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 سمه تعالیاب

 

 23خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 

 

 16/6/1398اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 22/6/1398لغایت 

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان : -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و مواد  7 ثبت

 اولیه ترکمنستان

بورس کاال و مواد اولیه بازار در ه معاملمورد  7هفته گذشته در 

امارات و  . با ارز خارجی تجاری ازترکمنستان به ثبت رسید

 وباشی  افغانستان گاز مایع تولید شده در مجتمع پاالیشگاهی ترکمن

فدراسیون روسیه کاربامید را و تجاری از  پاالیشگاه نفت سیدی

دالر بوده هزار  134و میلیون  13مالت معاکل مبلغ . خریداری کردند

منات  هزار 808 مبلغ را به PPگرانول و فیلم ی ترکمنتجار  است.

 خریداری کردند.

اعضای ترکمنی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین ترکیب تعیین 

 آذربایجان  - ستانترکمن

بین اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی وسعه همکاری های در راستای ت

 طی فرمانی این کشورترکمنستان و جمهوری آذربایجان، رئیس جمهور 

 .کردءامضارا تایید و مصوبه آنرا کمیسیون طرف ترکمنی این  ترکیب

بررسی مسائل اقتصادی در نشست کابینه وزرای ترکمنستان

 گردید:به شرح ذیل مطرح  مسائلیبرخی مسائل مهم اقتصادی،  ترکمنستان با محوریت رسیدگی به ینشست کابینه وزرادر 

درباره تمهیدات الزم جهت آمادگی برای شرکت هیأت طرف ترکمنی در هفتاد و چهارمین اجالس وزیر امورخارجه این کشور 

در شهر نیویورک و جهت گیری های مهم ترکمنستان در این  2019سپتامبر  17مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 

تحکیم پایداری و امنیت، پیشنهاد ترکمنستان برای برگزاری همایش بین المللی صلح، امنیت و  همگانی،اجالس منجمله صلح 

» بعنوان  2021توسعه در ماه دسامبر سال آینده در عشق آباد، پیشنهاد ترکمنستان مبنی بر ارائه طرح قطعنامه اعالم سال 

بررسی امکان برگزاری هرچه سریعتر همایش سطح عالی سازمان ، پیشنهاد ترکمنستان مبنی بر «سال صلح و اعتماد متقابل 

ترانزیت مطمئن و پایدار انرژی و نقش آن در تأمین »ملل متحد درخصوص توسعه، برنامه ریزی ترکمنستان برای ارائه طرح 

ن کشورهای درحال ، پیشنهاد ترکمنستان مبنی بر برگزاری نشست بین المللی وزیرا«توسعه پایدار و همکاری های بین المللی

تدوین برنامه جدید محیط پیشنهاد برای ، برنامه ریزی ترکمنستان جهت ارائه 2020توسعه فاقد دسترسی به دریا در سال 

گزارشی را ارائه داد.زیست خزر سازمان ملل متحد 

اقتصادی کشورهای ارائه گزارش درباره تمهیدات الزم جهت آمادگی برای برگزاری هشتاد و سومین اجالس شورای 

سپتامبر سال جاری در عشق آباد و همچنین تمهیدات الزم جهت آمادگی برای برگزاری همایش  13مشترک المنافع در تاریخ 

بمناسبت بیست و هشتمین سالگرد استقالل « اجتماعی ترکمنستان -توسعه پایدار اقتصادی»کاربردی تحت عنوان  -علمی

؛2019سپتامبر  14ترکمنستان در تاریخ 

نفت ترکمن باشی بمنظور ارتقاء سطح تولید محصوالت نفتی ؛ پاالیشگاهبررسی موضوع مدرن سازی مجموعه 

، روند اجرایی نمودن راهکارهای حمایتی دولت بازرگانانو  ارائه گزارش درباره روند پیشبرد امور در اتحادیه صنعتگران

 زمینه تولیدات صادراتی به جایگزین کاالهای وارداتی خارجی؛از تجارخرد و متوسط و تمهیدات پیش رو جهت گسترش 



در راستای تحقق برنامه  افزایش محصوالت کشاورزی در سالجاری

 خودکفائی در این بخش 

جاری به طور محسوسی سالتولید محصوالت کشاورزی در کشور ترکمنستان 

بیشترین محصوالت زراعی توسط بخش خصوصی کشور افزایش یافته است که 

که برای تأمین و دامی تولید میشود. حجم و نوع محصوالت زراعی 

نظر گرفته شده است، در برنامه ای که توسط  نیازهای سالیانه در

 ، تعیین گردیده است.هدولت اعالم شد

با در نظر گرفتن بهره وری از محصوالت زراعی و برنامه این 

و به  شده است تدوینی خاک و شرایط آب و هوایی هر منطقه ویژگی ها

متخصصان بخش های ساختاری وزارت کشاورزی و حفاظت کارشناسان و 

برنامه ریزی نمایند.  کمک می کند تا نسبت به تامین آن تالشطبیعی 

تولید محصوالت کشاورزی با ارزیابی سودآوری مجموعه کشاورزی همراه 

با اجاره کنندگان زمین کشاورزی توسط بخش  شهرستانهااست. ادارات 

اراضی بر اساس اجاره  صاحبانهای کشاورزی و همچنین  خصوصی،اتحادیه

جهت خرید و  الزم محصوالت کشاورزینامه بلند مدت برای تولید مقادیر 

منعقد  قرارداداز کشاورزان و تولیدکنندگان  ی از سوی دولتتضمین

 نماید.

