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 بسمه تعالی

 68بولتن اخبار و گزارشات اقتصادی 

13/7/97 

ی اریهاوزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در راس هیاتی بمنظور برگزاری هفتمین کمیته  راهبردی همک

سند در زمینه  سه به تهران سفر کرد. در پایان این نشست 97مهر  11 – 10کشاورزی ایران و ترکیه در تاریخ 

 ورداری به امضا رسید.ی و زنبهای همکاریهای کشاورزی، دامپزشک

 مرکب از یرانیشهرک صنعتی آنتالیا با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی  این شهرک از هیات تجاری ا

 همتایان خود روز میزبانی کرد. در این سفر هیات ایرانی به مدت دو روز با 4بازرگان تبریزی به مدت  30

 حاصل گردید. ای خصوصیمیان بخش ه توافق همکاری 24و در نهایت  دیدارهایی را انجام دادند 

این  .کردم درصد اعال 52/24را  2018سازمان آمار ترکیه طی گزارشی نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر 

 تاکنون باالترین میزان نرخ تورم می باشد. 2003وئن سال میزان نرخ تورم از ژ

معاون  ور خارجه ن وزییم آنکارا، معاوهمایش اتاق صنایع آنکارا با حضور تجار، صنعتگران، سفرا و دیپلماتهای مق

دی زن اقتصاه رایوزیر صنایع ترکیه برگزار شد. در این همایش سفیر جمهوری اسالمی ایران در آنکارا به همرا

 سفارت نیز حضور داشتند.

خته اند، انداطره ا مخارنیروهای مبارزه با جرائم سازمان یافته ترکیه علیه کسانیکه امنیت اقتصادی و مالی ترکیه 

ختلف و یا ماز بانکهای  2017مشخص گردید از اول ژانویه عمل آمده ه بدر بررسیهای  عملیات ترتیب داد.

ج از ترکیه انتقال حساب در خار 88هزار و  28صورت نقدی به ه لیر ب هزار 5دستگاههای عابر بانک مبالغ باالی 

 به اتباع ایرانی بوده است.در آمریکا و متعلق  ها تمامی این حساب کهداده شده 

یا عبور یر درزرئیس شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد، مراحل احداث آن قسمت از خط لوله جریان ترکی که از 

 973ست که اکیلومتر  1100می کند تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد. طول خط لوله جریان ترکی بالغ بر 

 کیلومتر آن از زیر دریا عبور می  کند.

اکتبر  11 – 10آفریقا درتاریخ  –برنامه ریزی سازمان دئیک، همایش اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ترکیه  با

این نشست بخشی از برنامه اقدام بلندمدت ترکیه برای افزایش همکاریهای در استانبول  برگزار می شود. 

 اقتصادی و تجاری با قاره آفریقا می باشد. 
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 همکاریهای کشاورزی ایران و ترکیههفتمین کمیته راهبردی 

 اریهایراهبردی همکمنظور برگزاری هفتمین کمیته ه تی بوزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در راس هیا

این نشست  به تهران سفر کرد. در پایان 1397 ماهمهر روزهای دهم و یازدهمکشاورزی ایران و ترکیه در 

ن دو عاونیممیان دو کشور در حضور وزرای محترم به امضای  صورتجلسه کمیته همکاریهای راهبردی کشاورزی

 ای به امضورداریز همکاریهای زنبوزیر رسید. همچنین تفاهم نامه همکاریهای دو کشور در حوزه دامپزشکی و ن

نجمین نیز در پدر آنکارا و  95آبان  4رسید. شایان ذکر است ششمین کمیته همکاریهای راهبردی کشاورزی در 

 . بوددر تهران برگزار گردیده  92خرداد 

 1396در سال  انمیلیون دالر بوده است.ایر 720بالغ بر  1396حجم مبادالت کشاورزی میان دو  کشور در سال 

 363مقابل  میلیون دالر به ترکیه صادر و در 217تن محصوالت کشاورزی به ارزش   900  هزار 176مجموعا 

