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 توزیع میوه شب عید 
جلوی در مساجد

فرمانــده مرکــز 
مقاومت بسیج وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: 
جلــوی درب ۱۰۰ 
مسجد شهر تهران که 
عمدتا در جنوب تهران 
و مناطقی که قشر ضعیف جامعه سکونت دارند، میوه 

شب عید به قیمت مصوب توزیع می شود.
محسن شــهبازی اظهار داشــت: در راستای 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعدیل قیمت 
میوه، عرضه مســـتقیم میوه روزهای پایانی سال 
جاری و نــوروز ۱4۰۰ توســط تولیدکنندگان و 
تشکل های تعاونی با همکاری بسیج وزارت جهاد 

کشاورزی عملیاتی می شود.
وی افزود: عرضه مسـتقیم میوه در ایام پایانی 
ســال جاری و نوروز توســط تولیدکننــدگان و 
تشکل های تعاونی در سطح کشــور به ویژه شهر 

تهران با همکاری بسیج اجرایی می شود.
فرمانده مرکــز مقاومت بســیج وزارت جهاد 
کشــاورزی ادامه داد: این رویداد در۱۰۰ نقطه در 
شهر تهران و جلوی درب مساجد انجام می شود که 
برای این کار جلوی درب مساجد محل های برای 
برپایی غرفه موقت عرضه میوه توسط تولید کننده 
محصول و ایجاد زنجیره ارزش و حذف دالالن ایجاد 

شده است.
    

 تخفیف زیاد ایران به چین 
برای خرید نفت

وبسایت بلومبرگ 
گــزارش داد کــه 
ایران نفت خــود را به 
چین بــا تخفیف زیاد 

می فروشد.
بلومبرگ به نقل از 
بازرگانان و تحلیلگران نفت نوشت: چین روزانه حدود 
یک میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ایران وارد 
می کند که بیشترین میزان در دو سال اخیر به  شمار 
می رود. ایران از محدودیتی که اوپک برای تولید نفت 

خام وضع کرده معاف است.
به گفته دست اندرکاران بازار نفت، قیمت نفت 
ایران در چین معموالً بین ۳ تا ۵ دالر در هر بشــکه 
زیر معیار نفت خام برنت است، تفاوتی که سبب شده 
شرکت های محلی با توجه به افزایش قیمت های 
جهانی به سرعت اقدام به خرید و ذخیره سازی نفت 

ایران کنند.
بر أســاس گــزارش بلومبــرگ، بخشــی از 
محموله هایی که به چین می رسد، مستقیم در بنادر 
ایران بارگیری  شده و بخشی نیز به عنوان تولیدات 

کشورهای دیگر عرضه می شود.
    

نرخ بیمه بر اساس دیه سال آینده 
اعالم شد

ایســنا- طبق 
اعالم رئیس کل بیمه 
مرکزی به دنبال اعالم 
نرخ دیه در سال آینده 
نرخ بیمه نسبت به سال 
قبل بر اساس مصوبات 
شورای عالی بیمه ۳٧ درصد و نســبت به امسال 

۳٧درصد افزایش دارد.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه 
رقم دیه ســال ۱4۰۰ را 4٨۰ میلیــون تومان در 
ماه های حالل اعالم کرده که نسبت به نرخ دیه سال 
جاری، 4۵.۵ درصــد افزایش دارد گفت:  نرخ بیمه 
شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است و بنابراین 
برای سال ۱4۰۰ محاسبات بیمه مرکزی انجام شده 
و با توجه به اینکه ضریب خسارت رشد۱۰۰ درصدی 
داشته شرکتهای بیمه انتظار رشد۱٨ درصدی را 

نسبت به رشد 4۵ درصدی نرخ دیه داشت.  
به گفته سلیمانی، شورای عالی بیمه با افزایش 
۱٨ درصدی شــرکتهای بیمه موافقت نکرد و نرخ 
بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای 
عالی بیمه ۳٧ درصد و نسبت به سال جاری معادل 

