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 بسمه تعالی

 78 اخبار و گزارشات اقتصادی بولتن

17/12/97 

 اهم اخبار:

سفیر جمهوری اسالمی در آنکارا ضمن حضور در محل سرکنسولگری ایران در استانبول با بازرگانان و فعاالن 

 اقتصادی ایرانی دیدار و گفتگو کرد.

رکنسولگری جمهوری اسالمی همکاری سبا  "ها ایران و ترکیهتقویت روابط تجاری و توسعه همکاری"نشست  

  در شهر ارزروم برگزار شد.  ارزرومسازمان بورس تجارت  ایران و

از کنگره این کشور خواسته است تا  ترکیه یافته توسعه اقتصاد به اشاره ضمن آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد

 نمایند.آمریکا خارج تجارت ترجیحی از برنامه نظام عمومی نام ترکیه را 

در این خصوص د. وی کشور در ماه فوریه را اعالم کراین ترکیه آمار تجارت خارجی  تجارتسار پکجان، وزیر حر

میلیون دالر و واردات نیز  312میلیارد و  14درصدی به  3.7در ماه فوریه با افزایش  ترکیهاظهار داشت: صادرات 

 د.الر رسیمیلیون د 161میلیارد و  16درصدی به  18.7با کاهش 

درصد اعالم کرد. در این گزارش بیشترین  19،67سازمان آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه فوریه سالجاری را 

 درصد اعالم شده است. 29،25نرخ تورم برای اقالم مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیر الکلی 

 اعالم کرد.79.4را  ماه فوریه این کشور در سازمان آمار ترکیه، شاخص اطمینان اقتصادی

 در آنکارا   فضای ترکیه -دیریت صنایع هوا مدر نشست  ضمن حضور جمهور ترکیه  رئیسمعاون فواد اوکتای، 

 د.خبر دا 2026از آغاز پرواز هواپیمای ملی ترکیه در سال  طی سخنانی،

 بالغ بر  2018سود خالص این شرکت در سال براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت هواپیمایی ترکیش ایر، 

 .اعالم گردیدمیلیون دالر(  753میلیون لیر )حدود  45میلیارد و  4

 قبال در مردم حسیاست ایجاد و ترکیه حیاتی های زیرساخت پذیری انعطاف از حمایت در راستای بانک جهانی

 .دهد می قرار ترکیه اختیار درهزار دالری  900مالی  کمک طبیعی بالیای
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 ایرانی در استانبول  بازرگانانایران در آنکارا با تجار و  سفیردیدار 

ضمن حضور در محل سرکنسولگری ایران در استانبول با بازرگانان محمد فرازمند، سفیر جمهوری اسالمی در آنکارا 

ضمن استماع موانع و مشکالت تجار و دست  و فعاالن اقتصادی ایرانی دیدار و گفتگو کرد. فرزامند در این دیدار

 ژه ارائه تسهیالت الزم اعالم داشت.آمادگی خود را برای رفع آنها به وی ،اندرکاران اقتصادی ایرانی

 نشست تقویت روابط تجاری و توسعه همکاریهای ایران و ترکیه در ارزروم

همکاری سرکنسولگری جمهوری اسالمی  با "ها ایران و ترکیهتقویت روابط تجاری و توسعه همکاری»نشست  

در این نشست که با حضور سجاد سلطان زاده،  در شهر ارزروم برگزار شد. ارزرومو سازمان بورس تجارت  ایران و 

ارزروم، حاکان اورال، رئیس سازمان بورس تجارت ارزروم و هیات های   سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در

سرکنسول ایران در ارزروم بر لزوم تقویت روابط تجاری میان شهرهای مرزی  ردید، تجاری ایران و ترکیه برگزار گ

دو کشور تاکید کرد و گفت: تجار و کارفرمایان باید شیوه های سنتی تجارت را کنار گذاشته و با رویکرد به سیستم 

اد بنده روابط دو کشور در های جدید تجارتی، فعالیت اقتصادی خود با یکدیگر را ادامه دهند. وی افزود، به اعتق

 تمامی زمینه ها باید خوب و عالی باشد. 

رئیس سازمان بورس تجارت ارزروم نیز در این نشست طی سخنانی گفت: تحریم علیه کشور برادرمان ایران به 

گذارد. ما سالیان هیچ وجه مورد قبول ما نیست. هر تحول منفی در ایران تاثیر بدی در منطقه و کشورمان می

متمادی است که با ایران دارای روابط تجاری و اقتصادی هستیم و اعتقاد داریم برای توسعه هرچه بیشتر این 

 روابط، تالش هایمان ادامه خواهد داشت.

 تجارت ترجیحی برنامه خارج کردن ترکیه از درصدد آمریکا  -خبرترک

از کنگره این کشور خواسته است تا  ترکیه یافته توسعه اقتصاد به اشاره ضمن آمریکا جمهور رئیس ترامپ دونالد

 نمایند.آمریکا خارج  تجارت ترجیحیاز برنامه نظام عمومی نام ترکیه را 

 کافی  میزانترکیه به اقتصاد : اعالم کرده است 1974در این پیام با اشاره به ماده دوم قانون تجارت سال ترامپ 

قصد خارج کردن لذا دولت آمریکا نیست. آمریکا تجارت ترجیحی ه توسعه یافته و دیگر واجد شرایط برنامرشد و 

 بیانگرهمگی  روابط تجاری حجم افزایش ملی، تولید سرانه میزان ر،کاهش فقترکیه از فهرست برنامه مزبور را دارد. 

دو جانبه  توافقات انجام با و اش پیشرفته اقتصاد دلیل به ترکیه این بر عالوه. است ترکیه رشد اقتصادی شاخص

در این پیام همچنین تاکید شده که روابط تجاری ایاالت متحده ت. اس دست یافتهبه سطح کشورهای توسعه یافته 

 ت. عادالنه ادامه خواهد داشبصورت و ترکیه بر اساس روابط متقابل و 
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به اجرا درآمده  1974ه از سال تجارت ترجیحی کنظام عمومی  نامهبه گفته منابع رسمی در آمریکا، در چارچوب بر

 آنها بر ای تعرفه آنکه بدون ترکیه، جمله از توسعه حال در کشور 131 از محصول 474 و هزار 3 مجموع در ست،ا

 د.شدن می آمریکا بازار وارد اعمال شود

این اقدام آمریکا با هدف گذاری دو کشور برای دست  نیز در این ارتباط گفت، ترکیه تجارتپکجان، وزیر  سارحر

وچک و متوسط و کمیلیارد دالر حجم روابط تجاری مغایرت دارد. این تصمیم همچنین صنایع  75یابی به رقم 

 تولیدکنندگان داخلی آمریکا را نیز از جهات منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

  2019درصدی صادرات ترکیه در ماه فوریه  4رشد  -وب سایت خبرها

تجارت  ترکیه آمارمجمع صادرکنندگان و اعضای رئیس  باترکیه در نشست مشترک  تجارتسار پکجان، وزیر حر

در ماه فوریه با  ترکیهپکجان در این خصوص اظهار داشت: صادرات د. کشور در ماه فوریه را اعالم کراین خارجی 

میلیارد و  16درصدی به  18.7میلیون دالر و واردات نیز با کاهش  312میلیارد و  14به  درصدی 3.7افزایش 

هزار دالر  753میلیون و  547میلیارد و  2صنایع خودروسازی با  د. وی در ادامه افزود،میلیون دالر رسی 161

درصدی  35.4با افزایش یز ن بیشترین میزان صادرات در ماه فوریه را به خود اختصاص داده و صنایع کشتی سازی 

 صادرات ترکیه را به کشورهای آلمان، انگلیس و ایتالیا اعالم کرد.   پکجان بیشترین ت.بیشترین رشد را داشته اس

 درصد اعالم شد 19،67نرخ تورم در ماه فوریه  -سازمان آمار ترکیه

صدم  68سالجاری در مقایسه با ماه ژانویه با فوریه براساس اعالم سازمان آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه 

درصد رسید. در این گزارش بیشترین نرخ تورم برای اقالم مواد خوراکی و نوشیدنیهای  19،67به   شهدرصد کا

 20،4درصد، اقالم فرهنگی و نوشت افزار  27،6درصد، لوازم منزل  28درصد، بخش خدمات  29،25غیر الکلی 

 درصد بوده است.   19،8ها درصد  ورستورانها و هتل 

رئیس جمهور ترکیه وعده داد نرخ تورم این کشور به محدوده شش تا هفت درصدی ،  اردوغان در همین راستا

 . نکرد اشاره کند محقق را هدفی چنین خواهدمی چگونه که این به وی د. اماکاهش یاب

 به پرواز در خواهد آمد 2026اپیمای ملی ترکیه در سال هو-صباح 

 در آنکارا   فضای ترکیه -دیریت صنایع هوا مدر نشست  ضمن حضور جمهور ترکیه  رئیسمعاون فواد اوکتای، 

هواپیمای ملی ترکیه در سال  د. وی گفت،خبر دا 2026از آغاز پرواز هواپیمای ملی ترکیه در سال  طی سخنانی،

نیز وارد فهرست تولیدات  2031در سال کرد و در آسمان پرواز خواهد  2026از آشیانه خارج و در سال  2023

