
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد مقدس-نمايندگي وزارت امور خارهج  دفتر
 

 فوري          

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 تركمنستان سی و تهمين خبرنامه اقتصادي  ارسالموضوع: 

 با سالم؛

 داخلي اقتصادي اخبار ترين مهم حاوي تركمنستان، اقتصادي خبرنامه شماره نهمين و سي  پيوست به - احتراماَ      

 ذيربط جهات به ارسال دستور و مالحظه جهت آباد، عشق در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله كشور، آن وخارجي
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 :  رونوشت

 جناب آقاي  يادگاري رئيس محترم اداره اول آسياي مركزي ) تركمنستان و قزاقستان (  - 

 جناب آقاي  شمسي زاده راوندي رئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتن  - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارجي استان ها  - 

 سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد الصجناب آقاي  ارباب خ  - 
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 دارد  :پيوست



 بسمهتعالی

  ترکمنستان 39 شماره اقتصای خبرنامه

 1398بهمن ماه  11لغایت  دیماه 27ازتاریخ

 

 ترکمنستانی داخل اخباراقتصادی:  الف

معامله در بازار بورس مواد اولیه و خام ترکمنستان به ثبت رسید . تجاری از  40در هفته اخیر -

پلی اتلین با غلظت باال از کنسرن دولتی گاز ترکمنستان خریداری کردند و کشورهای روسیه 

از این بازار ازبکستان الیاف نخ و ورق های شیشه ای بدون رنگ و تجاری از کشورهای ترکیه 

دالر است. هزار و دویست و بیست میلیون حجم کل این معامالت برابر با یک . خریداری نمودند

میلیون منات از  12و پاکستان الیاف پنبه به ارزش کشورهای امارات، ترکیه از بازرگانانی همچنین 

 12این بازار خریداری کردند.  تجار ترکمنی هم  پلی اتیلین با غلظت باال و الیاف پنبه به ارزش 

. از سوی دیگر در جلسه کابینه وزرای دالر از این بازار خریداری نمودندهزار  490میلیون و 

یدر مورد اونرئیسکابینهگزارشمعترکمنستان،

به را 2025 الی 2020 هایهایبورسکاالوموادخامترکمنستانبرایسالراهبردتکاملفعالیت

توان ارتقایسطح،ترینوظیفهراهبردمذکوراصلی. نمودتقدیم جمهوررئیس

 .باشدرقابتیبورسکاالوموادخامترکمنستاندرمنطقهوجهانمی

  2019 رنوامبرسالد. شدندISOکارآفرینانترکمنیموفقبهدریافتگواهیبینالمللیمدیریت-

اروپاسیستممدیریتکیفیتوسالمتغذاییسهشرکتترکمنیفعالدربخشکشاCERTکارشناسانشرکتبینالمللی

به اخذ ورزیوصنایعغذاییرابررسیوتحلیلنمودندوهرسهشرکتموفق

 .کشریکرسمیدرترکمنستانفعالیتمیکندازطریقیCERTازژانویهامسالشرکتشدند.ISOاستاندارد



 ماهوارهملیاز طریق صورتاچدیهایتلویزیونیترکمنستانبهدرحالحاضرتمامیکانال -

«TurkmenAlem52E » پخش میشود. این ماهواره

در نظر دارد، ترکمنستانه است. هایتلویزیونیدرترکمنستانایجادنمودهایجدیدیرابرایپخشبرنامهظرفیت

 فضا پرتاب نماید.به ماهوارهدومرانیز

 :خارجی اقتصادی اخبارمهم:  ب

. لمذاکرهباترکمنستانوایرانبرایخریدگازازطریقسواپاستاارمنستاندرح-

ابراساسگزارشمنابعارمنی،قراراستگازموردنظرازمبداءترکمنستانبهاستانهایشمالیایرانانتقالیابدودرمقابل،

آن هنوزدرموردجزئیات. افزایشدهدرا گازصادراتیخودبهارمنستان،میزانیران به همان 

. حاصلنشدهاستتوافقی طرفهابین،روشهایپرداختوازجملهقیمتگاز،نرخترانزیت

 نمود.پروژمذکورابرازامیدواریاجرای اخیرایکیازمقاماتارمنیدرخصوص

پیش نویس قرار داد بررسی و تهیه نشست نمایندگان پنج کشور حاشیه دریای خزر در خصوص -

و پیش نویس چند قرارداد دیگر ات جستجو و نجات در دریای خزر همکاری در خصوص عملی

جلسات مذکور به منظور تهیه پیش نویس قرارداد های مختلف جهت ارائه به برگزار شد.درعشقآباد 

 اجالس آتی سران پنج کشور در عشق آباد است. 