۳٧ درصد رشد دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بیمه مرکزی 
مایل بود مبلغ دیه افزایش نیابد اما این اتفاق افتاد و  
االن همه مردم مکلف به خرید بیمه نامه شخص ثالث 

هستند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. 
سلیمانی اشــاره ای هم به وضعیت دارندگان 
موتورسیکلت که از خرید بیمه نامه شخص ثالث 
شانه خالی می کنند داشت و افزود :باید ۱۱ میلیون 
موتورسیکلت موجود در کشور تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند ولی  اکنون دو میلیون موتورســیکلت 
تحت پوشــش بیمه شخص ثالث هســتند ولی 
امیدوارهستیم  با کمک فروش اقساطی بیمه نامه ها، 

تمام موتورسیکلت ها بیمه شوند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

پرونده ســال ۱۳۹۹ در صف های 
طویلی که برای تامین کاالهای اساسی 
مقابل فروشگاه های زنجیرهای و میادین 
میوه و تره بار تشکیل شده بود، بسته شد. 
اقتصاد ایران در ســال ۱۳۹۹ روزهای 
بسیار ســختی را پشت ســر گذاشت 
روزهایی مملو از خبرهــای نه چندان 

خوب برای شهروندان.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی 
مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم 
در ۱۱ ماه ابتدایی امسال به بیش از ۳4 
درصد رســید هرچند بررسی ها موید 
این نکته اســت که نرخ تورم کاالهای 
مصرفی و اساسی شــامل خوراکی ها و 
آشامیدنی ها بسیار  االتر از نرخ عمومی 

تورم در کشور است.
در سالی که گذشت،سرمایه گذاری 
یکی از مهمترین دغدغه هــای افکار 
عمومی بود. سرمایهگذاری در بازارهای 
مختلف برای پیشگیری از کاهش ارزش 
پول اما با این حــال در روزهای پایانی 

سال همه کســانی که به بازارها ورود 
کرده اند خود را متضرر می دانند. بررسی 
بازارهای مختلف اما نشــان می دهد 
بازارهای ســنتی چهارگانه یعنی بازار 
دالر، ســکه، مســکن و بورس همگی 
در سالی که گذشــت بازدهی باالیی 
داشتند؛ اما ســرمایه گذاران به واسطه 
رشد تورم و افزایش بیمه های قیمتها 
همگی احساس زیان می کنند به این 
ترتیب کســانی که بیش از ۵۰ درصد 
سود از حضور در بازارهای مختلف کسب 
کردند، در پایان ســال خود را زیاندیده 
تصور می کنند که ایــن امر به کاهش 
قابل توجــه ارزش پول ملــی در ایران 

بازمی گردد.
دالر 

برابری ارز برای پول های مختلفی که 
در کشورهای متعدد جهان جریان دارند 
مولفه بسیار مهمی محسوب می شود. 
هرچند ایران سال هاست روابط سیاسی 
و اقتصادی مستقیمی با ایاالت متحده 
آمریکا ندارد اما به شدت اقتصادی تحت 

تاثیر دالر را داراست.

بررســی ها نشــان می دهد قیمت 
دالر در یک سالی که گذشت افزایشی 
بیش از ۶۵ درصد را شــاهد بوده است 
نرخ دالر در روزهای پایانی سال گذشته 
در محدوده ۱۵ هزار تومان قرار داشت 
اما در تالطم عجیب و غریب بازار ارز در 
سال ۱۳۹۹ حتی تا مرز ۳۲۰۰۰ تومان 
نیز پیشروی کرده و اتفاقاً تب خرید دالر 
در این محدوده قیمتی بسیار باال بود. 
بسیاری از کسانی که در این دوره زمانی، 
یعنی پس از فراتر رفتن قیمت دالر از ۲۵ 
هزار تومان اقدام به خرید کردند، متضرر 
شدند و کسانی که حتی با قیمتی پایین 
تر از این رقم نیز دالر خریدند به واسطه 
نفروختن دالر در مرز قیمتی ۳۲ هزار 