وی با بیان این که امروز ترکیه که زمانی تولیدات بخش صنایع دفاعی را وارد می کرد به  د.ملی ترکیه خواهد ش

صادرات  2002در سال گفت: کشوری که این محصوالت را طراحی، تولید و صادر می کند، تبدیل شده است، 

 2هشت برابر افزایش یافته و به  2018این رقم در سال  است و یون دالر بودمیل 248بخش صنایع دفاعی ترکیه 
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ترکیه با اتمام اجرای پروژه هواپیمای ملی پس از آمریکا، روسیه  افزود،وی  ت.میلیون دالر رسیده اس 35میلیارد و 

 .و چین در میان کشورهای تولید کننده نسل پنجم هواپیماهای جنگی قرار خواهد گرفت

 اروپا اتحادیه ترکیه و  طبر اهمیت رواب سفیر و رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در ترکیهتاکید -استار

ترکیه شریک تجاری مهمی برای اتحادیه اروپا است  گفت،سفیر و رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در ترکیه 

در  کهلسه اقتصادی . وی ضمن اشاره به جدهددرصد صادرات خود را به اروپا انجام می  50و این کشور بیش از 

اروپا در زمینه اقتصادی برای ترکیه اهمیت زیادی دارد. تولید کنندگان برگزار شد گفت،  هفته گذشته در استانبول 

ست که به بازار های جهانی باز می ا ای بخش مهمی از زنجیره تولید و عرضه هستند. بازار اروپا دروازه یه ایترک

 تی بین ترکیه و اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. شود. دوس

 ترکیه شاخص اطمینان اقتصادیافزایش  –صباح 

اساس، شاخص اطمینان  اینماه فوریه را اعالم کرد. بر  این کشور در سازمان آمار ترکیه، شاخص اطمینان اقتصادی 

 .رسید 79.4ه ب افزایش 1.2 ترکیه در ماه فوریه در مقایسه با ماه گذشته با  اقتصادی

 بازسازی درب مرزی سارپ میان ترکیه و گرجستان -حریت

درب گمرکی سارپ، میان ترکیه و گرجستان که مدتی در دست بازسازی و ترمیم بود با حضور رحسار پکجان، 

ی وزیر تجارت، رفعت حیصار جیک لی اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و مقامات استانی مورد بهره بردار

قرار گرفت.درب گمرکی سارپ، مهمترین دروازه مرزی میان ترکیه و گرجستان می باشد. وزیر تجارت ترکیه در 

سارپ نقطه اتصال اروپا و آسیا است.وی گفت، ما باید ترکیه ای قدرتمند  این مراسم طی سخنانی گفت: درب مرزی

ست، در این مراسم اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز و توسعه یافته را بسازیم و به آیندگان تسلیم نمائیم. گفتنی ا

 بصورت تله کنفرانس شرکت کرد.

 ک و متوسطمرحله دوم حمایت از صنایع کوچ-ریتح

برات آل بایراک، وزیر خرانه داری و دارایی ترکیه خبر از برنامه دولت برای  اجرای مرحله دوم حمایت از صنایع 

بانک عامل منابعی بالغ بر  17مرحله دوم حمایتها را آغاز کرده ایم. کوچک و متوسط داد. وی گفت: روز گذشته 

میلیارد لیر ترک را بصورت وام با شرائط سهل الوصول در اختیار صاحبان صنایع کوچک و متوسط قرار خواهند  25

دومرحله درصد تعیین شده است.وی افزود، پیش بینی می شود در مجموع  48،18داد.نرخ بهره ساالنه وام های نیز 

 میلیارد لیر وام در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد. 50از برنامه حمایتی، بیش از 
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 بانک مرکزی نرخ بهره ها را تغییر نداد -سون دقیقه 

درصد،  24تصمیم خود در مورد نرخ بهره ها را اعالم کرد. این بانک نرخ بهره ها را در سطح  ترکیه بانک مرکزی

ثابت نگه داشت. شورای سیاست پولی در توضیحاتی که به این منظور ارائه داد، خاطر نشان ساخت در صورت نیاز 

 می توانند سیاست های انقباضی پولی جدید اعمال نمایند. 

 2018یش ایر در سال افزایش سود شرکت ترک

 بالغ بر  2018سود خالص این شرکت در سال براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت هواپیمایی ترکیش ایر، 

سود خالص این شرکت در سال گفتنی است . اعالم گردیدمیلیون دالر(  753میلیون لیر )حدود  45میلیارد و  4

 ت.میلیون لیر بوده اس 639 بالغ بر 2017

از طریق  2018تعداد مسافرانی که در سال گزارش همچنین به میزان مسافران نیز اشاره شده و آمده است، در این 

شرکت گفتنی است، میلیون رسیده است.  75درصدی به  9.5شرکت هوایی ترکیش ایر سفر کرده اند، با افزایش 

میلیون مسافر خارجی را در سال  47مسافر داخلی و  میلیون 33میلیون مسافر شامل  80دستیابی به  ایرترکیش 

 ت.جاری هدف گذاری کرده اس

 هزار دالری بانک جهانی به ترکیه 900کمک -استار

 .خواهد داد قرار ترکیه اخیتار در دالر هزار 900 به ارزش مالی کمک طبیعی بالیای با مقابلهبمنظور  جهانی بانک

 قبال در مردم حسیاست ایجاد و ترکیه حیاتی های زیرساخت پذیری انعطاف از حمایت ، در راستایاین بانک

 خزانه وزارت امور دارایی و .دهد می قرار کشور این اخیتار درهزار دالری  900مالی  کمک طبیعی بالیای

         نیز این خبر را تائید کرده است.  ترکیه  داری

 

 آنکارا -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 



 
 بسمه تعالی

 

 43خبرنامه اقتصادی هفتگی شماره

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 17/12/97لغایت  11/12/97

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و  21ثبت 

  مواد اولیه ترکمنستان

اوراق بهادار دولتی کاال و  در بازار بورسدر هفته گذشته 

ارز . به درسیثبت به معامله مورد  21مواد اولیه ترکمنستان 

انگلیس، سوئیس، امارات متحده عربی، تجاری از خارجی، 

ترکیه، افغانستان و دیگر کشورها نفت سفید، کک نفتی، نفت 

باشی را  پایه تولید شده توسط مجتمع پاالیشگاه ترکمن

کاربامید و پلی اتیلن با چگالی باال همچنین ی کردند. خریدار

ز ا توسط تجاری لینایکارخانه پلیمر ک تولید شده در

ترکیه و ، س، امارات متحده عربییفدراسیون روسیه، انگل

 د.توسط خریداری شافغانستان 
توسط شیشه، سیمان پرتلند، نخ پنبه انواع عالوه بر این، 

امارات متحده عربی، افغانستان، قزاقستان، از تجاری 

میلیون  16معامالت کل مبلغ . مجموع خریداری گردیدازبکستان 

 است. بوده دالرهزار  149و 
چین و ترکیه پارچه های پنبه ای و نخ تجاری از  ،ه پول محلب

 خریداری کردند.هزار منات  366میلیون  2را به ارزش پنبه 
منات هزار  205مبلغ نبه را به فیبر پ ترکمنی بازرگانان 

 .برای بازار داخلی خریداری کردند
جهت بهبود و  ترکمنستانتصویب چند قانون توسط مجلس ملی 

 شفاف سازی در اقتصادی کشور 

در  قانونیقانون " فعالیت های  مجلس ملی ترکمنستان قوانین

این قانون با هدف ایجاد شرایط  کرد." را تصویب اقتصاد

 فعاالن اقتصادی،سازمانی، قانونی و اقتصادی برای فعالیت 

 .قرار گرفتب یصومورد تخالقیت علمی و فنی در تحرک ایجاد 

مایت از تحوالت جدید و پیشنهادهای نوسازی همچنین با ح

به ذخیره منابع مالی و همچنین  های مدرن تجهیزات و فن آوری

 کاری و محیط زیست کمک خواهد کرد. بهبود شرایط

نیز ترکمنستان قانون ممیزی محیط زیست را همچنین مجلس ملی 

این سند مبنای قانونی و سازمانی برای انجام کرد. تصویب 

ممیزی محیطی را تعریف می کند و هدف آن بهبود پایه محیطی و 

حسابرسی محیط زیست یک ارزیابی  کارآیی نهادهای تجاری است.