محیط زیست نیز با درخواست مقامات کشاورزی وحفظ وزارتخانه 

شیمیایی و خدمات فناوری کود بذر، استانی و شهرستانی نشبت به تهیه 

د. نرا با شرایط مفید به تولید کنندگان محصوالت کشاورزی ارائه ده

فن آوری کشت می  اتولید محلی در شرایط سازگار با محیط زیست و ب

. بنابراین مصرف ار استبرقرشود و بین قیمت و کیفیت رابطه بهینه 

 میوه و سبزیجات تولید شده در کشور را ترجیح می دهند. ،کنندگان

در پایان ماه آگوست تا بعضی از محصوالت از مقدار پیش بین شده 

تولید محصوالت زراعی و دامی از رشد بسیار خوبی عملکرد  ،امسال

افزایش داشته است، بطوری که برنامه  تولید حجم برخوردار بوده و

شان درصد از حجم برنامه ریزی شده تولید 5/36بعضی از محصوالت تا 

 افزایش داشته است.
از فروش تحت آزمایش های قبل تمام محصوالت میوه، سبزیجات 

میکروبیولوژی قرار می گیرند. به همین دلیل است که سطح اعتماد 

ست. شبکه مدرن انبارهای مصرف کنندگان به تولید محلی بسیار باال

تخصصی با تجهیزات انجماد و سیستم دما و رطوبت اتوماتیک ، خطوط 

بسته بندی برای ذخیره سازی سبزیجات و میوه ها ساخته شده است. 

 بخش دولتی تولید محصوالت کشاورزی خود را افزایش می دهد. همچنین 

خود کفائی  نوع جدید سیمان در ترکمنستان در راستای رسیدن بهتولید 

 و اجرای سیاست 

 صادرات به جایگزینی واردات 

 M-500 - D-20و  M-400 - D-20سیمان جدید تولید تعداد  ب،کارخانه سیمان لبا

سیمان اصالح شده با مواد افزودنی پودر نوع را آغاز کرد. این 

بازالت )ساخته شده از مواد اولیه محلی( است که باعث ایجاد اثر 

باعث امر مثبت در خصوصیات مکانیکی و فیزیکی بتن می شود. این 

هزینه کاهش افزایش دوام، چگالی، مقاومت در برابر سرما و همچنین 

فه معدنی در مخلوط بتن ها می شود. عالوه بر این ، استفاده از مؤل

 اثر منفی محیط را به حداقل می رساند.



به زودی کلیه کارخانه های تولیدی کشور تولید سیمان  

می توانند کارخانجات به نیاز مشتری،  گیجدید را آغاز می کنند. بست

انواع دیگر سیمان را با توجه به شرایط فنی و کیفیت تولید خود ، 

 جهانی است، تولید کنند. که مطابق با استانداردهای

 M-400و  M-400  ،M-500در حال حاضر، بیشترین سیمان های مورد نیاز 

در تاسیسات هیدروفنی  که تولید می شود، مقاوم در برابر سولفات

سیمان  دکارخانه تولیمورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر این، 

را تولید می کند که در صنعت نفت و  DPC - 1 - 100سیمان پرتلند  کایاتا

 گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

. طبق اتی بودپیش از این سنگ معدن تولید سیمان وارد 

انستیتوی کارشناسان و متخصصان برنامه دولتی جایگزینی واردات ، 

و  صنعت شیمی آکادمی علوم ترکمنستان به همراه متخصصان آژانس ترکمن

به بررسی قابلیتهای منابع طبیعی سنگ ژی ولوئژ شرکت دولتی ترکمن

مواد  .می کندبه تولید آهن کمک که پرداختند  منطقه توکارکر معدن

و با  شده استاتی واردمواد اولیه محلی، اکسید آهن ، کامالً جایگزین 

صرفه جوئی ارزی دالر  هامیلیونساالنه از واردات سنگ آهن، جلوگیری 

تولید این بخش از صنعت مصالح ساختمانی در بازار خارجی با  می شود.

