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 سمه تعالیاب

 86ترکیه اقتصادی  اخبار و گزارشات بولتن

23 

 5/98/رییسمحمود واعظی، دکتر 

 اهم اخبار:

ل آور، برات ئیس جمهبه ترکیه سفر کرد. وی در این سفر با اردوغان، رهیاتی  راسدفتر رییس جمهوری اسالمی ایران در  

 بایراک وزیر خزانه داری و دارایی و رحسار پکجان وزیر تجارت دیدار و گفتگو کرد.  

 داد.زمیر و بالعکس ا-بریزبرقراری پرواز در مسیر ت خبر ازهای استان آذربایجان شرقی مدیرکل فرودگاه

  کرد.آغاز بکار  تهرانسفیر ترکیه در  مقامات شرکت راه آهن ایران و  را با حضور قطار تهران و آنکارا

قتصادی ا رایزن اجان بآخرین وضعیت روابط تجاری استان زنجان و ترکیه در مالقات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استان زن

 سفارت ایران در آنکارا مورد بررسی قرار گرفت. 

ید مسکن ام خرونرخ بهره توسط سه بانک دولتی زراعت، واقیف و هالک، تعداد مراجعه کنندگان جهت دریافت  با کاهش

 یافته است. چشمگیری افزایشدر ترکیه 

تخاذ و ا الملل جنگ های تجاری در سطح بین ،رحسار پکجان وزیر تجارت ترکیه در یازدهمین اجالس سفرای ترکیه

 .رها را دو مانع بزرگ بر سر راه تجارت خارجی عنوان کردز سوی کشوسیاستهای حفاظتی ا

رهای کشورک در تشاهد افتتاحه دو فروشگاه با برندهای روزانه گفت، بطور متوسط ترکیه  تجاریرئیس انجمن برندهای 

 ی ترکبرندهاتوسط ا دنیکشور  125در در  فروشگاه باب 396هزار و  4تا پایان ماه ژوئن  دنیا هستیم. وی افزود، مختلف 

 افتتاح شده است.

ها در ترکیه قطری ن سرمایه گذاری هایامیز ،میان دو کشور یی نمودن روابط تجارباارزیمثبت ضمن سفیر ترکیه در قطر 

 اعالم کرد.میلیارد دالر 22به 

طی صنعتی  تماشین آال یمیلیارد دالر 10.3صادرات  خبر از ترکیه  صنعتی رئیس اتحادیه صادرکنندگان ماشین آالت

 داد. هفت ماهه اخیر 

 ترکیهبه  دکتر واعظییک روزه  سفر 
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ا باین سفر  به ترکیه سفر کرد. وی درهیاتی  راسرییس دفتر رییس جمهوری اسالمی ایران در محمود واعظی، دکتر 

  فتگو کرد. گو ار اردوغان، رئیس جمهور، برات آل بایراک وزیر خزانه داری و دارایی و رحسار پکجان وزیر تجارت دید

ده بود داده ش ای روابط اقتصاد خارجی ترکیه ترتیبکه توسط شورفعاالن اقتصادی دو کشور همچنین در همایش  ایشان

 یافت.  حضور شرکت و در مراسم ضیفت ناهار وزیر دارایی ترکیه نیز

  دو یدارد ذیل ترکیه و رانــــای اقتصادی مشترک کمیسیون مصوبات پیگیری را سفر این از هدف یـــواعظ دکتر

سایر  جربیاتت. وی همچنین گفت، جمهوری اسالمی ایران از  انبه روسای جمهور دو کشور در تاجیکستان عنوان کردج

 .بردخواهد بهره  نیز کشورها از جمله ترکیه در حذف صفر از پول ملی

مور ی وزارت ایپلماسدنفت و انصاری، معاون  واعظی را در این سفر رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، زنگنه وزیردکتر 

 خارجه همراهی کردند. 