ل، جامع و مستند مربوط به رعایت شرکت ها، سازمان ها و مستق



موسسات با الزامات قوانین ترکمنستان، هنجارها، مقررات و 

استانداردها در زمینه حفاظت و ایمنی محیط زیست، و همچنین 

بین المللی محیط، تهیه رعایت استانداردهای الزامات 

برای  و توصیه هایی هامقدماتی درباره وضعیت این فعالیت

فن آوری های سازگار با محیط عالوه بر این  است. بهبود آن

زیست در بخش نفت و گاز، صنعت برق، صنایع شیمیایی، حمل و 

 را ارتقاء می دهد.نقل و صنایع ترکمنستان 

موافقت بین دولت ترکمنستان و ملی ترکمنستان  مجلسهمچنین 

مالیات اخذ دولت جمهوری آذربایجان در مورد اجتناب از 

گذاری در دو درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه مضاعف را 

 را تصویب کرد.کشور 
 ترکمنستان در صنعت شیالتخصوصی سازی 

وابسته به شیالت ترکمنستان در راستای خصوصی سازی شرکتهای 

اعضای اتحادیه این کشور به بخش خصوصی به در هر پنج استان 

 عتگران و تجار واگذار میگردد.صن

 2018در سال شیالت با توجه به اصالحات انجام شده در صنعت 

به این ماده غذائی  واردات، ماهیجهت افزایش ظرفیت تولید 

 ماهی از کشور به خارج و صادرات یافته درصد کاهش  5/43کشور 

 2019. در دو ماه اول سال یافته استافزایش  درصد 2/73به 

های موجود در دریای  ماهی تن بود. 480حجم تولید ماهی کشور 

ماهیان خاویار به روش صنعتی تولید می شوند،  از جمله خزر 

برای افزایش تولید ماهی  2020پیش بینی می شود که تا سال 

که  جدید در صنعت شیالت احداث شودده تاسیسات  حدوداویار خ

 کشور خواهد شد. یل جدید در استان هااغتشاین باعث ایجاد ا

تجار و عتگران اتحادیه صن وابسته به بالیکخزر شرکت سهامی 

(، قصد دارد یک مزرعه ماهیگیری را در صحرای UIETترکمنستان )

صنعتی احداث تاسیسات در مرحله دوم، قره قوم احداث نماید. 

طبق شده است. برنامه ریزی  پرورش گونه های مختلف ماهی

له مرح وجود دارد.گونه ماهی در این دریاچه  25گزارش، حدود 

راه اندازی  2009ماهی در سال پروژه پرورش اول پروژه ساخت 

 شد. 

بخش، کار واگذاری دیگر این  شرکتهای پس از خصوصی سازی

شرکتهای دولتی در حوزه های مختلف اقتصادی جهت خصوصی سازی 

طبق برنامه قرار است کلیه  در دست اقدام قرار میگیرد.

در و تاسیسات ولتی و اموال د امکاناتکارخانجات، شرکتها، 

خصوصی جدید و تجهیزات مدرن راستای بهبود و استفاده از 

 سازی می شوند.

 بازارتجاری روابط ایجاد همگرائی در توسعه صنعت ماهیگیری: 
در مورد توسعه صنعت کابینه در امور کشاورزی معاون 

ی گفت گزارشدر جلسه هیئت دولت ضمن ارائه ماهیگیری در کشور 



از سوی که شرکت خزر بالیک با تاسیس شعبات در کلیه استانها 

عتگران و تجار در راستای توسعه صنعت شیالت اعضای اتحادیه صن

به بخش بهبود تجهیزات و تاسیسات تقویت و در راستای کشور 

 . خصوصی واگذار می گردد
ماهیگیری برای بکارگیری در دریای خزر توسط کشتی های خرید 

صید فرصت را برای افزایش  در صدد ایجاد بالکان بالیکشرکت 

 6/1ماهیگیری است. از طرفی شرکت بالیک داش آغوز با تولید 

در تاسیسات برای افزایش ذخایر ماهی میلیون بچه ماهی و 

ده است. در واین استان اقدام نمدریاچه ها و استخرهای آب 

تاسیسات  دیگر استانها نیز شرکت بالیک خزر اقدام به ساخت

 پرورش ماهی نموده است. 

نسبت به فروش در  2020قصد دارد تا سال شرکت بالیک خزر 

با افزایش تولید این خاویار بازار داخلی و صادرات ماهی 

با افزایش  اقدام نماید.و خارجی داخلی  در بازارمحصول 

 5/43ماهی وارداتی به کشور، ، حجم 2018در سال تولید داخلی 

با این حوزه و تاسیسات ساخت امکانات  ه است.درصد کاهش یافت

این بهره برداری از اجرای برنامه های دولتی ادامه دارد. 

بطور قابل تولید ماهی باعث میشود که امکانات در آینده 

بخشی از  ،یابد که عالوه بر تامین نیاز داخلیافزایش  توجهی

 تاکید کرددر این راستا، رئیس دولت آن  نیز صادر می شود. 

اقتصادی،  وضعیت که خصوصی سازی به حمایت بیشتر از بهبود 

را بدنبال خواهد  پویا بخش خصوصیو رشد تولید صنعتی، توسعه 

 داشت.
افزایش ( جهت Turkmenexport) ترکمنستانصادرات شرکت دولتی تالش 

 صادرات کشور

صادرات با توجه به معامالت انجام شده توسط شرکت دولتی 

 4/10صادرات به میزان ، 2018در سال ( Turkmenexport)ترکمنستان 

که نسبت به مدت مشابه سال ه است میلیارد دالر افزایش یافت

 درصد افزایش یافته است.  4/47به میزان  2017

ات ه صادرشیشه ب و اوره، یدکود صادرات  2018در سال 

خریدار این کشورهای اصلی افزوده شده است. ترکمنستان 

چین، امارات متحده عربی، اسکاتلند، ترکیه، محصوالت 

به گفته کارشناسان شرکت بنا ازبکستان و افغانستان بودند.

قابل توجهی از  ( حجمTurkmenexport)ترکمنستان صادرات دولتی 

انتظار  ت.بوده اسشرکتهای جدید تولیدات صادرات به دلیل 

هرچه افزایش اهد شمیرود تداوم این شرایط باعث شود که 

 باشیم.   2019صادراتی در سال  این اقالم بیشتر 

ی برقرار( از طریق Turkmenexport)ترکمنستان صادرات شرکت دولتی 

را به این جامد دارد ید قصد  یبا شرکای اوکراین ارتباط

در نماید. همچنین طرفهای روسی نیز در حال انجام یک اکشور ص



از ترکمنستان هستند. همچنین معدنی معامله عمده خرید نمک 

ی کشاورزازبکستان نیز مشتری خریدار کود اوره برای مصرف 

قراردادی سه  Turkmenexportدر ماه فوریه، شرکت دولتی  است.

 هترکمنستان ب Aina Onumleiشیشه از کارخانه صادرات جانبه برای 

صنعت خودرو  جهتشیشه  خریدبرای   Zarrux Avto Oyna یشرکت ازبک

 .ودمنعقد نمملی 

عنوان  به( Turkmenexport)ترکمنستان صادرات شرکت دولتی 

مجوز دارد که برای محصوالت شرکتهای داخلی واسطه بازاریاب 

یک . این شرکت تولیدی ترکمنستان جهت صادرات بازاریابی کند

و مواد اولیه ترکمنستان  هاکاالبرای  دولتیکارگزار تجاری 

از کل مبلغ قرارداد  ٪1چنین خدماتی فقط انجام برای و  است

 طرفهر دو از معامله، تضمین برای به عنوان کارگزار را در 

در  دفاتردارای شرکت این  می کند. دریافت فروشنده و خریدار

 است.خارجی  در کشورهایشعبه های چندین و داخل 

ساختمانی ترکمنستان برای تولید محصوالت جدید کارخانه تاسیس 

 بتنی
در راستای دستیابی به خودکفائی در صنعت ساختمان، یکی از 

در  UIETترکمنستان )عتگران و تجار اتحادیه صنشرکتهای تابعه 

یک کارخانه برای تولید محصوالت بتنی در منطقه  احداثحال 

متر هزار  500ظرفیت این کارخانه  است.گوگ تپه استان آخال 

قرار میلی متر است 1200تا  300از لوله های بتنی با قطر 

کارخانه نصب این تجهیزات پیشرفته در خط تولید و ه است ک

ر فن آوری های ا تکیه بامکان تولید محصوالت بتنی ب تا شود

 نمایدسازگار با محیط زیست را فراهم 
 سیمان، اولویت صنعت مواد ساختمانی در ترکمنستان است تولید

د. عالوه بر شوتولید می این کشور سیمان که توسط کارخانجات 

 بتونی در شهر اووادنمحصوالت این، کارخانه های متالورژی و 

ترکمنستان بلوک های تقویت کارخانجات  ،لخاپه در منطقه آت

اتصاالت، ، شده، بتن مسلح پیش ساخته، آجرهای سرامیکی

پروفیلهای فلزی، لوله های پالستیکی و فایبر گالس افزایش 

به تنوع بخشیدن اقتصاد ملی میتواند  که این تولیدات یافته

   .شایانی نماید کمک
 جغرافیای تجارت خارجی ترکمنستانگسترش 

کشور  107با این کشور د که اگزارش دطن ترکمنستان روزنامه و

 که عمده ترین آنها چین، ترکیه،روابط تجاری دارد جهان 

 .هستندایتالیا،  امارات متحده عربی و افغانستان روسیه 

 48حدود  2017، صادرات ترکمنستان نسبت به سال 2018در سال 

ارزش صادرات افزایش در عین حال،  درصد افزایش یافته است.