از تولیدات کارخانه سیمان لباب تقاضای زیادی روبرو است. امسال 

 . ده استشتن سیمان به ازبکستان و افغانستان صادر  هزار 160حدود 

وضعیت منابع انرژی ترکمنستان در دریای خزر از زبان مقامات این 

 کشور

امات ترکمنستان در حوزه انرژی این کشور هم اکنون بنابه گفته مق

 11بلوک دارای مجوز با ذخایر پیش بینی شده در حدود  3۲حدود 

تریلیون متر مکعب گاز در سواحل ترکمنستان  5/5میلیارد تن نفت و 

. اولویت داشته استدر دریای خزر برای مناقصه های بین المللی عرضه 

 مشارکت در تولید است. ترکمنستان انعقاد قراردادهای 

درصد منابع بخش ترکمنستان  80براساس برآوردهای محلی، بیش از  

متر واقع شده است. ترکمنستان  3000در دریای خزر در اعماق بیش از 

میلیون تن نفت تولید میکند. تولید نفت در  10ساالنه حدود 

از شرکتهایی با مشارکت ترکمنستان از سوی شرکت دولتی ترکمن نفت 

، چین، کشورهای اروپائی، ژاپن س، مالزی و امارات متحده عربییانگل

 صورت میگیرد.و کره جنوبی 

واردات در  یجایگزینکاال بتولید  جهت خصوصی به بخش تسهیالت ارائه 

 ترکمنستان

 اتبرای تولیدکوچک و متوسط شرکتهای برای توسعه گسترده ای اقدامات  

است. و یا در حال انجام واردات انجام شده  یجایگزینب صادرات محور

ای ای گسترده در چند سال گذشته، شبکه انجام برنامه ریزی بر اساس 

خصوصی مشغول در بخش  با ایجاد اشتغال جدیدهمراه امکانات از 

، تولیدی ا اجرای برنامهاست. همچنین قرار است در آینده بفعالیت 

مواد غذایی کنسرو ا از جمله انواع نیازهکارخانه مدرن برای تولید 

پنجره و قاب های، و کارتن برای بسته بندبجعبه انواع شده ، تولید 



درهای آلومینیومی، لوله های پلی اتیلن و همچنین آجرهای تزئینی به 

این برنامه همه استانها و مناطق کشور را در بر تولید برسد. 

 میگیرد.

 ۲0۲1سال استان لباب از توسعه اقتصادی  در این زمینه با هدف

تسهیالت برای تولید آجرهای سرامیکی تزئینی در با ارائه  ۲0۲5 تا

 واحددو به یات افتتاح خواهد شد. سو  گزاچاک، خلچ، دیانویشهرهای 

شهرستان دولت لی تن مصالح ساختمانی در سال در هزار  50برای تولید 

بخش به همچنین  ،این برنامهبر اساس . اعطاء خواهد شد تسهیالت

فرآوری  شالی کوبی. ساخت کارخانه ئه میدهدرانیز تسهیالتی اکشاورزی 

تن در سال در مرحله نهایی است.  هزار 10با ظرفیت تولید  جبرن

 مرغ تخمعدد میلیون  ۲تن مرغ و بیش از  500 تولید مزرعه مدرن برای

مجتمع  ثاحداعالوه بر این ه می شود. احداثپتداغ کو منطقه در سال در

 این استان در دست اقدام است.در نیز های دامی مدرن 

ساخت انواع باتری خوردرو در ترکمنستان با همکاری بخش دولتی و 

 خصوصی

در راستای اجرای طرح صادرات بجایگزینی واردات، تولید باتری انواع 

( با Gokchy) گوکچیشرکت خصوصی سبک و سنگین توسط متخصصان خودروهای 

قبل، از حدود سه همکاری کنسرن دولتی ترکمن شیمی آغاز بکار کرد. 

نواع کشور سال پیش شروع به اجرای پروژه تولید ا تولیدکنندگان این

و پیشرفته برای تجهیزات مدرن اند،  وارداتی کرده یجایگزینبکاالهای 

 .واردات کرده انداز ژاپن و ترکیه تولید کاال را 

ین دست اندرکار این طرح تولیدی، بنابه گفته مسئول 

 واز کیفیت و اطمینان باالیی برخوردارند  ستانترکمنتولید باتریهای 

کنسرن به فروش می رسد. دارای مشتری بوده و در کلیه مناطق کشور 

را در اختیار تأسیسات اولیه اجزای الزم مواد  دولتی ترکمن شیمی 

 80حدود دارای که ( Gokchy)گوکچیشرکت خصوصی خصوصی قرار می دهد. 

باتری خودرو تولید می  350، روزانه حداکثر پرسنل عادی و متخصص است

کند. در حال حاضر ، بازرگانان آلمان و افغانستان ابراز عالقه به 

 تولید نهاد تجاری داشتند.

، متخصص در زمینه تولید یک  Ussat Yardamchyهمچنین شرکت خصوصی 

ماده جایگزین دیگر برای واردات که در زمینه تصفیه و میکروب زدائی 

آب آشامیدنی را در کارخانه شیمیایی تولید میکند. فعالین بخش شیمی  

تا   9ترکمنستان قصد دارند نه تنها نیازهای ترکمنستان را که بین 

درات این ماده را نیز پوشش دهند، بلکه صااست هزار تن در سال  10

زیرا منابع و قابلیتهای فنی این کارخانه امکان  ،آغاز می کنند

  تن را فراهم می كند. 15000ساخت تا 

در قالب اجرای سیاست اقتصادی صادرات بجایگزینی واردات، 

ترکمنستان قصد دارد تا با خرید تجهیزات و ماشین آالت و کارخانجات 

نسبت به تولید انواع نیازهای اساسی این مدرن از کشورهای پیشرفته، 

 کشور اقدام نماید و کشور را از واردات بی نیاز کند.