 ازمیر -راه اندازی پرواز در مسیر تبریز 

در  ها و احساس نیاز به افزایش پروازهادنبال رایزنیبه گفت،های استان آذربایجان شرقی رامین آذری، مدیرکل فرودگاه

 ه است.س کردکازمیر و بالع-مسیر پروازهای بین المللی، شرکت هواپیمایی پگاسوس اقدام به برقراری پرواز در مسیر تبریز

 ه داده بود.ذشتماه گدر دانا و بالعکس آ-برقراری پرواز شرکت هواپیمایی پگاسوس در مسیر تبریزوی قبال نیز خبر از 

 می گیرد.روزهای پنج شنبه هر هفته انجام  6335زمیر با شماره پرواز ا-بریزت -پرواز ازمیر

 آنکارا -راه اندازی قطار مسافربری تهران  

 د. کراز بکار آغ رانتهسفیر ترکیه در  مقامات شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و  قطار تهران و آنکارا را با حضور

ه ر تهران برکت قطاامروز شاهد اولین ح ،گفتدر مراسم آغاز بکار این قطار  رسولی مدیر کل شرکت راه آهن ایرانسعید 

بتدای ااین گام  یم کهآنکارا هستیم که با استقبال خوبی همراه شد وتمامی بلیط های این قطار به فروش رفت، ما شک ندار

 راه طوالنی همکاری دو کشور در زمینه ریلی است.

به آنکارا سفر خواهد  ساعته 60این قطار هفته ای یک بار در سفری مسئولین راه آهن جمهوری اسالمی ایران، بنا به گفته 

 د.کر

 بررسی روابط تجاری استان زنجان با اتاق های ترکیه

با حضور در سفارت جمهوری اسالمی  استان زنجانجمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی 

مذاکره و با رایزن اقتصادی سفارت ایران مورد  راترکیه  با اتاق هایآخرین وضعیت روابط تجاری استان ایران در آنکارا، 
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بررسی قرار داد. در این نشست راههای تقویت همکاری بین استان زنجان و اتاق آنکارا و سرمایه گذاری اتاق صنایع 

 منظور ایجاد شهرک صنعتی مشترک دو کشور در استان زنجان در دستورکار قرار گرفت. استانبول ب

 خبر از افزایش حجم روابط تجاری دو کشور داد  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه - یرتآ یتخبرگزاری 

 ، حجمیرانامی جمهوری اسال رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت: با توجه به آمار اخیر گمرک

ایش ایم با افزتجارت بین دو کشور نسبت به چهار ماهه سال قبل هجری شمسی رشد قابل توجهی داشته و توانسته

 صادرات تراز تجاری خود را مثبت کنیم.

اتی زار صادرامین بوی با اشاره به افزایش میزان صادرات به ترکیه در سال جاری افزود: این کشور در حال حاضر به سو

به  جار ترکیهالقه تعکامی همچنین به  ایران تبدیل شده و از طرفی میزان واردات ما از این کشور نیز کاهش یافته است.

. اگرچه داده است ن سوقافزایش نرخ ارز، تجار ترکیه را به سمت ایرا ،خرید فوالد و آهن آالت از ایران اشاره کرد و گفت

آالت، فلزات اردات آهندر ایران، و ید فوالد و آهن در دنیا است اما با توجه به قیمت پایین انرژیهای تولترکیه یکی از قطب

 رد.های فوالدی برای این کشور صرفه اقتصادی داو ورق

ه باین کشور  ها برای حضور و اقامت دراستقبال ایرانیگفت، ایرانیان به خرید ملک در ترکیه  وی همچنین درباره عالقه

ر هزار دال 250شد اما حاال این عدد به هزار دالر خرید ملک مجوز اقامت داده می 500بوده که اگر سال قبل با قدری 

 ت امالکشانگذاری زیادی داشته است و اکنون که قیمترکیه در حوزه امالک و مستغالت سرمایه وی افزود، رسیده است.