برابر، فرش و قالی  20حدود سیمان تولید شده در ترکمنستان 
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درصد،  9/22 تاوجنسانواع مدرصد،  1/36گوسفند  برابر، پشم

 بوده است . درصد 1/18کود معدنی 

صادرات ترکمنستان سبد در دیگری عالوه بر این، کاالهای جدید 

صادرات  از جمله قرار گرفت،برای اولین بار  2018در سال 

 هسبزیجات بانواع  ،میلیون دالر 8/3ه ارزش بیش از تخم مرغ ب

میلیون  4/1بیش از به ارزش میلگرد  دالر، لیونیم 7/9ارزش 

 میلیون دالر بود. 4/3بیش از شیشه ای دالر، شیشه و ظروف 

نیز  تجارت خرده فروشی شاخص توسعه بازار داخلی ترکمنستان

 2017در مقایسه با سال  2018و حجم آن در سال افزایش یافته 

در عین حال، سهم بخش  درصد افزایش یافته است. 6/19به میزان 

درصد و بخش غیر دولتی  8/7به میزان در این حوزه دولتی 

 .است افزایش داشته درصد 2/92

 برگزاری کنفرانس، سمینار، همایش، نمایشگاه و اجالسیه : -ب

ترکمنستان و اتحادیه اروپا در مورد اجرای نشست نمایندگان 

 SARD III پروژه

پروژه "حمایت از سومین مرحله کمیته اجرایی  نشستپنجمین 

عشق آباد در  (SARD III) "کشاورزی پایدار و توسعه روستایی

 برگزار گردید.

هماهنگ این نشست با حضور نماینده اتحادیه اروپا به عنوان 

و کشاورزی نمایندگان وزارت  ،کشوردر این کننده پروژه 

، وزارت بهداشت، درمان و صنعت یطبیعمنابع حفاظت از 

عتگران و تجار دست اندرکار در ادیه صنداروئیو اعضای اتح

پروژه با هدف تقویت کارآفرینی در بخش صنایع اجرای این 

کشاورزی و تطبیق استانداردهای بین المللی و فن آوری 

توسعه اقتصادی و اجتماعی رنامه در اجرای بپیشرفته 

 است. 2020-2019ترکمنستان در سال های 

این پروژه اظهار داشتند که در طی این نشست، شرکت کنندگان 

برخوردار پیشرفت خوبی از را طی دوره هشت ماهه سال گذشته 

در دست اقدام بر اساس  و در مورد اجرای فعالیتهایبوده است 

مورد بحث  2019مه اول سال شده در نیانجام شده برنامه ریزی 

کارشناسان بین . همچنین مقرر گردید قرار گرفتو بررسی 

داخلی برنامه پشتیبانی از تولید کنندگان جهت المللی 

و هلند برای کشورهای انگلیس به را تجاری تورهای علمی و 

ترکمنستان تدارک در کشاورزی مزارع دام توسعه کمک به 

 ببینند.

در راستای  شناسان کشاورزی،کاربرای  تجربههمچنین انتقال 

دستورالعمل های فنی برای افزایش تولید و رشد صادرات، 

ان در زمینه های مختلف اعم از دامداری، زراعت و کشاورز

شرکت کنندگان در این نشست خاطر تولید میوه انجام شود. 

حمایت از کشاورزی پایدار و توسعه نشان ساختند که پروژه 



کشاورزی در دستیابی در راستای اهداف بخش  (SARD III) "روستایی

گسترش صادرات محصوالت ، استانداردهای اروپایی در کشاورزیبه 

صادرات محصوالت کشاورزی  برای توسعهتسهیل و ایجاد  کشاورزی

 داخلی اجرا می گردد.
برلین  ITB"حضور ترکمنستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری 

 در آلمان "2019

هیأت کمیته امور خارجه گردشگری و چند شرکت های توریستی 

، در "ITB Berlin 2019"ترکمنستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری 

 آلمان شرکت کرد.

توسط شرکت  "ITB Berlin 2019"نمایشگاه بین المللی گردشگری 

" برگزار شد. این نمایشگاه بین Deutsche Messe AGنمایشگاهی "

در برلین برگزار می  1966شگری هر ساله از سال المللی گرد

شود. در این نمایشگاه بزرگ از بخش های صنعت گردشگری بین 

المللی، فدراسیون های گردشگری، سازمان های گردشگری ملی و 

منطقه ای، آژانس های توریستی و حمل و نقل و اپراتورهای 

ر تورهای گردشگری ، مدیران هتل ها و شرکت های بیمه حضو

 دارند.

هزار نمایشگاه، حدود  10در مجموع، در این نمایشگاه بیش از 

هزار بازدیدکننده از بازدیدکننده از بیش  110شرکت،  1000

کشور حضور داشته باشد. نمایندگان صنعت گردشگری  180از 

ترکمنستان، که با غرفه ملی خود، که در آن پتانسیل گردشگری 

آن ارائه می شود، به طور  غنی کشور ما در همه زیبایی های

 فعال در این نمایشگاه شرکت می کنند.

ی با چند هیئت از کشورهای در حاشیه نمایشگاه، هیئت ترکمن

ی شرکتهابه مبادالت گردشگری با این کشور اعم از عالقمند 

 اتامکانفعال در این حوزه در راستای ایجاد و تجار  توریستی

گردشگری قرارداد  3ود و مذاکره نمهمکاری در صنعت گردشگری 

 لهستان و سیشل امضا کردند.نمایندگان کشورهای آلمان، با 

در  فرانسهبین ترکمنستان و اقتصادی برگزاری میزگرد درباره 

 پاریس

جلسات مشترک روابط تجاری و اقتصادی میان و میز گرد 

سفارت ترکمنستان با هماهنگی ترکمنستان و فرانسه در پاریس 

فرانسه  -ترکمنستانمشترک و اتاق بازرگانی در فرانسه 

دو کشور و همچنین برگزار شد. معاون وزیر دارایی و اقتصاد 

فرانسه، و و ترکمنستان  وزارت امور خارجه ی ازنمایندگان

اتاق بازرگانی و و و نمایندگان شرکتهای مدیران همچنین 

میزگرد این شرکت کنندگان در  "MEDEF International"فرانسه صنایع 

میز گرد، شرکت کنندگان برگزاری این در طول شرکت داشتند. 

اقتصادی در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به روابط 



چشم کارهای توسعه روابط در ری دوجانبه و همچنین راهو تجا

 .گرفت.مورد بحث قرار آینده انداز 
د های خود از ایجانمایندگان شرکت های فرانسوی در سخنرانی

ترکمنستان در در  یتجارامور شرایط مطلوب برای انجام 

ی و آمادگی خود را برای شرکت در پروژه های ه قدردانی کرد

 اعالم کردند.اجرا شود، در ترکمنستان که قرار است در آینده 
قتصادی ئی در خصوص وضعیت ایدیوودر پایان میز گرد، 

 ترکمنستان به نمایش درآمد.

  چندجانبه اقتصادی ترکمنستان :روابط دوجانبه و  -ج

جنوبی و کره برگزاری نشست مقامات بهداشتی و درمانی 

 در عشق آباد ترکمنستان
وزارت  یبهداشت معاونریاست هیئت بهداشتی کره جنوبی به 

این کشور برای دیداری کاری به درمان و رفاه  ،بهداشت

و ترکمنستان سفر کرد و با مقامات بهداشتی این کشور دیدار 

در وزارت بهداشت و درمان که در این دیدار  گفتگو کرد.

موضوعات مربوط به همکاری  ،پزشکی ترکمنستان برگزار شد

در زمینه مراقبت های بهداشتی مورد بین دو کشور دوجانبه 

از مرکز بین کره جنوبی قرار گرفت. سپس هیئت و بررسی بحث 

نستان و آموزشی وزارت بهداشت و درمان ترکم -المللی علمی

 پزشکی دولتی ترکمنستان بازدید کرد.علوم همچنین دانشگاه 
دولت ترکمنستان سفر این هیئت و انجام گفتگوها در این 

ترکمنستان به روابط دو کشور و توجه در توسعه زمینه را 

بین المللی در این  یاتتجربکسب سیستم های بهداشتی و گسترش 

توصیف کرد و معتقد است انجام چنین زمینه بسیار مهم 

استفاده از جدیدترین فن آوری ها و آشنایی با سفرهائی در 

در شیوه جهانی و همچنین آموزش متخصصین  در دستاوردها

پزشکی و بهداشت و درمان از اهمیت زیادی برخوردار زمینه، 

در این  بخش جدایی ناپذیر از سیاست دولت ترکمنستاناست و 

 خصوص است.

اتحادیه اروپا از سیاست ترکمنستان در زمینه تنوع ستقبال ا

 منابع انرژی

با نمایندگان سازمان  در جریان دیدار رئیس جمهور ترکمنستان

در این کشور، معاون اتحادیه اروپا ستقر های بین المللی م

با اتحادیه اروپا ترکمنستان در ترکمنستان، از توسعه روابط 

ابتکارات ترکمنستان در مورد از وی همچنین حمایت کرد. 