تومان احساس زیان می کنند.
سکه 

قیمت سکه در سالی که گذشت برابر 
با ٧۵ درصد بــود؛ هرچند این بازدهی، 
بازدهی بســیار باالیی بــرای یک کاال 
محسوب می شود اما سرمایه گذاران در 

بازار سکه نیز احساس زیان می کنند.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

در آخرین روزهای اســفند ماه ســال 
گذشته در محدوده ۶ میلیون تومان بود 
اما در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه 
در محدوده ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان قرار 
دارد اما با این حال خریداران ســکه نیز 
احساس می کنند. ســرمایه گذاری در 
این بازار با زیان همراه بوده در حالی که 
قیمتها در همین محدوده زمانی رشد 

٧۵ درصدی را تجربه کرده است.
مسکن 

قیمت مســکن نیز در یک ســال 
گذشته افزایشی نزدیک به ٨۵ درصد 
را شــاهد بوده اســت. متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مســکونی در تهران 
به محدوده ۲٨ میلیون تومان رسیده 
است که قیمتی بســیار باال در قیاس با 
قدرت خرید تلقی می شــود. هرچند 
اخبار منتشر شــده بر کاهش قیمت 
ملک در ماه های اخیــر داللت دارد اما 
بسیاری از دست اندرکاران می گویند 
این وضعیت بــه معنای کاهش قیمت 
نیســت بلکه رکود حاکم بر بازار شود 
شده است برخی از فروشندگان واقعی 
قیمت های پیشنهادی خود را کاهش 
دهند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
وزارت راه و شهرســازی در فروردیــن 
ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران 
با کاهش ٧۲ صدم درصدی در مقایسه 
با آخرین ماه ســال ۹٨ به ۱۵ میلیون و 
۵4۵ هزار تومان رســید. در اسفندماه 
سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مســکونی در تهران ۱۵ میلیون 
و ۶۵٨ هزار تومان بــود. همچنین در 
اولین ماه امسال ۱۰۹۶ فقره قرارداد در 
سامانه امالک و مستغالت ثبت شد که 
در مقایسه با ۹۰٧٧ فقره اسفندماه سال 
گذشــته حاکی از کاهش ٨٧ درصدی 

دارد. بیشترین متوسط قیمت مناطق 
۲۲ گانه تهران مربوط به منطقه یک با 
۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده که 
نسبت به اسفند ۹٨ بالغ بر ۳.۹ درصد 
کاهش یافته اســت. بانک مرکزی نیز 
متوســط قیمت خریــد و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران، را در فروردین ۱۵ میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان اعالم کرد. 
بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن 
در بهمن ماه را ۲٨ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان اعالم کرد. بر این اســاس تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهــران در یازده ماهه ســال ۱۳۹۹ به 
حدود ٧٨ هزار واحد مســکونی رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
۶.4 درصد افزایش نشان می دهد. الزم 
به ذکر است بررسی تحوالت متوسط 
قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهر 
تهران موید آن است که در بهمن سال 
جاری تعداد ٨ منطقــه از مجموع ۲۲ 
منطقه، کاهش قیمت مسکن نسبت به 

ماه قبل از آن را ثبت کرده اند.
بورس 

بازار ســرمایه یکی از پرخبرترین 
بازارها در ســال گذشــته محســوب 
می شــود. این بــازار با تالطم بســیار 
غیرمنتظره و عجیبی روبرو بود. هرچند 
در ۵ ماهه ابتدایی ســال رشد فزاینده 
شاخص بورس سبب شــد بسیاری از 
شهروندان غیرحرفه ای حضور در این 
بازار را برای کســب سود ترجیح دهند 
اما با ریزش شاخص کل بورس از مرداد 
ماه به بعد بسیاری از سرمایه گذاران در 
این بازار زیان هنگفتی را متحمل شدند.

