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 به نام خدا

 

  ترکيه –گزارشی از نمايشگاه نساجی استانبول 

  ١٣٨٩ سال ارديبهشت ٢٨الی  ۵٢مطابق با  ٢٠١٠ سال MAY ١٨الی  ١۵

و هر چند در دو کشور ايران و ترکيه از دير باز دارای روابط فرهنگی ، تجاری و اقتصادی بوده 
مقاطعی دور اين روابط با تنش همراه بوده است اما با توجه به وابستگی های فرهنگی و علی الخصوص 
مذهبی دو ملت ، مجددا اين روابط به حالت عادی باز گشته است و خصوصا در سالهای اخير اين روابط 

رشد يافته است به نحوی که سرعت ه بصورت گسترده ای تعميق يافته و مبادالت تجاری بين دو کشور ب
ميليارد دالر در سال نيزگذشته و دولت مردان  ١٠در حال حاضر حجم مبادالت تجاری فی مابين از مرز 

 ٢٠رساندن آن به مرز مبادالت و  اينگسترش هر چه بيشتر  دو کشور عزم و اراده خود در خصوص
  .ميليارد دالر در سال را اعالم نموده اند 

ت در سالهای اخير ناشی از عزم طرفين در استفاده از ظرفيت کشورهای منطقه و گسترش اين مبادال
  .رويکرد هر دو طرف به افزايش حجم مبادالت منطقه ای می باشد 

ميليارد دالر مربوط به  ٨، مبلغ  ٢٠٠٩در سال  ميليارد دالر ارزش تجارت فی مابين ١٠از مبلغ 
يز صادرات غير نفتی به کشور ترکيه بوده و متقابال نيز ميليون دالر آن ن ٨٠٠صادرات نفت و گاز و 

ميليارد دالر کاالهای صنعتی و محصوالت از کشور ترکيه به ايران صادر گرديده که تراز  ٢/١مبلغ 
ای رتجاری فی مابين را به نفع ايران مثبت نموده است در حال حاضر بعضی از کاالهای طرفين ب

بر خوردار می باشد که به نظر می رسد زمان )  PTA( رجيحی صادرات به طرف مقابل از تعرفه ت
فرا رسيده باشد که اين گام می تواند تحولی )  FTA( ارتقاء اين روابط از حالت ترجيحی به تجارت آزاد 

  .کيفی در سطح روابط تجاری بين دو طرف ايجاد نمايد 

  اطالعات عمومی کشور ترکيه

  کيلومتر مربع ٧٨٠,۵٨٠: مساحت 

  ) ٢٠٠٩آمار سال ( نفر  ٧١,۵١٧,١٠٠: جمعيت 

  کرد% ٢٠ترک ، % ٨٠: ترکيب جمعيتی 

نفر پايتخت تجاری کشور ترکيه و پل  ١٢,۶٩٧,١۶۴استانبول با جمعيت : شهر های مهم و پر جمعيت 
نفر پايتخت سياسی کشور ترکيه می باشد  ۴,۵۴٨,٩٣٩ارتباطی آسيا به اروپا می باشد ، آنکارا با جمعيت 

ميانگين سن مردم ترکيه معادل  شهر بزرگ کشور ترکيه می باشد سوميننفر  ٣,٧٩۵,٩٧٨ازمير با  و
  .سال است که دارای جمعيتی جوان می باشد  ٢٨/۵
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  .نرخ برابری ليره ترک نيز بشرح ذيل است 

  ليره ترک ٩١/١= يورو  ١

  ليره ترک ۵٢/١= دالر  ١

  ريال ايران ۶٨٠٠= ليره ترک  ١

  ) ٢٠٠٩سال ( اقتصادی کشور ترکيه اطالعات 

  ميليون نفر ٧١: جمعيت 

  % ٣/١: رشد جمعيت 

  )هجدهم در جهان ( ميليارد دالر  ٨۶٠: توليد ناخالص داخلی 

  دالر ١٢,١١٢: در آمد سرانه 

  -%  ٨/۵: رشد اقتصادی 

  % ٩/۵:  تورمنرخ 

  % ٧/١٠: نرخ بيکاری 

  ميليارد دالر ٢/١٣: سرمايه گذاری خارجی 

  ميليارد دالر ١٠: ذخاير ارزی 

  ميليارد دالر ٢٢۶: بدهی خارجی 

  صادرات ترکيه به جهان

  ميليارد دالر ١٣٢:  ٢٠٠٨سال 

  ميليارد دالر ٩٧:  ٢٠٠٩سال 

  ميليارد دالر ١١١:  ٢٠١٠پيش بينی سال 

پوشاک و همترين  اقالم صادراتی  کشور ترکيه ، شامل انواع وسايل نقليه ، آهن و فوالد و منسوجات م
  .می باشد 

 يسمد ، منسوجات و پوشاک و صنعت توربه عبارت ديگر چهار بخش توليد وسايل نقليه ، آهن آالت و فوال
  .لکوموتيو اقتصاد کشور ترکيه می باشد 
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ميليارد  ٢٠صادرات منسوجات و پوشاک و ماشين آالت نساجی کشور ترکيه در سال گذشته بالغ بر حدود 
  .دالر برآورد می گردد 

ميليارد دالر در سال گذشته بوده  ٢١نيز بالغ بر حدود  يسمکشور ترکيه از محل گردشگری و توردر آمد 
  .ميليون گردشگر خارجی حاصل گرديده است  ٣٠که اين رقم از سفر حدود 