پیام رئیس  ،رئیس جمهور افغانستان در مالقات وزیر امور خارجه ترکمنستان با وی در کابل-

ت آمیز رئیس جمهوری  دجمهور ترکمنستان را دریافت کرد. اشرف غنی بعد از دریافت پیام مو

بدنبال تقویت روابط دوجانبه در هردو کشور ترکمنستان و افغانستان  ،ترکمنستان اظهار داشت

همه زمینه ها خصوصا زمینه های تجاری و اقتصادی هستند. وی ضمن تشکر از کمک های 

پروژه تاپی صرفا یک کریدور گازی نیست بلکه یک کریدور  ،هار داشتظترکمنستان به کشورش ا

تجاری برای افغانستان و منطقه است و تاپی فرصتی برای تغییرات بزرگ در اقتصاد منطقه 

در کنار لوله گاز، خط ارتباطی فیبر نوری از ترکمنستان به  افغانستان و  ،وی اضافه نموداست.

ارتباط منطقه با اروپا نیز خواهد شد. وی خط موجب  ان کشیده خواهد شد که اینتسسپس پاک



ابراز عالقه  با ترکمنستان و توسعه ارتباطات ریلی  نسبت به توسعه روابط  ترانزیتی  و تجاری 

. وی از گسترش زبان شدبا کمک ترکمنستان، گاز منطقه هرات تامین خواهد  ،اظهار داشت نمود و

حمایت نمود و ابراز داشت، به دانشجویان ترکمنی افغانستان ترکمن های  افغانستان ن بی ترکمنی

در ترکمنستان تحصیل نمایند. هیات ترکمنی با دکتر عبداهلل عبداهلل  تااین فرصت را خواهد داد 

از سوی دیگر ایی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستانمالقات نمود.رئیس اجر

. دادخطانتقاالنرژیترکمنستانبه افغانستانوپاکستاندرعشقآبادبهامضاءرسیدقرار

وزارتانرژیترکمنستانویکیازشرکتهای 

. زیرمجموعهگروهچالیکترکیهقراردادهمکاریدرساختخطانتقالمذکوررامنعقدنمودند

-کیلوواتیدرمرزترکمنستان 220 براساساینقرارداد،درفاز اولپروژه،یکخطانتقال

. یروگاه برق مروتاشهرهراتدرافغانستانساختهخواهدشدافغانستاندرمسیرن

صادارتبرقترکمنستانبهافغانستانراافزایشدادهوزمینهرابرایایجادصنعتمهندسیبرقدرافغان،اجرایاینقرارداد

 . ستانفراهمخواهدساخت

شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان تجهیزات الزم برای بخش ترکمنی پروژه تاپی را ازشرکت -

مالزی خریداری خواهد کرد. خرید این این تجهیزات از طریق قراردادی بین  "دینامیکسربا "

شرکت ترکمن گاز ترکمنستان و شرکت مالیزیایی برای خرید تجهیزات و همچنین نصب سیستم 

 انجام می گیرد.های کنترلی و ماشینی از راه دور 

برای کیلومتر  966انتقال گاز آسیای میانه بطول خط لوله چهارم ش ها، ربر اساس برخی گزا-

مسیر این لوله در  به بهره برداری خواهد رسید.2020البه چین در اوایل سترکمنستان ل گازاانتق

سخت ترین بخش این پروژه است و ،کیلومتر با عبور از مناطق کوهستانی 400تاجیکستان به طول 

با سه خط لوله گاز .در حال حاضر فته استختصاص یاهکتار از اراضی این کشور به آن ا 5/9حدود 

خط چهارم عبور از مسیر های ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان به چین می رسد. قرار داد اولیه 

. انتظار می رود بعد از اجرای این بین ترکمنستان و تاجیکستان منعقد گردید  2013در سال 

بر اساس گزارش ترکمنستان به چین منتقل گردد. میلیارد متر مکعب گاز ساالنه از  65پروژه 



، پیشبینیشرکتگلوبالدیتامستردرلندندیگری و بر اساس 

 2023 تاسال،باایجادچهارمینخطانتقالگازازآسیایمیانهبهچینترکمنستان

 . مدومرادرزیرساختهایانتقالگازونفتدربینکشورهایمشترکالمنافعبدستخواهدآوردامق

هایش پاکستانگزارشهایمربوطبهتالش-

. برایخریدگازمایعراتکذیبنمودوبرتعهدخودجهتمشارکتبیشتردرپروژهتاپیتاکیدکرد

روزنامهپاکستانیاکسپرستریبیونکهدیدگاههایافرادنزدیکبهمقاماتانرژیاینکشوررامنعکسمینماید،بهپیشن

و مقایسه هادنامعقولوزارتانرژیپاکستاندرموردبررسی

به این مقاله، درپاسخ. پرداخت) از قطر( ایعطبیعیمجددتعرفههایگازصادراتیتاپیبانرخهایارزانگازم

خواند غیرصحیحوگمراهکنندهادعاهای مذکور را انرژیپاکستانطیبیانیهمطبوعاتیوزارت 

. ست، قابل قیاس نمی باشدهزینههایاضافیحمالکه دارای قیمتگازتاپیباگازمایعطبیعی،واعالمنمود