عقبگرد بازار سرمایه از دو میلیون واحد 
به محدوده یک میلیون و دویست هزار 

واحد کاهش یافته است. 
بازار سرمایه اما با تمام تالطم هایی 
که تجربه کــرد پربازده تریــن بازار در 
ســال ۱۳۹۹ بود این بازار رشدی ۱4۵ 
درصدی را تجربه کرد و به سرمایه گذاران 

خود این میزان سود را ارائه داد.
با این حال ســرمایه گذاران بورس 
ناراضی ترین سرمایه گذاران در اقتصاد 
محسوب می  شوند. بورس در روزهای 
اخیر رشد اندکی را تجربه کرده است و 
بسیاری از کارشناسان بر این عقده اند 
که رشد شاخص بورس تا اردیبهشت 
ادامه خواهــد داشــت.   آنچه اهمیت 
دارد این اســت که تورم باال و ادامه دار و 
ریزش ارزش پول ملــی تمامی افراد را 
در معرض احساس زیان قرار می دهد. 
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند 
که احســاس زیان در اقتصاد ایران به 
مراتب باالتــر از زیان واقعی اســت و 
سیاســتگذار الزم است نسبت به مهار 
تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد 

ثبات اقدام کند. 

آنچه بازارهای ایران در سال 99 به جا گذاشت؛

طعمگسزیاندرکامسرمایهگذاران
آنچه اهمیت دارد این است 

که تورم باال و ادامه دار و 
ریزش ارزش پول ملی 

تمامی افراد را در معرض 
احساس زیان قرار می دهد. 

بسیاری از کارشناسان 
معتقدند احساس زیان 

در اقتصاد ایران به مراتب 
باالتر از زیان واقعی است 
و سیاستگذار الزم است 

نسبت به مهار تورم و بهبود 
وضعیت اقتصادی و ایجاد 

ثبات اقدام کند

در حالی که چند روز بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است، 
هنوز شاهد نابســامانی در بازار کاالهای مورد نیاز شب عید 

هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به سال نو 
قیمت تمامی اقالم اساسی سبد خانوار با جهش چشمگیری در 
بازار روبرو شده که این موضوع  افت شدید تقاضا از سوی دهک 
های ضعیف و متوسط جامعه را به همراه داشته است چرا که 

درآمدها هیچ گونه سنخیتی با این گرانی ها ندارد.
رصدها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت گوشت، مرغ، 
روغن، میوه و آجیل و خشکبار و دیگر مایحتاج خانوار نسبت به 
ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است به طوریکه خانوارها 
برای تامین اقالم مورد نیاز با نرخ دولتی مجبورند ســاعت ها 
در صف های طوالنی در شرایط کرونایی بایستند، درحالیکه 
با وعده مســئوالن تنظیم بازار مبنی بــر فراوانی کاال و ثبات 
قیمت ها، انتظار آحاد جامعه بر آن بود تا کاالهای اساسی در 

دسترس باشد.
بررسی های میدانی نشــان می دهد که  هر کیلو گوشت 
گوســفند با قیمت ۱4۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، گوشت گوساله 
۱۳۰ تا ۱4۰ هزار تومان، مرغ ۳۵ تا ۳٨ هزار تومان، سینه مرغ 
۵۵ هزار تومان، فیله مرغ ۶۵ هزار تومان، قزل آال ۵۵ هزار تومان، 
سالمون نروژ 4۰۰ هزار تومان، شیر جنوب ۱۵۰ هزار تومان، 
حلوای سیاه ۱۱۰ هزار تومان، شوریده بندر ۱۲۰ هزار تومان و 

ماهی سفید پرورشی ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود که 
نسبت به ماه های اخیر رشد چندبرابری داشته و این امر نشان 
می دهد ورود پشتیبانی امور دام در خصوص گوشت و مرغ به 

