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 رياست محترم اتحاديه صادركىىدگان صدير خدمات فىی ي مهىدسی خراسان رضًي

 بًلته اخبار ي تحًالت تركيه  ارسالمًضًع: 
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ري احتراماً بٍ پيًست َفتادميه بًلته اخبار ي تحًالت اقتصادي تركيٍ ياصلٍ از سفارت جمًُ         

اسالمي ايران در آوكارا جُت مالحظٍ ارسال مي گردد. خًاَشمىد است دستًر فرمائيد وسبت بٍ ارسال آن  
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 غالمعباس    ارباب خالص 

 مشاير يزير ي رئيس ومايىدگی
   

 
   

 رياست محترم اوجمه مديران صىايع خراسان رضًي

 رياست محترم سازمان وظام مُىدسي ساختمان خراسان رضًي

 ٍ  ادارٌ كل َماَىگي ي پايش ريابط اقتصادي ديجاوب
 ادارٌ كل ايراسيا 

 ادارٌ امًر تركيٍ 

 آوكارا   -سفارت جمًُري اسالمي ايران 

 ارزريم   -سركىسًلگري جمًُري اسالمي ايران 

 462422/482/5599 :شمارٌ 
 49/8/6951 :تاريخ 

 دارد  :پيًست



2 
 

 استاوبًل  -سركىسًلگري جمًُري اسالمي ايران 

 طرابًزان  -سركىسًلگري جمًُري اسالمي ايران 

 



1 
 

  سمه تعالیاب 

 70اقتصادی  و گزارشات ولتن اخبارب

17/8/97 

تلویزیونی با شبکه اولوسال به موضوع تحریم های آمریکا و  یدر گفت و گورهبر حزب وطن ترکیه دوغو پرینچک 

معافیت هشت کشور پرداخت و اظهار کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران به واقع منافع بسیاری از کشورهای حتی متحدان 

 .واشنگتن را نیز به خطر انداخته و امنیت ملی آنها را با تهدید مواجه می کند

تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از  اعالم داشت، تحریم های آمریکا علیه ایران درخصوص ترکیهرئیس جمهور مشاور 

برجام از همان ابتدا واکنش های تندی را از سوی سایر کشورها از جمله ترکیه و اتحادیه اروپا در پی داشت و این امر نشان 

 د.قدرتمندی در جهان ندار ن، حامیانداد که اراده رییس جمهوری آمریکا در اعمال فشار بر ایرا

 در خصوص تحریم های امریکا علیه ایراناعالم داشت،خدیجه بریل دده اوغلو وزیر سابق اتحادیه اروپایی ترکیه 

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد چرا که بازیگرانی مهم در عرصه اقتصادی جهان از جمله 

 .مراه هستندروسیه و چین با ایران ه

در مقایسه با دوره مشابه سال  به آنتالیا سفر کرده اند 2018ماهه سال  11خارجی که طی  تعداد گردشگران

 هزار نفر رسید. 531میلیون و  12درصد افزایش به  28گذشته با 

 درتاریخ پاسیفیکـ  آسیا وکشورهای ترکیه بازرگانانو گذاران سرمایهبا حضور پاسیفیکـ آسیا  نشست اقتصادی

 نوامبر دراستانبول برگزار خواهد شد. 24 لغایت 23

ضمن سفر به ایران با معاون اتاق ن وزارابطانجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه )موسیاد( شعبه هیاتی از 

 تعاون ایران دیدار و گفتگو کردند.

منظور آشنایی با فرصتهای گردشگری در منطقه دریای ه ب و گردشگری از ایران آژانس سیاحتی 40ایندگان نم

 سیاه به شهر طرابوزان سفر کردند. 

 مواضع تحلیلگران اقتصادی در خصوص تحریم های ایران:

جدید اعمالی از سوی آمریکا علیه ایران اول هفته جاری به مورد اجرا گذاشته شد. با قرارداد هسته ای امضا های  حریمت

تحریم بین المللی علیه ایران از میان برداشته شده بود. این تصمیم در مقابل اعمال محدودیت در ، 2015شده در سال 

ابتدا در ماه آگوست  ،ها فعالیت های هسته ای ایران اتخاذ شده بود. ولی حکومت ترامپ برای اجرای مجدد این تحریم

آغاز تحریم های ثانویه .ه استرا به مورد اجرا گذاشت ها جدیدی ارائه کرد و اکنون نیز موج دوم تحریم های لیست تحریم

به موضوع محوری محافل سیاسی ترکیه  های اخیرآمریکا علیه ایران و معافیت هشت کشور جهان از اعمال آن، طی روز

عمال و کارشناسان سیاسی ترک با انتشار مقاالت و یا مصاحبه بر این موضوع تاکید کردند که آمریکا در ا ه استتبدیل شد

 .تحریم علیه ایران تنها مانده است

تحریم های ایران 'کادمی پلیس ترکیه با انتشار مقاله ای تحت عنوان آکارشناس اقتصاد سیاسی  و لونت ییلماز روزنامه نگار

