبر توسط دولت تركيه كار تااخراج نيروي ممنوعيت تمديد بخشنامه -سون دقيقه

. كردممنوعيت اخراج نيروي انساني را تا اكتبر سالجاري تمديد  صدور بخشنامه ايبا دولت تركيه 
دولت تركيه قبال به دليل شيوع ويروس كرونا، اعالم كرده بود، هيچ ارگان و سازمان دولتي و 

  .نيروي كار خود را ندارد اخراجخصوصي حق 

  
 

 آنكارا -بخش اقتصادي سفارت جمهوري اسالمي ايران 
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