بازار هم تاثیری نداشته است.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که قیمت میوه به 
عنوان دیگر اقالم ضروری خانوار در شب عید دچار نوساناتی 
شده است که هر یک از فروشندگان دالیل خاص خود را برای 
این گرانی ها مطرح می کنند، درحالیکه مسئوالن وزارت جهاد 
بارها اعالم کرده بودند که با وجود شرایط مساعد تولید و ذخایر 
مناسب در سردخانه ها، کمبودی در توزیع نداریم ، با این وجود 
جای این سوال است که علت گرانی و اختالف قیمت از مغازه ای 

به مغازه دیگر چیست و به چه علت قیمت سیب و پرتقال با نرخ 
مصوب تنظیم بازار اختالف چشمگیری دارد؟

بازار اقالم اساسی تعریفی ندارد
قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با 
اشاره به اینکه بازار اقالم اساسی رونقی ندارد، اظهار کرد: رصدها 
از بازار نشان می دهد که جنب و جوش سال های قبل در بازار 
نیست و فروش اقالم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشــاره به اینکه در تامین اقالم مشکلی وجود ندارد، 
افزود: علی رغم فراوانی کاال، مشکالتی در توزیع برخی اقالم 
همچون روغن وجود دارد و به عبارتی سودجویی در نظام  توزیع 

منجر به نابسامانی بازار روغن شده است.
حسنی ادامه داد: بازار اقالم اساسی در سال آتی به سیاست 
دولت بستگی دارد به طوریکه با گشایش بازار ارز، قیمت اقالم 

کاهش می یابد.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشــاره به اینکه 
تقاضا برای خرید نسبت به سال قبل ۳۵ درصد کاهش یافته 
است، بیان کرد: با توجه به افزایش چندین باره قیمت از سوی 
تولیدکنندگان و سودهای کاذب و گرانفروشی فروشندگان، 
خانوارها رغبتــی به خرید و دپو در منازل خود نداشــتند که 
امیدواریم سال آینده دولت ارز ترجیحی یا نیما به واردات کاال 
اختصاص ندهد و بگذارد بر مبنای بازار آزاد رقابت ایجاد شود و 

بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
عرضه مرغ تنظیم بازار کافی نیست

مهدی یوســف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در 
گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشــاورزی باشگاه 
خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه عرضه مرغ تنظیم بازار 

به میزان کافی نیســت، اظهار کرد: تاکنون پشتیبانی امور 
دام نتوانسته به میزان نیاز مرغ با نرخ مصوب ۲۰ هزار و 4۰۰ 

تومان را تامین کند.
یوسف خانی در واکنش به عرضه مشتقات مرغ با نرخ باالی 
۵۰ هزار تومان در بازار بیان کرد: مشتقات مرغ بر مبنای قیمت 

۲۰ هزار و 4۰۰ تومان باید در بازار عرضه شود.
یوسف خانی نرخ هر کیلو شیرجنوب را ۱۳۰ هزار تومان، 
کپور ۳۵ هزار تومان، قزل آال 4۶ هزار تومان، شیرنیزه ای ۶۰ 
هزار تومان، تیالپیا ۱۲۰ هزار تومان، سفید پرورشی 4۰ هزار 
تومان، آزاد دزفولی ۲۵ هزار تومــان، هامور جنوب ۱۰۰ هزار 
تومان، حلوای ســیاه ۹۰ هزار تومان، شوریده بندر ۱۰۰ هزار 
تومان، راشگو جنوب ۱۶۰ هزار تومان، سرخو ۱۰۰ هزار تومان، 
سالمون نروژ ۳۶۰ هزار تومان، سنگسر طالیی ٧۰ هزار تومان 

و سنگسر شهری ۶۰ هزار تومان اعالم کرد.
نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله ۱۰۰ هزار تومان

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام از انباشت 
دام در واحدهای دامداری خبر داد و گفت: با وجود انباشت دام 
در واحدهای دامداری و کاهش مصرف، قیمت گوشت جهش 
چشمگیری داشته است، درحالیکه این نرخ ها به هیچ عنوان 

منطقی نیست .
وی قیمت کنونی هر کیلو دام ســنگین را ۳٨ تا 4۰ هزار 
تومان و دام ســبک را 4۶ تا 4۹ هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
با توجه به قیمــت خرید دام از دامدار، نــرخ منطقی هر کیلو 
گوشت گوسفندی ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان و گوشت گوساله 
۱۰۰ هزار تومان است که متاسفانه با نرخ های باالتری بدست 

مصرف کننده می رسد.