 

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

برگزاری نشست کاری با موضوع توسعه سیستم بانکی با حضور رئیس جمهور ترکمنستان



حضور رئیس بانک مرکزی آقای آنادوردی یف و رئیس بانک امور اقتصادی  رئیس جمهور ترکمنستان یک نشست کاری با

خارجه ترکمنستان آقای جباروف برگزار نمود. رسیدگی به مسائلی از قبیل وظایف مهم ادارات بانکی کشور، مسائل مربوط به 

به اقتصاد  ورود ، برنامه2025تا  2019برنامه ریزی ها برای چشم انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان برای سال های 

در دستور کار این نشست قرار گرفت کشور و جذب سرمایه گذاریها جهت اجرای طرح های مجموعه های اقتصادی  یدیجیتال

 و گزارشاتی بشرح ذیل از جانب مسئولین ارائه شد:

 حوزهخش اقتصاد کشور به ب برای وروددرباره مسائل تأمین اعتبار مالی  رئیس بانک مرکزی ترکمنستان گزارشی

در استان های کشور، تحکیم جایگاه بخش بانکی و مالی ، صنعتی سازی مجموعه های اقتصادی جامعه، ایجاد تحول یدیجیتال

نتایج تمهیدات اندیشیده شده جهت افزایش میزان  ترانزیت،حوزه حمل و نقل و  وسعهت ،نفت و گاز ترکمنستان در جهان

والت جایگزین کاالهای وارداتی، توسعه زمینه های آموزشی، بهداشت و درمان، اجرای مجموعه محصوالت صادراتی و محص

راهکارها درخصوص تکامل امور بانکی منجمله دسترسی به خدمات بانکی، پایداری ارزش پول ملی منات، جذب سرمایه 

 وش های جدید ارائه داد.و ر مدرنگذاری ها، تکامل زمینه مبادالت غیر نقدی با بهره گیری از تکنولوژی 

پس رئیس بانک امور اقتصادی خارجی ترکمنستان گزارشی درباره امور درحال انجام بمنظور تحکیم همکاری های س

مثمرثمر با سازمان های مالی بین المللی با هدف کسب تجارب پیشرفته، اجرایی نمودن طرح های سرمایه گزاری در بخش 

مایه گذاری های مجموعه بازرگانان خارجی خواهان همکاری با ترکمنستان، تمهیدات های راهبردی اقتصاد ملی، جذب سر

ارائه داد. مستر کارتتوسط اندیشیده شده جهت گسترش میزان همکاری ها در زمینه پرداختهای بین المللی 

همکاری موضوع ر با استماع گزارشات ارائه شده، توسعه خدمات مربوط به سرمایه گذاریها دترکمنستان رئیس جمهور 

با بانکهای خارجی و موسسات مالی بین المللی را از وظایف مهم بانک مرکزی و بانک امور اقتصادی خارجی برشمرد و بر 

 ضرورت گسترش روابط موجود و برقراری روابط جدید با بانکها و موسسات خارجی و بین المللی تأکید نمود.
 آلمان وبهداشتی و درمانی ترکمنستان  همایش برگزاری

و  ستانترکمنو درمانی بهداشتی  همایش عشق آباد میزبان هشتمین

به عنوان بخشی از توافق نامه همکاری بین همایش  این. آلمان بود

وزارت بهداشت و صنایع پزشکی ترکمنستان و وزارت بهداشت فدرال 

مشهور،  پزشکانش در این همای جمهوری فدرال آلمان برگزار می شود.