 میلیون دالر از ترکیه وارد کرده است. 503هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزرش 

 نفره تبریز به آنتالیا 30روزه هیات تجاری  4سفر 

 مرکب از یرانیشهرک صنعتی آنتالیا با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی  این شهرک از هیات تجاری ا

با  ورت رو در روصه دو روز ب روز میزبانی کرد. در این سفر هیات ایرانی به مدت 4بازرگان تبریزی به مدت  30

 همتایان خود دیدارهایی را انجام دادند و طرفین اقدام به معرفی محصوالت خود کردند. 

 ئن انجامر ماه ژوت ایرانی دأبا هیما اولین دیدار  در این ارتباط گفت،صنعتی آنتالیا  شهرکعلی بهار، مدیر 

روز  4ی را به مدت نفره ایران 30انتالیا دعوت کردیم و هیات گرفت. این بار ما از هیات ایرانی برای سفر به 

رفت. ور صورت پذیمالقات رو در رو میان تجار و بازرگانان دو کش 268میزبانی کردیم. در طی این مدت مجموعا 

ش استای گسترتالش های ما در رجهت همکاری به توافق رسیدند. وی افزود،  رگشرکت با یکدی 24و در نهایت 

 .ی ادامه دارد. رابطه ما با صنعتگران و بازرگانان ایرانی بر پایه دوستی استوار استهمکار

ی ات بخشهامذاکر نتالیا به تبریز سفر نماید ور گردید تا هیاتی از شهرک صنعتی آسوم مقر مرحلهوی گفت، در 

بازار  تقویت و ری راابط تجادر سفری که به تبریز انجام خواهیم داد، روخصوصی با یکدیگر در تبریز ادامه یابد. 

 یا ی ترکیهرندهابرای خود ایجاد خواهیم کرد. شرکت و بازرگانان ایرانی عالقه زیادی به محصوالت و ب یجدید

 دارند.

انسانی  نیروی وتبریز نیز گفت، تبریز با دارا بودن منابع  و معدن صنعت خانهمهدی امینی عضو هیات مدیره 

 یکی از شهرهای مهم دنیا محسوب می شود. قیمت ارزان 



3 
 

واردات  صادرات، ه امرت جغرافیایی از مزیت ترانزیتی ویژه ای برخوردار است. ما برای هرگونیتبریز به دلیل موقع

 داریم. کامل  و سرمایه گذاری آمادگی 

 نفر  417دور دستور سر دادستانی استانبول جهت دستگیری ص -سون دقیقه

خته اند، طره انداا مخاربا جرائم سازمان یافته ترکیه علیه کسانیکه امنیت اقتصادی و مالی ترکیه  نیروهای مبارزه

نبول عملیات همزمان استان ترکیه با مرکزیت استا 40عملیات ترتیب داد. بنابر اعالم سردادستانی استانبول، در 

 مشخصده عمل آمه بدر بررسیهای  استانبول اعالم داشت، دادستانی علیه شبکه های پولشویی صورت گرفت.

 5ی نک مبالغ باالدر زمانهای مختلف و از بانکهای مختلف و یا دستگاههای عابر با 2017گردید از اول ژانویه 

م این میزان حساب در خارج از ترکیه انتقال داده شده است که حج 88هزار و  28لیر بصورت نقدی به  هزار

ارش در ادامه گز لیر بوده است. 141هزار و  321میلیون و  455میلیارد و  2فعالیت براساس لیر ترک بالغ بر 

در این  وده اند.انی بایر تبعه، اشخاص کاافت کنندگان این مبالغ در آمریدادستانی استانبول آمده است، بیشتر دری

ست. در عملیات نفر در ترکیه را صادر کرده ا 417ارتباط سر دادستانی استانبول دستور دستگیری و بازداشت 

گیر فر دستن 200بیش از شهر مختلف این کشور تاکنون   40صورت گرفته شده توسط نیروهای پلیس ترکیه در 