وضعیت بازار اقالم اساسی در شب عید

تنظیم بازار مرغ و میوه به کجا رسید؟

خبر

اتاق بازرگانی تهران به بررسی جزئیات تجارت 
ایران و ترکیه در ۱۰ سال اخیر پرداخته که نشان 
دهنده افت جدی همکاری هــای اقتصادی دو 

کشور در سال های اخیر است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش های ارائه 
شــده باالترین میزان تجارت ثبت شده میان دو 
کشــور به ســال ۲۰۱۲ باز می گردد که عدد آن 
بیش از ۲۲ میلیارد دالر براورد می شــود. در این 
ســال اصلی ترین علت افزایش آمار تجارت، باال 
بودن ارزش واردات ایران از ترکیه بوده اســت. در 
سال ۲۰۱۲، ترکیه از ایران حدود ۱۰ میلیارد دالر 
و ایران از ترکیه حدود ۱۲ میلیــارد دالر واردات 

داشته اند.

ارزش صادرات ایران به ترکیه از ســال ۲۰۱۱ 
روند نزولی داشــته و از حدود ۱۲.۵ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۱۶ به حدود 4.٧ میلیارد دالر رسیده 
اســت. به دنبال اجرای برجــام و توافق تجارت 
مشترک میان دو کشور، این عدد در سال ۲۰۱٧ 
بار دیگر به حدود ٧.۵ میلیارد دالر افزایش یافته 
اما در سال ۲۰۲۰، همزمان با شیوع کرونا و تداوم 
تحریم های آمریکا، این عدد به حدود یک میلیارد 

دالر کاهش یافته است.
بخش مهمی از کاهش صادرات ایران به ترکیه 
تحت تاثیر افت صادرات اقالم نفتی بوده و در حوزه 
صادرات غیرنفتی، تفاوت چندانی در آمار تجارت 
مشترک دو کشور دیده نمی شود. در سال ۲۰۲۰، 

واردات ایران از ترکیه نیز به پایین ترین ســطح 
خود رســیده و آمارها واردات ۱.٨ میلیارد دالر را 

نشان می دهد.
در بررســی ترکیب صادرات ایران به ترکیه، 
کاهش قابل توجه صادرات محصوالت شیمیایی 
و صنایع وابسته به آن، حرف اول را می زنند. این 
عدد در سال ۲۰۱۱ حدودا ۱۱ میلیارد دالر بوده 
اما در سال ۲۰۲۰ تنها به ۲۳٨ میلیون دالر رسیده 
است. در این حوزه صادرات سوخت های معدنی، 
روغن های معدنی، موم های معدنی و مواد قیری 
ایران به ترکیه ۹۹.۶ درصد کاهش یافته که همین 

امر خود را در آمار صادرات نهایی نشان می دهد.
در میان کاالهایی که هنــوز از ایران به ترکیه 
صادر می شود، مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده 
با این مواد حدود ۲4 درصد از کل ارزش صادرات 
را به خود اختصاص داده و مس و روی دیگر مواد 

صادراتی عمده ایران به این همسایه غربی به شمار 
می روند.

در حوزه واردات نیز در ســال ۲۰۱۱، ماشین 
آالت و وســایل مکانیکی، فلزات و مواد نساجی 

اصلی ترین واردات ایران از ترکیه را تشکیل داده و 
در حال حاضر دیگ های بخار آب، ماشین آالت و 
وسایل مکانیکی حدود ۱۹ درصد از واردات ایران 

از ترکیه را شامل می شود.

چرا ترکیه دیگر از ایران کاال نمی خرد؟