  واردات ترکيه

  ميليارد دالر ٢٠٢:  ٢٠٠٨سال 

  ميليارد دالر ١٠٠:  ٢٠٠٩سال 

الکترونيکی مهمترين اقالم وارداتی ترکيه نيز عبارتند از نفت و انواع مواد سوختنی ، لوازم الکتريکی و 
  .وسايل نقليه شخصی  و

  .بطور کلی تراز تجاری ترکيه با جهان منفی است 

ميليون دالر در بخش  ١١۵بالغ بر  ١٣٨٨در حوزه صنعت نساجی نيز صادرات ترکيه به ايران در سال 
 ٢٠در همين مدت نيز معادل . ميليون دالر نيز در بخش ماشين آالت نساجی بوده است  ١٠محصوالت و 

فی  بازرگانیميليون دالر محصوالت نساجی از ايران به ترکيه صادر شده است که در اين بخش تراز 
  .به نفع ترکيه مثبت می باشد مابين 

  نمايشگاه نساجی استانبول

به   Tuyapر سه حوزه ماشين آالت نساجی ، انواع منسوجات بافته نشده و انواع نخ در محل نمايشگاهی د
برگزار شد و اتحاديه توليد کنندگان ماشين آالت و لوازم )  TEMSAD ( با همکاری اتحاديه روز ۴مدت 

  .يدکی ترکيه در آن حضوری فعال و گسترده داشت 

شرکت از سراسر جهان در آن حضور  ۵١۵هزار متر مربع برگزار و  نمايشگاه در زمينی به وسعت سی
  .بازديد به عمل آورند ن آسراسر دنيا از  ازداشتند و انتظار می رفت در حدود سی هزار نفر 

و به نمايندگی از طرف هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران  TEMSADاينجانب نيز به دعوت اتحاديه 
 و) مدير عامل (   Adil Nalbantآقايان  تمسادن حضور يافته و مورد استقبال گرم مسئولين اتحاديه آدر 

Richard Salvatore  ) مقرار گرفت) مسئول هماهنگی اتحاديه .  

و ساير  تمساددر ابتدای ورود به محل نمايشگاه در جلسه ای متشکل از اعضای هيات مديره اتحاديه 
ی که در خصوص نمايشگاه ارائه يافته و پس از صحبت های اوليه و توضيحاتميهمانان ويژه حضور 

پس از چند غرفه سدر مراسم افتتاحيه نمايشگاه حاضر شده و  تمسادگرديد به اتفاق اعضاء هيات مديره 
  .نمونه نيز بصورت نمادين بازديد به عمل آورده شد 
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نيز در ضيافت نهاری که به افتخار حاضرين و مسئوالن نمايشگاه )  MAY ١۵ (در ظهر روز افتتاحيه 
بهترين توليد کنندگان و برترين صادر برگزار گرديد شرکت نمودم در اين ضيافت لوح های تقديری به 

  .کنندگان اتحاديه تمساد داده شد 

ت ضيق وقت و عدم اينجانب نيز متنی را که برای ايراد سخنرانی در اين ضيافت تهيه نموده و به عل
هماهنگی قبلی قرائت نگرديد را در اختيار مسئولين اتحاديه قرار دادم که اين متن در سايت اتحاديه تمساد 

  .قرار داده شد و به پيوست نيز می باشد   com.WWW.Temsadبه آدرس 

بين آن اتحاديه و انجمن صنايع نساجی  ٢٠٠٨ه در سال با توجه به تفاهم نامه ای ک مسئولين اتحاديه تمساد
ته کاری پيش ايران به امضاء رسيده است خواستار گسترش هر چه بيشتر روابط فی مابين و تشکيل کمي

  .م نامه گرديدند بينی شده در آن تفاه

ی ايرانی در روزهای بعدی نيز از غرفه های نمايشگاه بازديد به عمل آورده شد که از معدود غرفه ها
، پارسيان پلی تکس نماينده شرکت  ه صنعتی نيکو در ترکيهنماينده گرو AKSAL ميتوان به غرفه شرکت

  .الروشه ، صنايع لفاف زرين و ماهنامه نساجی امروز اشاره کرد 

و نمايندگان ايرانی آن ها در نمايشگاه برگزار گرديد  سه ای که با مسئولين غرفه الرو شههمچنين در جل
دستاورد از طرف شرکت مزبور جهت معرفی آخرين  در ايران با پيشنهاد ايشان مبنی بر تشکيل سميناری

با  مربوطهصنعت و معرفی ماشين آالت  اين های صنعت منسوج نبافته ، پيشرفت های به عمل آمده در
صنعتی امير کبير موافقت به  کده نساجی دانشگاهاجی ايران و دانشکمک و همکاری انجمن صنايع نس

  .اقبا تعيين خواهد شد عزمان آن نيز مت ومکان برگزاری سمينار ، دانشکده نساجی . عمل آمد 

يورو  ١٠٠تا  ۶٠برای هر متر مربع بين شايان ذکر است که هزينه اجاره غرفه در نمايشگاه استانبول 
  .ه متراژ غرفه ها داشت متغير بود که بستگی ب

به کار خود خاتمه داد و نمايشگاه های بعدی به ترتيب در  MAY ١٨ نمايشگاه نساجی استانبول در تاريخ
  .برگزار خواهد گرديد  ٢٠١١و بارسلونای اسپانيا در سال  ٢٠١٠شانگهای چين در سال 

  

                                                   

  ميظنت و هيهت                                                   

  عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجی ايران                                                   

  عليرضا حائری                                                    

                                                 ۵/٣/٨٩  