 وده است.بحساب در آمریکا متعلق به اتباع ایرانی  88هزارو  28ت آمده، شده اند.براساس اطالعات بدس

 سالجاری پایان ماه سپتامبر تانرخ تورم اعالم سازمان آمار ترکیه : وب سایت 

ین اساس نرخ تورم را اعالم کرد. برا 2018مار ترکیه طی گزارشی نرخ تورم این کشور در ماه سپتامبر زمان آسا

 2003وئن سال ژاین میزان نرخ تورم از  درصد اعالم شد. 52/24بالغ بر  2018ماه سپتامبر ترکیه در پایان 

 میزان نرخ تورم برای ماههای قبل: تاکنون باالترین میزان نرخ تورم می باشد.

 ، درصد 39/15   2018ژوئن 

 درصد 85/15  2018جوالی 

 درصد 9/17  2018آگوست 

 با حضور سفرا و دیپلماتهای مقیم آنکارا نکارااتاق صنایع آ همایشوب سایت  اتاق صنایع آنکارا: 

ر عاون وزی، منکاراتجار، بازرگانان، صنعتگران، سفرا و دیپلماتهای مقیم آبا حضور صنایع آنکارا  اتاقهمایش 

 برگزار شد. خارجه و معاون وزیر صنایع ترکیه

 اشتند.ضور دسفارت نیز ح دیدر این همایش سفیر جمهوری اسالمی ایران در آنکارا به همراه رایزن اقتصا 
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در ت، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان گف نیاوزدبیر رئیس اتاق صنایع طی سخنادر آغاز این مراسم 

ین اتمامی  ترکیه علیرغمی دادن است اقتصاد می کنیم تحوالت بسیاری در حال روجغرافیایی که ما زندگی 

اسیس اتاق صنایع از زمان ت سال 55تحوالت در مسیر درستی قرار دارد و به راه خود نیز ادامه می دهد. در طی 

ن انتقاد مض وی در ادامه آنکارا توانستیم آنکارا را به یکی از شهرهای قدرتمند ترکیه در زمینه تولید تبدیل کنیم.

تیم یر هساهد افزایش اتخاذ سیاست های حفاظتی در دنیا در طی سالهای اخاز سیاست های حفاظتی گفت، ش

 که این امر بر اقتصاد جهاتی تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

 .جاد اشتغال کرده اندیهزار نفر ا 400هزار عضو دارد و این اعضای برای  8وی افزود، اتاق صنایع آنکارا بالغ بر 

درصد  17ت. میلیارد دالر در سال اس 7نکارا بالغ بر اتاق صنایع آشرکت های عضو همچنین میزان صادرات 

فر و با رشد باال و نمیلیون  80صادرات اعضای ما را کاالهای با تکنولوژی باال تشکیل می دهد. ترکیه با جمعیت 

ا نیز عی روسی کاناتهمگرایی اقتصادی با سایر کشورها به بازار امن برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده و ام

 در اختیار آنان قرار می دهد.

سیاست  گفت، فاروغ کایماکچی، معاون وزیر امور خارجه ترکیه نیز که در این مراسم حضور داشت طی سخنانی

ن صنعتگرا جار وخارجی ترکیه در سراسر دنیا با هدف خدمت به تجار و سرمایه گذاران ترک است. بازرگانان، ت

ت عه نمایند. سیاسساعته به سفارتخانه ها و سرکنسولگریهای ترکیه مراج 24صورت ه در سراسر دنیا می توانند ب

کطرف یرکیه از . تاشدو از غرب تا شرق تاثیر گذار می ب خارجی ترکیه چند بعدی بود و از آفریقا تا آسیای میانه

ست. اسالمی همکاریهای ااز طرف دیگر یکی از اعضای مهم سازمان تو و عضو شورای اروپا می باشد و عضو نا

 دنیا و ششم اروپا جای دارد. 17در رده  دیترکیه از لحاظ اقتصا

نایع آن که ص حسن بیوک دده، معاون وزیر صنایع و فناوری ترکیه نیز در این مراسم گفت، ترکیه کشوری است

ارکت در م مشنم. هنامزد رشد و توسعه می باشد. از شما برای سرمایه گذاری و فعالیت در ترکیه دعوت می ک

 تولید و صادرات و هم مشارکت در امر سرمایه گذاری ما را خرسند خواهد کرد.