های خوبی برای واگذاری و فروش ملک اعالم ها به شدت کاهش یافته، شرایط و طرحبه دلیل افزایش تعداد ساختمان

 اند.کرده

 ترک فرایسخنان وزیر تجارت ترکیه در یازدهمین اجالس س -وزارت تجارت

شرکت  فتخارارحسار پکجان وزیر تجارت ترکیه در مراسم ضیافت شامی که از سوی انجمن صادرکنندگان این کشور به 

یان مکاری کنندگان در یازدهمین اجالس سفرای ترکیه ترتیب داده شده بود شرکت و طی سخنانی گفت، رابطه و هم

 یز با قوتنینده آبطه خوبی است و این همکاریها در سالهای وزارت تجارت و وزارت امورخارجه در بحث تجارت خارجی را

 بیشتری ادامه خواهد یافت. 

ز سوی کشورها را دو مانع بزرگ بر سر راه تجارت الملل و اتخاذ سیاستهای حفاظتی ا وی جنگ های تجاری در سطح بین

علیرغم تمامی این مسائل با تالش و  خارجی عنوان کرد و گفت، از لحاظ صادرات دوران سختی را در پیش رو داریم اما

جدیت درصدد برجای گذاشتن رکورد های تازه ای هستیم. وی افزود، با برنامه هایی که  تهیه و در حال اجرا هستیم منابع 

کجان در خصوص اهمیت حمایت از پیمانکاران ار صادرکنندگان قرار می دهیم. پاگزیم بانک را بهتر و مناسب تر  در اختی
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انکاران نیز در حال تدوین برنامه هایی هستیم که در صورت آماده شدن آنها را نیز اطالع مت، در جهت حمایت از پینیز گف

 رسانی خواهیم کرد. 

به  دست یابی برای پکجان در ادامه گفت، هدف تجاری میان ترکیه و آمریکا یکصد میلیارد دالر تعیین شده است و طرفین

ر ا به بازااروپ ی کاری مشترک هستند. وی همچنین گفت، ترکیه عالوه بر بازار اتحادیهاین هدف درصدد تشکیل گروهها

حائز  طقه بسیارین مناکشورهای آمریکای التین نیز اهمیت ویژه ای قائل است و امضای توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای 

ش زیک افزاییژه مککشورهای این منطقه بو  با ترکیهکمک می کند تا حجم روابط تجاری  ها اهمیت است. این توافقتنامه

نه نقش این زمینیز می باشد که دراحداث مرکز تجارت ترکیه در این کشورها  وزارت تجارت در صددیابد. وی افزود، 

 . سفارتخانه ها بسیار حائز اهمیت و اساسی می باشد

ی و جانبه تجارات دوی هستیم که پلت فرم ها و مذاکروی در ادامه ضمن ارزیابی از ساختار تجارت جهانی گفت، دیگر شاهد دوران

ه منافع با توجه ب ت نیزتوافقنامه های تجارت دو جانبه جای پلت فرم ها و  تجارت های چند جانبه را گرفته است. لذا وزارت تجار

 ملی در صدد افزایش توافقنامه های تجارت آزاد می باشد.   

ی و  ر از فناوربیشت وی در ادامه بر ضرورت الکترونیکی شدن امور تجارت خارجی تاکید کرد و گفت، وزارت تجارت درصدد استفاده

 تکنولوژی در زیر ساخت های خود است. 

 افزایش تقاضا جهت دریافت وام مسکن در ترکیه-حریت

ه کن در ترکیید مسداد مراجعه کنندگان جهت دریافت وام خربا کاهش نرخ بهره توسط سه بانک دولتی زراعت، واقیف و هالک، تع

  12ره خرید مسکن به ــــافزایش یافته است. براساس اعالم منابع رسمی، با کاهش نرخ به

 خارج از این کشورافزایش فروشگاههای ترکیه در  –دنیا

اه با حه دو فروشگسط روزانه شاهد افتتاان گفت، بطور متووگو با خبرنگارترکیه در گفت تجاریسنیان اونجل، رئیس انجمن برندهای 

ی توسط برندها دنیا کشور 125در در  فروشگاه باب 396هزار و  4تا پایان ماه ژوئن  برندهای ترک در دنیا هستیم. وی افزود، 

 ارهز 5یش از ای به بهروشگاه و تعداد فاین روند تا پایان سال جاری افزود، پیش بینی می شود با تداوم وی ترکافتتاح شده است.

 باب برسد.