امنیت جهانی انرژی و سیاست در حال انجام تنوع منابع انرژی 

ت ااروپا می تواند یکی از جه ، ابراز قدردانی کرد و افزود

تأمین انرژی با اجرای یک پروژه امیدوار کننده برای متنوع 

اتحادیه  .باشد خزر ترانسگاز در اجرای خط لوله تسهیل 

هدف نستان متعهد به اجرای پروژه ای هستند که اروپا و ترکم



انرژی ترکمنستان به بازارهای اروپایی انتقال و تامین آن 

 ست.ا

پروژه ساخت خط  آغاز شده است. 2011مذاکرات از سال این 

 بسترزیر کیلومتر در 300به طول حدود گاز انتقال لوله 

ان دریای خزر به سواحل آذربایجان برای تحویل گاز ترکمنست

اروپا است. عالوه بر این، گاز ترکمنستان  های مصرفیبه بازار

در کنفرانس  .صادر شودنیز به ترکیه  دمی توانطریق این از 

تجاری آلمان و ترکمنستان که اخیرا در برلین برگزار شد، 

چشم انداز گاز ترکمنستان برای ورود به بازارهای اتحادیه 

 ورد بحث و بررسی قرار گرفت.اروپا م

 شرکت های فرانسوی در حال مطالعه پروژه های جدید ترکمنستان

روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور ترکمنستان و فرانسه با 

 واین کشور وزارت مالیه و اقتصاد  حضور هیئت ترکمنی از

وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد و امور مالی هیئتی از 

بازرگانی و صنایع شرکت های فرانسوی و اتاق مدیران فرانسه، 

سفارت با هماهنگی که در پاریس  در نشستی " MEDEF" فرانسه 

 -هبازرگانی فرانسمشترک و اتاق در پاریس  ترکمنستان

 ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.ترکمنستان برگزار شد

را مورد بررسی مکاری مختلف هزمینه های طرفین در این نشست 

نمایندگان شرکت های فرانسوی ابراز تمایل خود  وقرار داده 

 هایحوزه در  پروژه های بزرگ در ترکمنستان اجرای برای

این شرکت های فرانسوی در در حال حاضر  اعالم کردند.مختلف 

ساختمانی، حمل و نقل، گردشگری و انرژی کشور در بخشهای 

ر دی خود را عالقه مندهمچنین دو کشور هستند. فعالیت مشغول 

ابراز گاز ترکمنستان به اروپا  انتقالاجرای پروژه مورد 

از طریق که خط لوله گاز احداث گزینه نمودند.  عالوه بر این 

دریای خزر و آذربایجان و اتصال آن به پروژه فراملیتی جهت 

، مورد مذاکره دو اروپایی در حال بررسی استانتقال گاز به 

ی عالقه مند Gas de Franceو  Total  شرکت فرانسوی .کشور قرار گرفت.

توسعه منابع هیدروکربنی ترکمنستان خود را جهت مشارکت در 

 بهترکمنستان در دریای خزر و بررسی امکان انتقال گاز 

  را نیز اعالم کردند. اروپا
( OECDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) و ترکمنستانهمکاری 

 جهت اجرای

 این کشورجذب سرمایه گذاری های بین المللی در ی پروژه ها

( OECDاقتصادی )توسعه رییس سازمان همکاری ویلیام تامپسون 

با وزیر دارایی و اقتصاد ترکمنستان در عشق آباد دیدار و 

 بیشتر همکاری در عرصه تجارت و اقتصادیهرچه درباره گسترش 

جذب سرمایه به اهمیت  طرفینهمچنین این کشور گفتگو کرد. 

ترکمنستان جهت سازمان های دولتی توسط گذاریهای بین المللی 



اشاره  این کشور افزایش پتانسیل صادرات و توسعه پروژه های

 کردند.

برنامه هفت ساله اقتصادی و برای تنوع اقتصادی  عشق آباد

. بر اساس این برنامه حوزه های استاجتماعی را تدوین کرده 

 ، صنایع پتروشیمی،فرآورده های نفتیو صنایع نفت و گاز 

و کشاورزی در اولویت قرار دارند صنعت تولید مواد ساختمانی 

و ترکمنستان در صدد جذب سرمایه های خارجی برای اجرای این 

 برنامه است.

ترکمنستان معامله ای را با حذف مالیات های دوگانه با 

 آذربایجان تصویب کرد

دولت ترکمنستان، سهم اصالحات اقتصادی با توجه به برنامه 

 70به  2020در تولید ناخالص داخلی باید تا سال خصوصی بخش 

سرمایه افزایش با تجار و سرمایه گذاران داخلی درصد برسد. 

را می توانند سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی ، گذاری

روابط بین قویت انتظار می رود که این سند به ت توسعه دهند.

های کوچک و شرکتتجاری دو کشور، به ویژه در حوزه تشکالت 

سازمان همکاری اقتصادی و  د.شایانی نمای( کمک SME)متوسط 

جهت همکاری بیت کشورهای توسعه  1961( در سال OECDتوسعه )

  .ه استتشکیل شدیافته 

های حمل و نقل راکراهی در نشست ترکمنحضور هیئت حمل و نقل 

 در بخارست
 نشستدر به ریاست وزیر امورخارجه این کشور هیئت ترکمنستان 

ی چهار کشور ترکمنستان، رومانی، گرجستان و جمهوری بین وزرا

تاسیسات حمل و نقل و در مورد پروژۀ ایجاد آذربایجان 

بخارست پایتخت دریای خزر و دریای سیاه در ترانزیت بین 

 رومانی شرکت کرد. 

نزیت تراتوسعه شامل مسائل مربوط به این نشست دستور کار 

، باتومی یدر ترکمن باشی، باکو، پوتاحمل و نقل از طریق بن

و کنستانتا، تشویق همکاری با تمام طرف های ذینفع، از جمله 

چهار جانبه مشترک همکاری اتحادیه اروپا و ایجاد کمیسیون 

به منظور بهبود پروژه مذکور  این پروژه است.تاسیس برای 

ت خدمات حمل و نقل، برنامه ریزی برای بحث در مورد کیفی

امکان استفاده از فن آوریهای دیجیتال و ایجاد تبادل 

 است. در دست اقدام اطالعات 
در حوزه  وجهیعشق آباد برای ایجاد زیرساخت های وسیع چند

سیاه و دریای  یاوراسیا با دسترسی به دریا -دریای خزر

بالتیک، جنوب و جنوب شرقی آسیا، خاور میانه و کشورهای 

با کشورهای رایزنی حال در اقیانوس آرام  -منطقه آسیا

در این پروژه های مهم آغاز شده  .استاروپائی و اوراسیا 



 با عبور ازمسیریابی حمل و نقل  :عبارتند ازخصوص 

ه چشم انداز ک است ترکیه -گرجستان-آذربایجان-ترکمنستان

در اقتصادی و فرهنگی  -خوبی برای تبدیل شدن به یک پل تجاری

 بین آسیا و اروپا است.چشم انداز آینده 
برای تقویت تالش های سیاسی از مدتی قبل عشق آباد و بخارست 

ایجاد  منظوربه یک اعالمیه سیاسی بجهت دستیابی و دیپلماتیک 

ر را به دریای سیاه که خزاست یک راه حمل و نقل و ترانزیتی 

انتظار می رود که کنستانتا ممکن است نقطه حمل و  .نمایدوصل 

نقل کاالهای حمل و نقل از بندر ترکمنستان از ترکمنستان به 

اتحادیه اروپا و نیز از قزاقستان و ازبکستان در زمینه 

تضمین دسترسی به کاالها از ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای 

 .نماید ای اروپایی تبدیلمیانه به بازاره

با رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا برگزاری جلسات متعدد 

 ترکمنستانمقامات 

کلیدی همکاری میان ترکمنستان و اتحادیه اروپا مهم و مسائل 

ا هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در متعدد در جلسات

قرار و بررسی مورد بحث با مقامات این کشور  ترکمنستان

به گسترش نسبت تحادیه اروپا با توجه به عالقمندی ا گرفت.

هم اکنون این کشور با ترکمنستان،  و سازندهطوالنی های گفتگو

، زیرا استبرای اتحادیه اروپا یک شریک استراتژیک به عنوان 

ظرفیت باعث ایجاد در منطقه آسیای میانه این کشور ضع امو

بین منطقه ای  حفظ صلح پایدار در توسعه همکاری منطقه ای و

 شده است.

ن تحوالت مثبت توسعه روابط میان ترکمنستان و اتحادیه ای

ده ها پروژه و برنامه مشترک در زمینه باعث شده که اروپا 

به عنوان ، حفاظت از محیط زیست یآموزشاقتصادی، تجاری، های 

در  2019مأموریت رسمی اتحادیه اروپا در عشق آباد در سال 

 ترکمنستان اجرا شود. 

کمیته مشترک  سجالهجدهمین اشرکت کنندگان در این نشست نتایج 

 2019که در فوریه را اتحادیه و ترکمنستان همکاری بین این 

. نمودندارزیابی مثبت و سازنده در بروکسل برگزار شد، 

پیشرفتهایی که در سال گذشته بین همچنین کمیته مشترک 

کمنستان صورت گرفت، بویژه در مورد اتحادیه اروپا و تر

دوجانبه در چارچوب  های همکاری ی وتجارتوسعه اقتصادی، 

را نیز  استراتژی اتحادیه اروپا در مورد آسیای مرکزی

 .امیدوار کننده در چشم انداز آینده ارزیابی نمود

که توسط سیاستهای اتخاذ شده جدید از سوی ترکمنستان بیطرف 

همچنین اجرای ن اعالم و پیگیری میگردد، ترکمنستارئیس جمهور 

آسیای رویکردهای جدید اتحادیه اروپا در جهت مشارکت با 



یک پایگاه جامع برای اتخاذ شده است، کشور میانه بویژه این 

 .بیشتر بهره وری از فعالیت مشترک استهرچه افزایش 

با رئیس جمهور  جدید گرجستان در ترکمنستانمذاکرات سفیر 

 این کشور

استوارنامه خود را تقدیم سفیر جدید گرجستان در ترکمنستان، 

رئیس جمهور ترکمنستان کرد. در این دیدار طرفین دیدگاههای 

را مورد بحث و بررسی درباره چشم انداز همکاری دوجانبه خود 

 قرار دادند.