، روسا و ستانآلمان و از طرف ترکمن معتبراساتید کلینیک های 

کلینیکی، مراکز بهداشتی -نمایندگان آژانس های دولتی و مراکز علمی

بنابه گفته  .شتنددرمانی و دانشگاه علوم پزشکی ترکمنستان حضور دا

، بستر موثری مقامات بهداشت و درمان ترکمنستان، تداوم این نشستها

 است.بوجود آورده برای توسعه مشارکت در حوزه پزشکی بین دو کشور 

از به نمایندگی هیئت آلمانی رئیس ، همایش افتتاح این مراسمدر 

به دلیل اعتماد باالی وی به ترکمنستان ، از رئیس جمهور خودهیئت 

شرکای آلمان که به طور فعال در اجرای تغییرات اساسی در سیستم 

تشکر و حضور دارند،  ستانترکمنو درمانی قبت های بهداشتی مرا

 به عمل آمد.قدردانی 

، مباحثی از جمله مراقبت از نوزادان این همایش در روز اول

کوچک به عنوان نمونه بهترین اقدامات مرکز علمی و کلینیکی عشق 

آباد برای بهداشت مادران و کودکان مورد بررسی قرار گرفت که 

موضوع . با همکاران آلمانی همکاری نزدیکی دارندمتخصصان آن 

پزشکان مرکز علمی و بالینی قلب و عروق از سوی روماتولوژی کودکان 

مطرح شد. گزارش های دیگری از متخصصان برجسته مراکز درمانی 

در مورد مشکالت خاص مختلفی که پزشکان در موارد دشوار با ترکمنستان 



اده از اسالیدها و مطالب ویدئویی در استف .، بیان شدآن روبرو هستند

 بکار گرفتهطول گزارشات، باعث ارزیابی بصری تعدادی از نوآوری های 

شده در کلینیک های ترکمنستان و آلمان که به نجات جان بیماران و 

 .، مورد بحث و بررسی قرار گرفتاحیای سالمت آنها کمک می کنند

ناوریهای پیشرفته و ف یبه پزشکی دیجیتال همایشروز دوم این 

که بطور فزاینده ای در موسسات پزشکی ترکمنستان مورد  داشتاختصاص 

استفاده قرار می گیرد. این کشور برای توسعه سیستم مراقبت های 

تدوین کرده  یک برنامه،  ۲0۲5-۲019برای سالهای  یبهداشتی دیجیتال

است که تجهیزات ارتباطات فیبر نوری و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات 

در دست تهیه اطالع رسانی آن را تجهیزات رایانه و  از جمله پزشکی

 دارد.

 بین المللی توسعه صنایع نیروی ترکمنستان  نمایشگاهو همایش علمی برگزاری 

 ساسیاصول ا "با عنوان  نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی

ترکمنستان رئیس جمهور با پیام توسعه صنعت انرژی ترکمنستان "

بین  انی و صنایع این کشور همایش علمی و نمایشگاهاتاق بازرگوزارت نیروی ترکمنستان با همکاری برگزار شد. 

ارشناسان وزارتخانه متخصصین و ککرد. را برگزار «  مسیرهای اصلی توسعه صنایع نیروی ترکمنستان»ی تحت عنوان الملل

های مربوطه ترکمنستان و ادارات آنها، اعضاء اتحادیه صنعتگران و بازرگانان، تجار ترکمن و نمایندگان شرکت های خارجی در 

 .شرکت داشتنداین نمایشگاه 

خطاب به شرکت در پیام خود  ترکمنستانرئیس جمهور  

من افتتاح نمایشگاه و کنفرانس بین المللی گفت: "در این  کنندگان

وی  تبریک می گویم.را  علمیبین المللی کنفرانس  و نمایشگاهاین 

صنعت انرژی یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اظهار داشت که 

که در کنار تالش های صورت گرفته برای تقویت این است است. واقعیت 

پایه فنی صنعت برق در چارچوب اصالحات دولت، معرفی فن آوری های 

های گذاریصنعت و آموزش متخصصان با مهارت باال، سرمایه  در اینجدید 

این بخش قائل  توسعه بهاهمیت ویژه ای ما است.  صورت گرفتهکالنی 

مدرن سازی صنعت و تقویت پتانسیل شرایط مطلوبی برای  ، چونهستیم

  کند. ایجاد می کشوراقتصادی 

 و معرفی فن آوری ها و نوآوری های پیشرفته در تولید 

ایجاد شرایطی برای توسعه هرچه بیشتر کشور از جمله اصلی ترین 

دستورالعمل ها برای اجرای برنامه ها و پروژه های کالن برای نوسازی 

که مصرف انرژی در سرتاسر جهان افزایش ، هنگامی  هامروز .استکشور

ابراز عالقه خود را برای همکاری با  ی زیادیمی یابد، کشورها

این که  ابراز می دارندترکمنستان در زمینه انرژی الکتریکی نشان 

برق جهت صنعت  در در حال رشد کشورمانمسیر به خوبی نشان دهنده امر 

 ی انرژی است. اهمیت جهاندر بازار پر توسعه اقتصاد ملی 

گاز انتقال در کنار پروژه بزرگ احداث خط لوله  

برق ترکمنستان انتقال هند، خط  -پاکستان  -افغانستان  -ترکمنستان 

است. اجرای این پروژه نه  در حال اجراپاکستان نیز  -افغانستان  -

تنها برای کشورهای شرکت کننده بلکه برای منطقه از اهمیت باالیی 

  برخوردار است.

سخنان خود گفت: من پایان رئیس جمهور ترکمنستان در  

شرکت های خارجی و بازرگانان عالقمند به توسعه  ،اطمینان دارم

کنفرانس علمی نمایشگاه و این در که در بخش انرژی  سازندههمکاری 



توانند با مبادله تجربیات خود در می کرده اند بین المللی شرکت 

در ، استاز اهمیت ویژه ای برخوردار  کهاین نمایشگاه و همایش علمی 

همکاری کشور ما با وجانبه ، بطور دعالقهمورد پروژه های اجرای 

 .اشته باشند.د

 را بینخود توسعه صنعت برق ترکمنستان  برنامهترکمنستان 

این برنامه قرار است براساس را تنظیم نمود و  ۲0۲0تا  ۲013سالهای 

در حال حاضر  د.ونیروگاه جدید در مناطق مختلف کشور ساخته ش 6که 

پروژه احداث خط  برق ترکمنستان به افغانستان و ایران صادر می شود.