شد  تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران با هدف فلج کردن اقتصاد این کشور از روز دوشنبه گذشته آغاز، نوشت 'خطرات و

و اگر چه در ظاهر فقط ایران مورد هدف این حمالت برنامه ریزی شده آمریکا است، اما شاهدیم که صداها و واکنش هایی 
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بسیاری از سوی کشورها در مخالفت با واشنگتن برانگیخته شد چرا که به جز ایران، کشورهای زیادی از این تدابیر 

 .سختگیرانه کاخ سفید متضرر می شوند

با انتشار   (SETA)یس بخش اقتصاد سیاسی بنیاد تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی ترکیهئردال تاناس کاراگول رپرفسور ا

نوشت: تحریم های آمریکا در چهارچوب قوانین حقوق بین المللی  'تحریم ها علیه ایران و پس از آن'یادداشتی تحت عنوان 

تواند کشوری را ملزم به اجرای آن کند همچنان که همگان مشاهده و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل نیست و نمی 

 .کردند که ترکیه به هیچ وجه حاضر به پذیرش تحریم های نفتی علیه ایران نشد

مصطفی بالبای نماینده سابق شهر ازمیر در پارلمان ترکیه نیز درباره تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: به اعتقاد من،  

واشنگتن علیه تهران تهدید نیست بلکه می توان از آن به عنوان فرصتی در راستای کاهش اعتبار دالر در  تحریم های جدید

 .مبادالت تجاری استفاده کرد

 ایران قدرت کافی برای مقابله با تحریم های آمریکا را دارد -ینی شفق 

و رییس بخش بین الملل حزب عدالت و توسعه با انتشار مقاله ای تحت عنوان  رئیس جمهور ترکیهیاسین آکتای مشاور 

تصمیم ترامپ  اعالم داشت،تحریم های آمریکا علیه ایران، چه کسانی و یا چه کشورهایی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؟ 

له ترکیه و اتحادیه اروپا در پی مبنی بر خروج از برجام از همان ابتدا واکنش های تندی را از سوی سایر کشورها از جم

 .داشت و این امر نشان داد که اراده رییس جمهوری آمریکا در اعمال فشار بر ایران، حامیان قدرتمندی در جهان ندارد
اعمال تحریم های اولیه و ثانویه علیه ایران به هیچ وجه از سوی اغلب کشورهای جهان به ویژه ترکیه، روسیه و اتحادیه 

د استقبال واقع نشد تا جایی که این کشورها با آمریکا وارد مذاکره شده و با هشدار به واشنگتن مبنی بر عدم اروپا مور

وی تاکید .همراهی با تحریم های ثانویه، طرح آمریکا در راستای صفر کردن صادرات نفت ایران را با شکست مواجه ساختند

ارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تعهدات خود پایبند بوده کرد که ایران در طول دوران اجرای برجام براساس گز

و این موضوع باعث شد تا کشورهای قدرتمندی همچون چین، روسیه، ترکیه و اروپایی ها خواستار تداوم حضور ایران در 

 .عرصه تجارت بین المللی باشند و درمقابل تحریم های آمریکا ایستادگی کنند

 :شار به ایران به بن بست رسیده استراهکار ترامپ برای ف

در گفت و گو با شبکه تلویزیونی اولوسال به موضوع تحریم های آمریکا و معافیت رهبر حزب وطن ترکیه دوغو پرینچک 

هشت کشور پرداخت و اظهار کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران به واقع منافع بسیاری از کشورهای حتی متحدان 

راهکار ترامپ برای فشار بر  ،تاکید کردوی  .خطر انداخته و امنیت ملی آنها را با تهدید مواجه می کندواشنگتن را نیز به 

ایران به بن بست رسیده و شکست اعمال تحریم های سنگین علیه ایران امروز به راحتی قابل مشاهده است چرا که دولت 

وی افزود : بخش عمده ای از گاز و نفت وارداتی .ترامپ نتوانست همه کشورها را برای همراهی با این تحریم ها بسیج کند

تامین می شود و توقف آن خسارات زیادی به کشور ما می زند و به همین دلیل آنکارا از ابتدا با این گونه ترکیه از ایران 

تحریم های خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل مخالف بود و حتی به بیان بهتر باید بگویم که نمی توانست آن را 

مریکا علیه ایران راه به جایی نخواهد برد چرا که ایران با تداوم برای من از ابتدا نیز مسجل بود که تحریم های آ.بپذیرد

برجام و نیز با معاف شدن اجباری هشت کشور چین، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان، هندوستان و یونان به واقع 

ارای منابع عظیم نفتی است و پرینچک تاکید کرد: ایران د.نقشه آمریکا در صفر کردن صادرات نفت و گاز ایران را برهم زد

حذف این قدرت اصلی تامین کننده انرژی بسیاری از کشورها جهان امکانپذیر نیست چرا که در صورت تحقق این امر، 
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تعادل بازارهای نفتی به هم ریخته و افزایش قیمت این ماده استراتژیک می تواند ضربات هولناکی را متوجه اقتصاد 