ترکمنستان ین دو کشور باعث شده که پایه قابل اعتماد بوجود 

به مرزهای کیفی جدید ابط دوجانبه در زمینه روو گرجستان 

در سال های اخیر در برسند که این امر باعث شده که دو کشور 

امضاء منجر به  روابط دوجانبه دست یابند وباالترین سطح 

 نامه بین دو کشور گردیده است.توافقچندین 

اقتصادی و روابط  توسعهدر تحقق فرصت های موجود برای 

نقش مهمی ریهای اقتصادی و تجاری کمیسیون مشترک همکاتجاری، 

حوزه های در بین دو کشور ارتباطات در سرعت بخشیدن به 

بخش حمل و شده است.  تجاریتوسعه مبادالت مختلف، از جمله 

دو نقل به عنوان یکی از اولویت های اصلی همکاری های بین 

است. موقعیت جغرافیایی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته 

، پیش شرط دو طرفمنافع مشترک با تکیه بر  دو کشورمناسب 

ایجاد راه های حمل و جهت تالش ها بودن های مطلوب برای موثر 

ی با استفاده از پتانسیل  دریای خزر و دریای هجونقل چند

 الجورد آهن راهجاده ای و حمل و نقل است و کریدور سیاه 

 -آذربایجان -ترکمنستان -"الپالس الزولی" در مسیر افغانستان

همکاری در حمل و نقل مشخص نمونه ترکیه به عنوان  -گرجستان

 است.

برای توسعه مبادالت تجاری بین گرجستان و  ترکمنستانتمایل 

 دو کشور

وزیر امور خارجه گرجستان، با ترکمنستان  وزیر امور خارجه

در ابتدای این کرد. دیدار و گفتگو در بوخارست رومانی 

اقتصادی و در عرصه ها همکاریآینده چشم انداز دیدار طرفین 

 پتانسیلوجود قرار دادند و به و بررسی را مورد بحث  یتجار

  کردند.الزم برای توسعه مبادالت تجاری اشاره 
مشترک همکاریهای  س کمیسیونجالمنظم ادر این راستا، برگزاری 

های همکاریاقتصادی و تجاری بین دو کشور در راستای توسعه 

دو طرف همچنین قرار گرفت.  توافقمورد اقتصادی در آینده 

ی و بین المللی ه اموضوعات منطقخود را در خصوص دیدگاههای 

 بیان کردند. دو کشور را در بر دارد، منافع متقابل که 

چهارم جهان است. رتبه ترکمنستان از لحاظ ذخایر گاز طبیعی 

ایجاد مینه در زپروژه هایی در اجرای عشق آباد و تفلیس 



زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت بین دریای خزر و دریای 

 پروژه هاییاین با اجرای  و معتقدند کههمکاری دارند سیاه 

امکان اطمینان از هماهنگی گسترده  هااز آنو بهره برداری 

  شود.اروپا و خاورمیانه فراهم میآسیای میانه و بین منطقه 

پروژه های برای اجرای شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی عالقمندی 

 ستانترکمندر 

این کشور از همکاری دولت امورخارجه ترکمنستان گفت که  وزیر

مالی بین المللی و منطقه ای، زمانهای سابا مشارکت فعال و 

استقبال  (ICD)از جمله با شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی 

که زیر  (ICD)شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی از طرفی  میکند.

عالقمند به سرمایه گذاری ، است (IDB) نظر بانک توسعه اسالمی 

 .در بخش خصوصی ترکمنستان است

تولید، تجارت در توسعه در ادامه سخنان خود گفت که وی گفت 

بهره وری از و کارآفرینی سازنده ترین راه برای بهبود و 

به فعالیت گسترده نمایندگان و با توجه  اقتصاد ملی است

در این راه حل ترکمنی برای ارائه شرکت های کوچک و متوسط 

، برای افزایش تولیدتعیین شده اهداف خصوص و دستیابی به 

پیشرفت دولت از این فعالیتها که موجب ایجاد اشتغال شده و 

 . حمایت می کند را به دنبال دارد،بیشتر کشور هرچه 

مؤسسات سرمایه از جذب برای بخش خصوصی ن خصوص ایجاد در ای

این موضوع مورد بسیار مهم است. بین المللی معتبر مالی 

ترکمنستان رئیس دولت نیز قرار گرفته است. تصویب تایید و 

مشارکت با شرکت اسالمی توسعه بخش قویت در حال تالش برای ت

 است.است که بخشی از گروه بانک اسالمی ( ICD)خصوصی 

اقتصادی و ترویج فعالیتهای حمایت از توسعه  ،ICDهدف ایجاد 

توسعه بخش خصوصی در کشورهای عضو با ارائه تامین مالی و یا 

سرمایه گذاریهایی است که مطابق با اصول شریعت )قانون 

همچنین خدمات مشاوره ای را برای  ICDاسالمی( انجام می شود. 

رویج ایجاد، گسترش و تجهت دولتها و سازمان های خصوصی 

سهم الزم به ذکر است که  می کند. مهیانوسازی شرکتهای خصوصی 

در حال  ترکمنستان (GDP) بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی

 .درصد است 60، به غیر از صنعت سوخت و انرژی، بیش از حاضر

 ترکمنستان، وجود فرصت های متنوع جهت همکاری –بانک جهانی 

منطقه ای آسیای ( در WB) مدیر بانک جهانیلیلیا بورونچوچ 

و گفتگو وزیر امور خارجه در ترکمنستان دیدار با  مرکزی

به ر مورد امکان تنوع همکاری در این دیدار طرفین د کرد.

( آمادگی WB) بانک جهانینمایندگان  بحث و بررسی پرداختند.

حمل ، یدیجیتالبرای گسترش همکاری در زمینه اقتصاد خود را 

اعالم انرژی، منابع آب و هیدروترئولوژی و نقل و ترانزیت،

 کردند. 



اجرای همکاری در عالوه بر این، دو طرف بر آمادگی خود برای 

پروژه ها در زمینه حمل و نقل، مراقبت های بهداشتی و آموزش 

در ( WB) بانک جهانیتوصیه های کارشناسان  تأکید ورزیدند.

تم بانکی ترکمنستان و دستیابی به مورد بهبود سیس

مورد تاکید کشور نیز این استانداردهای مالی بین المللی در 

 قرار گرفت. 

در مورد کمک بانک جهانی به فعالیت صندوق بین ین طرفهمچنین 

(، بحث و گفتگو IFASریای آرال )حفاظت و احیاء دالمللی برای 

توسعه مندی خود جهت نمایندگان بانک جهانی بر عالق کردند.

 پروژه هااز اجرای تاکید کردند و ای  همکاری در سطح منطقه

 قدردانی کردند.به توسعه این کشور کمک در افغانستان جهت 
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 44خبرنامه اقتصادی هفتگی شماره

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 24/12/97لغایت  18/12/97

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و  21ثبت 

  مواد اولیه ترکمنستان

بازار معامالت اوراق بهادار دولتی کاال و  در هفته گذشته در

 مورد معامله به ثبت رسید. 21مواد اولیه ترکمنستان 

به ارز خارجی، تجاری از روسیه، امارات متحده عربی، هنگ 

کنگ، ازبکستان و دیگر کشورها، پلی پروپیلن تولید شده توسط 

مجتمع پاالیشگاه ترکمن باشی را خریداری کردند. عالوه بر 

، پارچه های جین، پشم، نخ پنبه نیز توسط تجاری از این

روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه، استونی خریداری گردید. 

میلیون دالر آمریکا بوده  19مبلغ کل معمالت انجام شده حدود  

 است.

به پول ملی، تجاری از چین، انگلیس، امارات متحده عربی، نخ 

 منات  خریداری کردند. 497میلیون و 13پنبه را به ارزش 

تجار ترکمنی نیز جهت مصرف بازار داخلی، فیبر پنبه همجنین 

 هزار منات خریداری کردند. 425را به مبلغ 

 جهتترکمنستان برای ایجاد یک موسسه دستور رئیس جمهور 

 اقتصاد بازار درآموزش متخصصان 

تاسیس ، ترکمنستان طی فرمانی در جلسه هیئت دولترئیس جمهور 

علم  جهت آموزش تخصصیدر ترکمنستان اقتصادی یک مؤسسه 

صادر متخصصان را ، کارشناسان و مدیرانبرای اقتصاد بازار 

 کرد.