پاکستان  -افغانستان  -کیلوولت در مسیر ترکمنستان  500برق ولتاژ 

آینده صادرات چشم انداز در همین حال این کشور، است. جرا در دست ا

 .داردبررسی  در دستبه بازارهای قفقاز و آسیای میانه نیز  برق 
 دوشمی بینی  پیشساله توسعه کشور،  7همچنین بر اساس برنامه 

میلیارد  33به  ۲0۲4که کل حجم برق تولید شده در ترکمنستان تا سال 

فعلی رقم درصد از  30کیلووات ساعت افزایش یابد که این رقم تقریبًا 

میلیون دالر  500( مبلغ  ADBاخیرًا بانک توسعه آسیا ) .بیشتر است

این ترکمنستان اختصاص داده است.  بهبرق انتقال پروژه  اجرایبرای 

نرژی تولید اافزایش  با ،می شود احداثچارچوب که در این تقال خط ان

مصرف هم برای مصرف کنندگان داخلی و هم کشورهای همسایه در زمینه 

 .بخش خواهد بودبرق از جمله افغانستان اطمینان 
 : روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستان -ج

بخش های پزشکی و آموزش و  جهت همکاری درترکمنستان و بالروس مذاکره 

 پرورش

، و درمان بهداشتدر امور آگامیرادوف معاون نخست وزیر ترکمنستان 

اولگ تابانیوهوف سفیر بالروس در ترکمنستان با آموزش ، علوم و ورزش 

طرفین در مورد موضوعات مهم توسعه دیدار و گفتگو کرد. دراین دیدار 

همکاریهای بالروس و ترکمنستان در زمینه مراقبت های بهداشتی ، 

 کردند..و گفتگو آموزش ، علوم و ورزش بحث 

معاون وزیر بهداشت بالروس ناتالیا همچنین در دیدار  

ف ا آماند ژوکووا و وزیر بهداشت و صنایع پزشکی ترکمنستان نورمحم

طرفین با توجه به تعامل در  ر عشق آباد برگزار شد.در ماه ژوئیه د

پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، سازماندهی اقدامات پزشکی مشترک 

را مورد بررسی بر اساس مراکز تخصصی علمی و عملی پزشکی دو کشور 

تهیه منابع  رایبهمکاری عالوه براین، طرفین نسبت   .قرار دادند

سایر مؤلفه های طبیعی و مصنوعی  ت وکارخانجامتقابل مواد اولیه 

 برای تولید داروها و محصوالت پزشکی نهایی ابراز عالقه کردند.

در ژنو در زمینه تقویت همکاری با سازمان ستان ترکمننشست نماینده 

 تجارت جهانی

با ژنو مقر اروپائی سازمان ملل در در  ترکمنستان نماینده

در زمینه توسعه تجارت بین  ینمایندگان سازمانها بین المللی تخصص

دیدار  با سازمانهای مذکور کشوراین المللی و همکاری های اقتصادی 

به عنوان بخشی از ادامه کار برای تقویت  نشستو گفتگو کرد. این 

 همکاری بین ترکمنستان و سازمان تجارت جهانی برگزار شد.

ن ین زمینه، نماینده ترکمنستان مذاکراتی را با نمایندگاادر 

(، UNCTADسازمان تجارت جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )

و کمیسیون  (WTOو  UNCTADمرکز تجارت بین المللی )آژانس همکاری فنی 



الزم به ذکر است، رئیس  اروپا انجام داد. اتحادیهاقتصادی سازمان 

بررسی ی را جهت دولت جمهور ترکمنستان هیئتی مرکب از مسئولین

تعیین موضوعات مرتبط با عضویت ترکمنستان در سازمان تجارت جهانی 

 کرده است.
مالقات وزیر امور خارجه عربستان سعودی با رئیس جمهور و وزیر 

 امورخارجه ترکمنستان

سرپرستی امیر ترکی بن محمد بن فهد وزیر امور خارجه به ی هیئت

لی بردی قربانق با ،که به عشق آباد سفر نموده استعربستان سعودی 

این . در طی دیدار و گفتگو کردف رئیس جمهور ترکمنستان امحمد

تجاری و اقتصادی، روابط سیاسی، توسعه مذاکرات، طرفین در مورد 

قویت روابط همچنین موضوع ت فرهنگی بین دو کشور بحث و گفتگو کردند.