فروشگاه در  219ستان، فروشگاه در قراق 294فروشگاه در قزاقستان،  320فروشگاه در روسیه،  636با ی ترکیه فروشگاه ها بیشترین

ستی هستند کشور نخ 10ه ایران و مراکش هم از جمل. الوه بر این کشورها، اوکراین، می باشند.  عفروشگاه در عراق  213رومانی و 

  که برندهای معروف ترکیه در آن ها فروشگاه دارند

 رسیده است ارد دالرمیلی 22ها در ترکیه به سرمایه گذاری های قطریسفیر ترکیه در قطر:  -آناتولی
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که در  شورهایی استکقطر از جمله  فت،گ رمیان دو کشو یروابط تجارنمودن  ی باارزیمثبت ضمن فکرت اوزر، سفیر ترکیه در قطر 

ها در قطری اری هایمیزان سرمایه گذوی افزود، کوتاه ترین مدت بیشترین میزان سرمایه گذاری را در ترکیه انجام داده است. 

تند هس از ترکیه لکخرید مگفت، سرمایه گذاران قطری عالقمند سفیر ترکیه در دوحه همچنین . میلیارد دالر می رسد22ترکیه به 

 قبل سال  مشابه مدتدرمقایسه با  سالجاریدر شش ماه نخست خرید ملک توسط شهروندان قطری در ترکیه تقاضای بنحویکه 

 رخی کشورهایبپس از تحریم قطر توسط توصیف کرد و گفت،  راهبردی را روابط دو کشور. وی  درصدی داشته اشت 200ش ایافز

جاری دو مناسبات ت ا نیزهی فوری قطر به ویژه مواد غذایی حمایت کرد. پس از این تحریم حوزه خلیج، ترکیه در زمینه تامین نیازها

میلیون دالر  435 رببالغ  2016دو کشور در سال  میانتجاری روابط حجم قطر، به گفته وی پیش از تحریم د. کشور ارتقا پیدا کر

 ت.میلیارد دالر رسیده اس 1.1ه گذشته نیز ب سال در  میلیون دالر و 750ها به پس از تحریم این رقم  که بوده

 از محل صادرات ماشین آالت صنعتی دالری ترکیه درآمد ده میلیارد-وب سایت خبرها

فت ماهه اخیر هطی صنعتی  ماشین آالت یمیلیارد دالر 10.3 صادرات صنعتی خبر از  رئیس اتحادیه صادرکنندگان ماشین آالت

م شده انجاروسیه  سه، اسپانیا وآمریکا، فرانافزود، بیشترین صادرات ماشین آالت صنعتی به ترتیب به کشورهای اوغلو کاراولیداد. 

 است.

 هدف ده میلیارد دالری ترکیه در صادرات مبلمان   -خبرترک

 نوری. کرد ادقتان آمریکا بازار در کشور این مانمبل صنعت ناچیز سهم از ترکیه مبلمان صنعت کارفرمایان اتحادیه رئیس

 این از رکیهت سهمکه نماید می وارد ورکش از خارج از مبلمان دالر میلیارد 60 متوسط بطور ساالنه آمریکا گفت، گورجان

 مبل نعتص نکارفرمایا انجمن بعنوان گفت، وی. است ناچیز و اندک بسیاریرقم این که باشد می دالر میلیون 124میزان

 یک به اقلحد 2023 سال تا آمریکا مبلمان بازار در را ترکیه سهم تدوین حال در های برنامه با داریم نظر در ترکیه

 حدود در چیزی و داد قرار دنیا سیزدهم رده در تولید لحاظ از ترکیه مبلمان صنعت افزود، وی. دهیم افزایش دالر میلیارد

 دالر دمیلیار 3.2 ترکیه مبلمان صادرات گذشته سال. گردد می صادر جهان کشور 177 به داخلی تولیدات از درصد سی

 میلیارد ده تصادرا به یابی دست ترکیه هدف .برسد دالر میلیارد  3.7 به میزان این تا شود می بینی پیش امسال و بوده

 .  باشد می 2023 سال پایان تا دالری

 آنکارا - ایران اسالمی ریهوبخش اقتصادی سفارت جم
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