با توجه به اقدامات انجام شده در کشور برای توسعه بخش 

موسسه آموزشی ، بخشهای مختلف اقتصادی خصوصی و خصوصی سازی

فراگیری ای جدید کمک خواهد کرد تا پرسنل واجد شرایط بر

 د.نآماده شو  اقتصاد بازارچگونگی حضور در 

در نشست کابینه وزیران، اعالم شد که در ماه ژانویه و فوریه 

بیش دارای ، اتحادیه صنایع و کارآفرینان ترکمنستان که 2019

درصد  8/15، تولید صنعتی را با عضو تاجر استهزار  22از 

شاخص تولید مواد  در. شته استنسبت به سال گذشته افزایش دا

برخوردار درصد  9/3نیز از افزایش غذایی و محصوالت کشاورزی 

 است.بوده 



رشد اقتصاد در بخش غیر دولتی نیازمند رویکردهای جدید برای 

تجار و بازرگانان و تحقق بخشیدن به توان بالقوه 

دانش آموختگان ت. این خصوصی این کشور اس تولیدکنندگان بخش

فن آوری در حوزه اقتصادی با درهای جدیدی کاجدید به عنوان 

در بازار اقتصاد آزاد مشغول و می شوند های جدید آشنایی 

 مند بهرهدر رشد مناسب اقتصاد بازار کشور بکار می شوند و 

شاخص های شرکت های دولتی نیز در راستای توسعه  ند.شومی 

باعث  این امر روابط بازار در کشور رو به افزایش است که

 شود با بخش خصوصی می سازنده اد تعاملایج
برای ایجاد  (UIET) تصمیم اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان

 خوشه فناوری اطالعات

برای ایجاد یک  (UIET) اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان

خوشه فناوری اطالعات که زیرساختهای دیجیتالی در کشور را 

 فعالیت خود را آغاز کرده است. ITتوسعه می دهد و نیز آموزش 

 این اقدام توسط اعضای اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان

(UIET)  مسئول پیاده سازی فناوری اطالعات کشور در پاسخ به که

تعیین انجام اینکار به عنوان یک وظیفه کار این اتحادیه 

توسط رئیس جمهور ترکمنستان در راستای اجرای توسعه اقتصاد 

 آغاز شده است. 2025تا  2019الی  برای دیجیت

برای اجرای پروژه  (UIET) اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان

، از سازمانهای آموزشی و  ITخوشه فناوری اطالعات و آموزش 

کارگاه های آموزشی با مشارکت متخصصین و کارشناسان برجسته 

 Telekomو  Inovera -و شرکت های فناوری اطالعات ترکیه 

Telekominikasyon Dis Tic  و وان سانA.S  که در اجرای پروژه های"e-

government" .و امنیت سایبری تجربه دارند، استفاده می کند 

در این کارگاه آموزشی کارکنان اتحادیه و حدود بیست شرکت 

بزرگ تجاری حضور دارند. همچنین نمایندگان سازمان های 

اقتصاد دیجیتالی ترکمنستان دولتی که در کارگروه اجرای 

حضور دارند نیز دعوت شدند. شرکت کنندگان با توانایی 

شرکتهای ترکیه در تکنولوژی های فناوری اطالعات، شامل اجرای 

پروژه های سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی، آموزش متخصصین 

 فناوری اطالعات آشنا می شوند.

، با هدف قرار خوشه فناوری اطالعات که در حال ایجاد است

دادن یکپارچه سازی دانش در زمینه فن آوری اطالعات، ارائه 

، آموزش متخصصین فناوری اطالعات، آموزش در ITآموزش های 

زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، ترویج راه اندازی یک 

اکوسیستم، معرفی مکانیزم سرمایه گذاری برای تامین مالی 



ت نرم افزاری ترکمنستان پروژه های بزرگ، و ارتقاء محصوال

 برای حضور در بازارهای جهانی است
 

 برگزاری کنفرانس، سمینار، همایش، نمایشگاه و اجالسیه : -ب

ای در عشق  کمک به افغانستان در سطح منطقهبرگزاری نشست 

 آباد 

برای انجام نشست گروه های فنی در مورد همکاری سازنده 

طرح  پیرو (RI-CBM)زیرساخت های منطقه ای الزم جهت اقدامات 

افغانستان باره بازسازی استانبول درموضوع در کنفرانس 

سازمان امنیت و باهماهنگی وزارت امورخارجه ترکمنستان و 

 برگزار شد.  بادآعشق در  (OSCE)همکاری اروپا 

گی خود را برای استفاده سازمان امنیت و همکاری اروپا آماد

از ابزارهای جامع امنیتی خود برای حفظ گفتمان پایدار در 

مورد پروژه های زیربنایی موجود و برنامه ریزی شده و تسهیل 

، مانند امنیت زیرساخت RI-CBMبحث در زمینه های مربوط به 

  اعالم کرد.های منطقه ای و تسهیل تجارت در تجارت 

در  (OSCE)ا سازمان امنیت و همکاری اروپ دفتر اتالیا رئیسن

اجرای گفت: "شرکت کنندگان بر اهمیت در این نشست  بادآعشق 

تا دارند موثر پروژه های مختلف اقتصادی در منطقه تاکید 

 بیشتر منطقه را تقویت کنند.هرچه و رونق  ثبات اقتصادی

فرآیند استانبول به عنوان یک راهبرد برای گفتگو و همکاری 

نیتی، سیاسی و اقتصادی بین منطقه ای برای تشویق همکاری ام

 .نموده استافغانستان و همسایگانش ایجاد 

کشورهای شرکت کننده در فرآیند استانبول شامل افغانستان، 

آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، 

پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، 

ن پروژه شامل ای ترکمنستان و امارات متحده عربی هستند.

انتقال خط لوله احداث طرح بزرگ منطقه ای شامل  اجرای چند

راه آهن  (،TAPIهند ) -افغانستان، پاکستان -گاز ترکمنستان

لپس بین المللی الجورد)حمل و نقل راهرو بین المللی آسیا و 

 است. (الزولی

  روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستان : -ج
ترکمنستان و کره جنوبی جهت توسعه روابط سیاسی مذاکره بین 

 و اقتصادی در عشق آباد

مذاکره بین ترکمنستان و کره جنوبی در سطح معاونین وزارت 

امور خارجه دو کشور در محل وزارت امور خارجه این کشور در 

عشق آباد برگزار شد و طرفین روابط دوجانبه که منافع 

 کردند.متقابل را در برداشت، مطرح 

در آغاز این نشست طرفین روند رو به رشد و مثبت توسعه 

روابط همه جانبه دو کشور ابراز رضایت کردند. سپس، دو طرف 



سطح باالی روابط بین ترکمنستان و جمهوری کره را در حوزه 

های سیاسی، تجارت، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و بررسی 

قابل سران دو کشور به قرار دادند و تاکید شد که سفرهای مت

عنوان عامل اصلی در توسعه روابط دوجانبه نقش مهمی دارد. 

در این راستا، طرف کره ای تأکید کرد که توسعه روابط با 

ترکمنستان یکی از اولویت های سیاست خارجی این کشور است و 

انتظار می رود در ماه های آینده هیئت کره ای مجددا در 

ده در این نشست به ترکمنستان سفر چارچوب پروتکل امضائ ش

نماید. همچنین در روند سه دوره مذاکرات بین دو کشور، 

اولویت های روابط دوجانبه مطرح شده در دوره های قبلی مورد 

توجه قرار گرفته و جمهوری کره جنوبی تمایل خود را برای 

توسعه همکاریها در حوزه های انرژی، حمل و نقل و آب اعالم 

 . نمود. کند

در جریان مذاکرات، عالوه بر این فرصت توسعه هرچه بیشتر 

فعالیت شرکت های کره ای هم اکنون در ترکمنستان در اجرای 

پروژه های ساخت و ساز و بازسازی پاالیشگاه های نفت و مجتمع 

های گاز و پتروشیمی در کشور مشارکت دارند نیز مورد بحث 

ت کمیتۀ همکاری قبلی قرار گرفت. در این راستا، برگزاری نشس

بین دو کشور ترکمنستان جهت همکاری تجاری، اقتصادی، علمی و 

 فن آوری موفقیت آمیز عنوان گردید.

در مورد همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی گام های مثبتی 

را در این راستا، به ویژه در زمینه کارهای مقدماتی برای 

زبان کره ای در معرفی برنامه های آموزشی در مورد آموزش 

 مدارس راهنمایی کشور، مورد بررسی قرار گرفت. 

رگزاری دهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین ب

 ترکمنستان  و قزاقستان

دهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، تجاری، 

قزاقستان در  -علمی، فنی و فرهنگی همکاریهای بین ترکمنستان

ار شد، ریاست هیأت ترکمنستان به عهده معاون آستانه برگز

 کابینه وزیران، آقای چیاییف بود . 

دستورکار این اجالس توسط مدیران و کارشناسان وزارتخانه ها 

و ادارات دو کشور تعیین شده بود، شامل طیف گسترده ای از 

موضوعات مربوط به اجرای توافق نامه های موجود بین دو کشور 

ت دار در راستای توسعه هرچه بیشتر همکاری و همچنین اولوی

بین دو کشور بود. همچنین در جریان این اجالس طرفین در مورد 

 3اجرای موافقت نامه های اجالس نهم کمیسیون، که در تاریخ 

در عشق آباد برگزار شد، مورد بحث و بررسی  2017می سال  

 قرار گرفت.

که فعالیت این دو طرف در این اجالس ابراز اطمینان کردند 

کمیسیون مشترک، انگیزه قوی برای توسعه هرچه بیشتر مشارکت 



دو کشور در زمینه های تجارت، اقتصادی، حمل و نقل، صنایع 

کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع فرآوری را به دنبال داشته 

باشد، به ویژه، الزم به انجام اقدامات هماهنگ جهت تقویت 

زایش مبادالت تجاری و گسترش روابط تجاری و اقتصادی، اف

دامنه و حجم کاال و خدمات را به دنبال داشته باشد. عالوه بر 

این طرفین بر تقویت ارتباطات فرهنگی، علمی و آموزشی و 

 همکاری در این زمینه ها تاکید کردند.