 نیز مورد بحث قرار گرفت.دوکشور بین پارلمان 

دعوت کرد تا اجرای  ین از شرکای عربستانرئیس جمهور ترکمنستا 

در پروژه های مشترک در بخش نفت و گاز، صنایع شیمیایی و کشاورزی 

برگزاری جلسات منظم و همچنین . قرار دهندبررسی مورد را این کشور 

 همایش های تجاری نیز مورد تأکید قرار گرفت.
روابط ترکمنستان و  وضعیت طرفین در مورد در ادامه، 

حوزه های انرژی، صنایع در از جمله  در حال حاضرسعودی عربستان 

و خاطرنشان ی به مذاکره پرداختند فرهنگ و ی، آموزشیشیمیایی، تجار

که دولتهای هر دو کشور به تقویت روابط متقابل برادرانه بین  کردند

 . قائل هستنددو کشور اهمیت ویژه ای 

سی ترکمنستان در به نقش اسانیز وزیرامورخارجه عربستان  

 اقتصادی اشاره کرد. همگرائیحفظ امنیت انرژی منطقه ای و 

در ادامه سفر خود به وزیر امورخارجه عربستان  

وزیر  کابینه وزیران ترکمنستان و معاونرشید مرودوف با ترکمنستان، 

، طرفین دیداردر این  این کشور دیدار و گفتگو کرد.امور خارجه 

بیشتر همکاری بین هرچه توسعه بین دو کشور و سیاسی های گسترش گفتگو

طرفین از  سیاست خارجی دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.دستگاه 

مسائل منطقه ای و بین المللی حال حاضر را نزدیکی دیدگاه ها به 

ادامه که  و ابراز امیدواری کردندمورد بحث و بررسی قرار دادند 

 سازمان ملل متحدبویژه بین المللی  همکاری در چارچوب سازمانهای

هیئت های دو  مذاکراترایزنی های سیاسی و  بردر پایان  .تداوم یابد

گسترده  فرصت هایبه مورد تاکید قرار گرفت و کشور در سطوح مختلف 

نفت و گاز، نساجی و حوزه های در  مکاری هاتقویت هرچه بیشتر هبرای 

 شد.مورد اشاره حمل و نقل 

 199۲و ریاض روابط دیپلماتیک را در سال عشق آباد  

برقرار كردند. نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به عربستان 

توافق نامه برای چند انجام شد كه در طی آن  ۲007سعودی در آوریل 

نه های مختلف از جمله اقتصادی و تجاری میبین دو کشور در زهمکاری 

به دنبال مشارکت در زمینه سوخت و  همچنین . دو کشورء رسیدامضابه 

انرژی، تولید سیمان و همچنین در زمینه کشاورزی از جمله دام و 

 ند.زراعت میباش
سلمان بن  ازرئیس جمهور ترکمنستان  در پایان این دیدار،

این عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد 

 د.به عمل آورعوت دناسب در زمان م کشورشاز برای دیدار کشور، 



دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان با رئیس کمیته و دبیر اجرایی 

   (CIS) کشورهای مشترک المنافع

 ورئیس کمیته لبدوف وزیر امور خارجه ترکمنستان با رشید مرودوف 

شورای  نشست هشتاد و سومین  که برای شرکت در CISدبیر اجرایی 

سفر اقتصادی اتحادیه کشورهای مستقل کشورهای مستقل که به عشق آباد 

 کرده است، دیدار و گفتگو نمود.

از تالشهای ترکمنستان در پیشبرد لبدوف در ابتدای این جلسه، 

بر اتحادیه کشور این در چارچوب ریاست  CISاهداف اصلی و وظایف 

 و گفت: قدردانی کرددر سال جاری  (CIS)کشورهای مشترک المنافع 

در ماه مه سال جاری در عشق  این کشورهاس سران جالموفق امیزبانی 

سهم ارزنده ای در اجرای توافق های به دست  ، تاثیر مثبت وآباد

 .کشورها داشته استاین آمده و تقویت همکاری بین 

س آینده شورای اقتصادی کشورهای مشترک جالا دستورکارسپس طرفین 

با هدف این اجالس موفقیت مورد بررسی قرار دادند و را  (CIS)المنافع 

در موضوعات اتحادیه در همکاری کشورهای عضو مثبت و سازنده تأثیر 

اقتصادی  ی وسیاسروابط ، به ویژه در زمینه توسعه را مورد عالقه

همچنین طرفین در مورد موضوعات مربوط به مورد تاکید قرار دادند. 

و شورای  (CIS)ران کشورهای مشترک المنافع میزبانی جلسات شورای س

 ۲019اکتبر سال در قرار است که  این اتحادیهوزیران امور خارجه 

 ، گفتگو کردندبرگزار گردد
 گردشگران ترکمنستان به ترکیهتعداد افزایش 

 ۲019ژوئیه سال ماه در  اعالم کرد که وزارت فرهنگ و جهانگردی ترکیه

از ترکیه بازدید کردند که در  یترکمنگردشگر  33.500تعداد ، 

بوده افزایش برخوردار درصد  6/30 از ۲018مقایسه با مدت مشابه سال 

تعداد  این وزارتخانه می گوید: "سهم شهروندان ترکمنستان در است.

درصد بوده 51/0 میزانبه  ۲019ژوئیه سال ماه خارجی در دشگران رگکل 

 است."