 .کندکشورهای صاحب نام صنعتی 

 تحریم های آمریکا علیه ایران با شکست مواجه می شود

به در می گویم، دیوار "با انتشار مقاله ای تحت عنوان پروفسور خدیجه بریل دده اوغلو وزیر سابق اتحادیه اروپایی ترکیه 

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد چرا که بازیگرانی مهم در عرصه  اعالم داشت،"بشنود

هدف تحریم آمریکا در واقع اعمال فشار اقتصادی علیه ایران .اقتصادی جهان از جمله روسیه و چین با ایران همراه هستند

این طریق حکومت ایران سرنگون شود، اما به باور من چنین به منظور ایجاد اعتراضات و نابسامانی های اجتماعی است تا از 

تحریم های آمریکا علیه  افزود،وی .ق گوناگون وجود داردیآرزویی محقق نمی شود چرا که امکان دور زدن تحریم ها به طر

چرا که با حضور اقتصاد ایران را با مبادالت قاچاقی می توان نقض کرد اما امروز به اعتقاد من نیازی به این امر نیست 

  د.ن به واقع ناکارآمد و خنثی می شوکشورهای قدرتمندی مانند چین و روسیه در کنار ایران، تحریم واشنگت

 سود یک میلیارد دالری ترکیش ایرـ  حریت 

میلیون دالر سود کسب کرده است.  149ماه اول سالجاری یک میلیارد و  9در بنابر اعالم شرکت ترکیش ایر، این شرکت 

میلیارددالر  9/9درصد افزایش یافته و به  20درآمد ناشی از فروش بلیط ترکیش ایر در این مدت در مقایسه با سال گذشته 

 . ه استرسید

 تداوم ارسال کمکهای سازمان هالل احمر ترکیه به  سوریهـ  صباح

از ابتدای جنگ  شهروندان سوریه ای گفت،ضمن اشاره به کمکهای بشر دوستانه ترکیه از رئیس سازمان هالل احمر ترکیه 

د، ایم.وی افزوهای بشردوستانه برای غیرنظامیان این کشور ارسال کردههزار تریلی کمک 42داخلی سوریه تاکنون بالغ بر 

های بشردوستانه اغلب شامل مواد غذایی وچادر به سوریه ارسال تریلی حامل کمک 25الی  20روزانه به طور متوسط 

  شود.می

 2018ماه سال  11نتالیا طی آمیلیون گردشگر به  12سفر بیش از وطن ـ 

 28در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با  به آنتالیا سفر کرده اند 2018ماهه سال  11خارجی که طی  تعداد گردشگران

نفر در رده هزار  624میلیون  4 گردشگران روسی با ،این مدتهزار نفر رسید. طی  531میلیون و  12درصد افزایش به 

 ی و اوکراینی نیز در رده های دوم وسوم قرار دارند.آلمان نخست و گردشگران

 سفر هیات انجمن بازرگانان موسیاد شعبه طرابوزان به تهرانـ  خبرترک

معاون اتاق تعاون ضمن سفر به ایران با ن وزارابطانجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه )موسیاد( شعبه از  هیاتی

ایران دیدار و گفتگو کردند. در این نشست همچنین رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در تهران و جمعی از بازرگانان و تجار دو 

کشور نیز حضور داشتند. طرفین در این نشست با اشاره به جمعیت، موقعیت جغرافیایی و تشابهات فرهنگی بر ضرورت 

 میان دو کشور تاکید کردند. دیتجاری و اقتصا توسعه روابط

 کشف منطقه دریای سیاه صددایران در  گردشگریبخش  ـ خبرترک

ر آشنایی با فرصتهای گردشگری در منطقه دریای سیاه به شهر ه منظوب و گردشگری از ایران آژانس سیاحتی 40نمایندگان 

طرابوزان سفر کردند. اعضای هیات ایرانی در این سفر ضمن بازدید از مراکز طبیعی و جاذبه های فرهنگی منطقه دریای 
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در این . پرداختند بخش این امکانات و ها فرصت ارزیابی به طرابوزان گردشگری بخش با نمایندگان نشستیطی سیاه 

توسعه متقابل تجارت  راری بین ایران و شرق مدیترانه همکا اصلی هدف طرابوزان بازرگانی اتاق مدیره هیأت رئیسنشست 

  میان دو کشور عنوان کرد. و گردشگری

 شد برگزارخواهد دراستانبول پاسیفیک ـ یاآس ـ نشستملیت 

 لغایت 23 درتاریخ پاسیفیکـ  آسیا وکشورهای ترکیه بازرگانان و گذاران سرمایهبا حضور پاسیفیکـ آسیا  نشست اقتصادی

 5 سالیانه و بوده شرکت میلیون 3 دارای پاسیفیکـ نوامبر دراستانبول برگزار خواهد شد. گفتنی است بازار آسیا  24

    .دهد می انجام خدمات و کاال تجارتدالر تریلیون
 

 آنکارا -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران  
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