در پایان این اجالس پروتکل نهایی بین دو دولت در مورد 

ی و فرهنگی، توسط طرفین همکاری اقتصادی، تجاری، علمی، فن

 .به امضاء رسید

موسسات آموزش عالی ترکمنستان از  اننمایندگبازدید هیئت 

 چیندانشگاه 

اقتصاد و مدیریت دولتی ، هیأت نمایندگان موسسه مالی

اقتصاد و  هاز موسسبازدید  بیات وبرای بررسی تجر ترکمنستان

این کشور سفارت هماهنگی با این سفر  مالی به چین سفر کرد.

ئیس اقتصاد و مدیریت دولتی با ر، موسسه مالی و ر چیند

 انجام شد. چین دانشگاه بین المللی تجارت و اقتصاد

آموزش عالی  ههیئت ترکمنی در این سفر با نمایندگان موسس

مالی و اقتصادی چین دیدار و کفتگو نموده و در خصوص 

د. در نظر کردنتبادل  همکاریهای دوجانبه و کسب تجربیات

دانشگاه بین المللی تجارت و اقتصاد نشست هیئت دو کشور در 

خصوص برگزاری  کاملی دراطالعات چین، سرپرست هیئت ترکمنی 

کلیدی دیپلماسی حمل  اهمیتاقتصادی دریای خزر، همایش اولین 

آب، استراتژی انرژی ترکمنستان و همچنین توسعه  ،و نقل

 .کرد بیانی مطالبی را اقتصاد دیجیتال

مدیر روابط بین  ،رئیس، معاون دفتر بین المللی همکاری

معاون دانشکده  و الملل، معاون رئیس دانشکده امور مالی

چین دانشگاه بین المللی تجارت و اقتصاد  آموزش بین المللی

(UIBE)  در  حضور داشتند. رئیس دانشگاه چینجلسه در این

در همه حوزه های بر پویایی مثبت همکاری سخنرانی خود 

در مورد  تاکید کرد وترکمنستان و چین اقتصادی و تجاری بین 

یک موسسه گفت که این داشنگاه فعالیت های این دانشگاه 

در حوزه اقتصاد، مالی، تجارت بین است که آموزشی عالی 

فعال است و به توسعه روابط علمی و  الملل و زبان های خارجی

 ترکمنستان توجه خاصی دارد.ژه ویفرهنگی با همه کشورها به 

دانشگاه های  وی در ادامه سخنان خود افزود  این موسسه از

درحال تحصیل این  سهم دانشجویان خارجی و برتر چین است

. هستجهان کشور  161 از جویاندرصد از کل دانش 20دانشگاه 

تحصیل دانشگاه مشغول  ی نیز در اینترکمندانشجوی  50همچنین 

 ند. هست



نستان، رومانی، چشم انداز همکاری تجاری را ایجاد می ترکم

 کند

در خود وزیر امور خارجه ترکمنستان، با همتای رومانیایی 

خود را دیدگاه های دیدار طرفین این در  ارست دیدار کرد.کبو

تجاری و  اقتصادی،، توسعه روابط در عرصه های سیاسیدر خصوص 

همکاری در سازمان  وضوعاتی مانندمرا بیان کردند.  فرهنگی

روابط در قالب اتحادیه اروپا و  قویتهای بین المللی، ت

رومانی اتحادیه اروپا با توجه به ریاست فعلی آسیای مرکزی 

همچنین  قرار گرفت.و بررسی مورد بحث  2019در نیمه اول سال 

در اکشور موافقت کردند تا با استفاده از مزایای بندو 

برای اتصال  بهترین مسیرعنوان  بهترکمن باشی و  کنستانتا

جدید در راهرو حمل و نقل ایجاد دریای خزر و به دریای سیاه 

شکل گیری  این مسیر بخوبی استفاده شود. عالوه بر این موضوع 

از بندر ترکمن  کریدور حمل و نقل اوراسیا است. به ویژه

به بندر کنستانتا در رومانی در ساحل دریای ترکمنستان باشی 

  مورد بررسی قرار گرفت.سیاه 
در خود گرجی تای وزیر امور خارجه ترکمنستان با همدیدار 

 ارستوکب

جلسه ویژه وزیران خارجه ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و 

رومانی در مورد پروژه ایجاد دریای خزر دریای سیاه در 

دستور کار جلسه موضوعات مربوط به افزایش کارست با بو

در ترکمن باشی، باکو، پوتي، ااز طریق بنمحموله نزیت ترا

سیاسی،  برگزار شد و در خصوص جنبه هایباتومی و کنستانتا 

و بحث موارد مربوط به این مورد اقتصادی، لجستیکی و سایر 

 بررسی قرار گرفت.

ترکمنستان در حاشیه این نشست چهارجانبه، وزیر امورخارجه 

طرفین این نشست  ی خود دیدار و گفتگو کرد. درگرجبا همتای 

برنامه همکاری بین وزارت امور پس از پایان مذاکرات خود، 

را مورد تایید قرار  2020تا 2019خارجه دو کشور در سال های 

سازمان های بین قالب موضوعات مشترک در دادند. همچنین 

 مورد بررسی قرار گرفت.  منطقه ای المللی و 

 سفر هیئت اقتصادی ترکیه به ترکمنستان

رئیس بخش روابط سیاسی وزارت امور خارجه هیئتی ه سرپرستی 

جهت دیداری کاری وارد عشق اباد گردید و با هیئتی از ترکیه 

وزارت امورخارجه ترکمنستان در خصوص توسعه روابط دوجانبه 

 .گفتگو کرد

 هایچشم انداز همکاریا اشاره ب طرفیندر جریان این دیدار، 

تمرار تشکیالت جلسات در راستای در خصوص استجاری و اقتصادی 

تاکید ترکمنستان و ترکیه  های اقتصادی بین همکاریتوسعه 

که در مسائل منطقه ای و بین المللی کردند. همچنین در خصوص 



. در قرار گرفتو بررسی مورد بحث  استمنافع متقابل جهت حفظ 

 .دو کشور نیز بررسی شد سفر شهرونداناین نشست موضوع 

حدود و  ز بزرگترین شرکای تجاری ترکمنستان استترکیه یکی ا

در تجارت، ساخت و ساز، انرژی، حمل و  یه ایشرکت ترک 600

ثبت به ر ترکمنستان فرآوری دنقل، ارتباطات، صنایع نساجی و 

 اند.رسیده 

ترکمنستان محصوالت نساجی، انرژی، شیمیایی، صنایع کشاورزی 

و محصوالت خام فلزات و انواع  صادر می کندبه ترکیه را 

، مصالح ساختمانی، صنعتی ، تجهیزاتلوازم خانگی، یفلز

، محصوالت برقیکاالهای الکتریکی، محصوالت صنایع شیمیایی و 

 .کندغذایی، وسایل نقلیه و دارو از ترکیه وارد می 

توسعه همکاری خود را جهت آمادگی همچنین عشق آباد و آنکارا 

خود را برای نیز ترکیه آمادگی  کردند. اعالمانرژی در حوزه 

ترکمنستان از طریق دریای  و انتقال گازحمل و نقل توسعه 

. عالوه خاک ترکیه اعالم کردقلمرو از با عبور خزر به اروپا 

، در امتداد دریای خزری های حمل و نقلبر این موضوع همکاری

 .و گرجستان مورد بررسی قرار گرفتآذربایجانجمهوری 
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	اهم اخبار:
	سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا ضمن حضور در محل سرکنسولگری ایران در استانبول با بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
	نشست "تقویت روابط تجاری و توسعه همکاریها ایران و ترکیه" با همکاری سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس تجارت ارزروم در شهر ارزروم برگزار شد.
	رحسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه آمار تجارت خارجی این کشور در ماه فوریه را اعلام کرد. وی در این خصوص اظهار داشت: صادرات ترکیه در ماه فوریه با افزایش 3.7 درصدی به 14 میلیارد و 312 میلیون دلار و واردات نیز با کاهش 18.7 درصدی به 16 میلیارد و 161 میلیون دلار...
	سازمان آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه فوریه سالجاری را 19،67 درصد اعلام کرد. در این گزارش بیشترین نرخ تورم برای اقلام مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیر الکلی 29،25 درصد اعلام شده است.
	سازمان آمار ترکیه، شاخص اطمینان اقتصادی این کشور در ماه فوریه را 79.4اعلام کرد.
	فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه  ضمن حضور در نشست مدیریت صنایع هوا - فضای ترکیه  در آنکارا  طی سخنانی، از آغاز پرواز هواپیمای ملی ترکیه در سال 2026 خبر داد.
	براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت هواپیمایی ترکیش ایر، سود خالص این شرکت در سال 2018 بالغ بر  4 میلیارد و 45 میلیون لیر (حدود 753 میلیون دلار) اعلام گردید.
	بانک جهانی در راستای حمایت از انعطاف پذیری زیرساخت های حیاتی ترکیه و ایجاد حسیاست مردم در قبال بلایای طبیعی کمک مالی 900 هزار دلاری در اختیار ترکیه قرار می دهد.
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