گردشگر از  170.500کرده که تعداد خاطرنشان این گزارش 

ند که ه ابازدید کرداز ترکیه  ۲019ژانویه تا ژوئیه  ازترکمنستان 

 یدرصد 3/۲0 از افزایش،  ۲018در مقایسه با مدت مشابه سال 

: "سهم بیان مبکند همچنیناین وزارتخانه  است.برخوردار بوده 

ژانویه  ه ازبه ترکیخارجی گردشگران در تعداد كل  یشهروندان ترکمن

 درصد بود." 69/0 به میزان ۲019تا ژوئیه سال 

در ژوئیه اعالم نمود ترکیه،  وزارت فرهنگ و جهانگردیهمچنین 

از ترکیه بازدید کردند خارجی گردشگر هزار  617میلیون  6حدود  ۲019

افزایش داشته درصد  7/16 به میزان  ۲018که در مقایسه با ژوئیه 

گردشگر هزار 600میلیون 1تعداد دوره این در بنابه این گزارش  است.

آنتالیا بازدید از گردشگر  هزار 500و  میلیون ۲و از استانبول 

 ند.ه اکرد
 ۲019ژانویه تا ژوئیه سال  ازاین وزارتخانه، گزارش براساس 

از ترکیه بازدید خارجی گردشگر  هزار نفر 600 و میلیون ۲4تعداد 

درصد  1/14از افزایش  ۲018ا ژوئیه کردند که در مقایسه با ژانویه ت

 است.رخوردار بوده ب
ترکمنستان از از خرید گاز  جهتایران  درسفیر ارمنستان یشنهاد پ

 سواپ از مسیر ایرانطریق 



در جلسه کمیسیون مسائل سفیر ارمنستان در تهران، آرتاش تومانیان 

طبیعی گاز کشورش یشنهاد کرده است که پ اوراسیا همگرائیمنطقه ای و 

  ایران خریداری کند.سوآپ از مسیر را از طریق  ستانترکمن

 گفته است آرتاش تومانیان در این باره گزارش داد. ریانووستی
تر از  میشه پایینه و "تعرفه گاز روسیه برای ما سودمند است

. در عین حال ، به گفته وی ، "ایده ه استقیمتهای بین المللی بود

از ترکمنستان برای ما از اهمیت اساسی  گاز خریدای وجود دارد که 

از طریق ایران از با عبور می تواند این کشور گاز  و برخوردار است

کمنستان می تواند گاز تربه گفته وی،  به ارمنستان منتقل شود. سوآپ

ایران  در مرز خود با و ارمنستان مازندران تحویل دهد را به استان 

گوید: "چنین برنامه مبادله ای به ما ریافت کند. تومانیان می گاز د

 گاز واردات کنیم."ما بتوانیم از ترکمنستان که اجازه می دهد 

گاز خرید اخیرًا عالقه به ترکمنستان می گوید،  ORIENTخبرگزاری 

و ارمنستان یکی از مشتریان آن طبیعی ترکمنستان رو به افزایش است 

روسیه، شرکت  RIA Novosti، که بنابه گفته خبرگزاری به ویژه  است،

و گرجستان قیمت گاز در مرزهای  ۲019از ابتدای سال  ،گازپروم

دالر در هزار متر مکعب در سال  150را افزایش داده و ازارمنستان 

این . ه استدادافزایش  ۲019 دالر در هزار متر مکعب 165 به ۲018

که  نددادگزارش  رسانه های جمعی بلغارستانخبرگزاری همچنین میگوید 

با  سوآپاز ترکمنستان از طریق  گازدر مورد خرید این کشور نیز 

چنین موضوعی برای  طرح، اما به نظر میرسد روسیه در حال مذاکره است

گاز از طریق  روسیه تمایلی برای سوآپ، زیرا خوشایند نیستروسیه 

 ندارد.ی ئکشورهای اروپاو دیگر بلغارستان مسیر عبوری کشورش به 

احتمااًل ارمنستان شانس  ،ابراز می دارد یبرگزاری ترکمنخاین 

زیرا هنگام بیشتری برای خرید گاز ترکمنستان از طریق ایران دارد. 

، نماینده ایران همایش اقتصادی خزر در ماه گذشتهاولین برگزاری 

گاز طبیعی تركمنستان را از این کشور می تواند پیشنهاد داد كه 

در داخل  ستفاده از شبكه حمل و نقل گازبا ا سوآپ طریق طرح های

احتماالً ایروان فرصت مناسبی برای  و ایران به سایر كشورها عرضه كند

 اجرای این طرح دارد.

عالوه بر این، ارمنستان تجربه خرید گاز ترکمنستان از طریق  

را دارد. در سالهای نخست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  سوآپ

 و جمهوری آذربایجان از طریق طرحگرجستان نه تنها ارمنستان، بلکه 

کردند. نکته اصلی این می را خریداری  ستان، گاز طبیعی ترکمن سوآپ

 .توسعه استدر حال  سوآپاز طریق در حال حاضر است که تجارت گاز 

  منابع:

 www.turkmenistan.gov.tm 

www.turkmenistan.ru 

 www.mfa.gov.tm 

www.trend.az 
www.Tdh.gov.tm 

www.orient.tm 
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