 آخرین وضعیت پروژه خط لوله جریان ترکی-خبرترک

رئیس شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد، مراحل احداث آن قسمت از خط لوله جریان ترکی که از زیر دریا عبور 

 973کیلومتر است که  1100خط لوله جریان ترکی بالغ بر  لخواهد شد. طو می کند تا دو ماه آینده تکمیل

رفیت هر ظپروژه خط لوله جریان ترکی مرکب از دو خط لوله جداگانه با  ن از زیر دریا عبور می کند.آکیلومتر 

 طو خ یی برطرف کردن نیاز ترکیه به انرژمیلیارد متر مکعب می باشد. یکی از این دو خط برا 75/15کدام 

 دیگری نیز از طریق ترکیه به اروپا منتقل خواهد شد.
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 آفریقا –همایش اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ترکیه  -وب سایت خبرها

اکتبر  11 – 10ریخ آفریقا درتا –با برنامه ریزی سازمان دئیک، همایش اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ترکیه 

ین نشست رد، اسالجاری در استانبول  برگزار می شود. خانم پکجان وزیر تجارت ترکیه در این خصوص اعالم ک

و هزار دی باشد. مریقا بخشی از برنامه اقدام بلندمدت ترکیه برای افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری با قاره آف

ئیس ریه و نتظار می رود تا اردوغان رئیس جمهور ترکفعال اقتصادی در این مجمع حضور خواهند داشت و ا

 اتیوپی در این مجمع سخنرانی نمایند.جمهور 

 به آلمان ، رئیس جمهور ترکیه سفر اردوغان-وب سایت ریاست جمهوری

روز طی سفر رسمی عازم  به مدت سه 97مهر  7لغایت  5از تاریخ جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان، رئیس

لل زمان موی به المان بعد از حضور وی در نیویورک جهت شرکت در اجالس مجمع عمومی ساآلمان شد. سفر 

ل ات آبرست. اعنوان رئیس جمهور به کشور آلمان بوده ه متحد صورت پذیرفت. این اولین سفر رسمی ادوغان ب

مان و لشورآکدو قش بسزایی در روابط میان بایراک وزیر خزانه داری در خصوص سفر اردوغان گفت، این سفر ن

ر حوزه امه ای داهم نترکیه و رابطه میان ترکیه و اتحادیه اروپا خواهد داشت. در سفر اردوغان به آلمان هیچ تف

 اقتصادی امضا نشد.

یه در هشت ماه میلیارد دالر می باشد. صادرات ترک 7/24بالغ بر  2018حجم روابط دو کشور در هشت ماه سال 

 میلیارد دالر می باشد.  1/14میلیارد دالر و واردات نیز  6/10به کشور آلمان  2018سال 

فر و با سه آلمان یه برژی ترکگفتنی است قبل از سفر اردوغان به المان سه وزیر خرانه داری و دارایی، تجارت و ان

 همتایان خود دیدارهایی را انجام داده بودند.

 هزینه های کاخ ریاست جمهوری ترکیه-حریت

 8/1بالغ بر  2017در سال  ترکیه بنابر گزارش دیوان محاسبات ترکیه، هزینه های یک روز کاخ ریاست جمهوری

میلیون و  106 که از این میزان بوده استلیر  289هزار و  240میلیون و  658میلیون لیر و و برای یک سال 

ی ممهور نیز لیر حقوق )بدون احتساب پرداخت بیمه( می باشد که در این رقم حقوق رئیس ج 327هزار و  813

 باشد. 

 

 آنکارا -ایران  بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی
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