 ،آنتمذکورضمنتاکیدبراهمیتتاپیبرایپاکستانوتمرکزبررویروزا

نمود. منافعمتقابلتاکیدسحفظروابطباترکمنستانبراسابر

با راه اندازی همچنینمقامرسمیپاکستانابرازاطمیناننمودکه

 .آوردخواهدبه همراه رفاهبیشتربرایکلمنطقه،یندهنزدیکآپروژهتاپیدر

،  SICPAیسی ئارائی ترکمنستان و شرکت سودوزرات بر اساس یادداشت تفاهم منعقده بین -

سی در زمینه اعتبار سنجی و تشخیص امنیتی اسناد، ردیابی کاالها و برچسب های ئیشرکت سو

 امنیتی و جلوگیری از قاچاق و سایر روش های غیر قانونی و همچنین مبارزه با فساد همکاری

درصد از اسکناس های کشورهای مختلف با استفاده از تکنوژی  85،خواهد نمود. شایان ذکر است

چاپ می شود. این شرکت در زمینه  تکنولوژی ردیابی واحدهای کاالیی در حال  شرکت مذکور

کشور  دنیا از جمله در آمریکا، مالزی، کانادا، دانمارک  20انتقال فعالیت دارد و تکنولوژی آن در 

 قرار می گیرد. برزیل و مالزی مورد استفاده 



از آسیای مرکزی به ماورای قفقاز آغاز  "مسیر چند وجهی"قطار بر اساس الگوی اولین محموله -

ایستگاه کاراسو در قرقیزستان بارگیری شد و  ازتانکر سوخت  49محموله متشکل از  این بکار کرد.

بندر وسپس از طریق  وارد ترکمنستان  شدازبکستانبا عبور از ساعت ( 36) بجای ساعت  33بعد از 

به طرف آذربایجان و سپس به بندر باتومی در گرجستان ادامه  ترکمن باشی در مسیر دریای خزر

بر اساس توافق این مسیر  چند وجهی از آسیای مرکزی تا ماورا قفقاز  یراه انداز .مسیر می دهد 

ن، ازبکستان در ذربایجان، گرجستان، قرقیزستاآوسای راه آهن های کشورهای ترکمنستان، ر

بر اهمیت  ،. طرفهای حاضر در آن جلسهانجام می گیرددسامبر سال میالدی گذشته در تاشکند 

 -چین –رام آکشورهای آسیایی حوزه اقیانوس از مبداء توسعه مسیر بینالمللی چند وجهی 

تاکید نموده و اروپا و بالعکس  –گرجستان  -ذربایجانآ–ترکمنستان  –ازبکستان  –قرقیزستان 

گاههای مشترک در زمینه توسعه عبور قطارهای کانتینری و یکسان سازی تعرفه ها به داتخاذ دی

ری بین آسیای مرکزی و قفقاز و سایر مناطق در ار افزایش حجم مبادالت تجبعنوان عامل موثر 

 . را ضروری خواندندسیا آاروپا و 

ن روسیه با کنسول ترکمنستان در در مالقات بین فرماندار منطقه ایغور بابشکی-

از جمله موضوعات مربوط به بینترکمنستانوآستراخانروسیههای همکاری،آستراخان

یادداشت تفاهم مربوط به . گرفتمورد بحث و بررسی قرار ترکمنستان - شورایبازرگانیآستراخان

ر د 2019تشکیل شورای تجاری طرفین در اولین همایش  اقتصادی دریای خزر دراگوست 

در  2020منعقد گردید. قرار است دومین جلسه نشست شورای مذکور در ماه آوریل ترکمنستان 

خزر در سال  یدومین همایش اقتصادی دریا ت،قرار اسهمچنین آستراخان تشکیل جلسه دهد . 

ی مشترک افعالیت شوربا اشاره به اینکه در آستراخان برگزار گردد. کنسول ترکمنستان  2021

بر توسعه همکاری طرفین  ،ش استرآستراخان مورد حمایت رهبری کشو –بازرگانی ترکمنستان 

ر زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل، لجستیک و ایجاد فضای راحت کار آفرینی تاکید د

تراخان و نمود.در این مالقات طرفین در مورد چشم انداز راه اندازی خط پروازی مستمر بین آس



دو پرواز  ،منستان گفتگو نمودند. شایان ذکر است در چارچوب برگزاری همایش اقتصادی خزرترک

 بالعکس برنامه ریزیشد.  وترکمن باشی  -مستقیم بین آستراخان 

 

 

عشق آباد، نمایندگان وزارت ترکمنستان و آلمان در مشترک اقتصادی میسیون کدر جلسه -

لمان، جامعه آلمانی همکاری بین المللی و اتحادیه اروپای شرقی برای توسعه کارآفرینی، آخارجه 

اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و بسیاری از شرکت های آلمانی در کنار نمایندگانی از  شرکت های 

نماینده آژانس فدرال در امور . ترکمنستان شرکت داشتندبازرگانان دولتی ترکمنستان  و جامعه 

آلمان نسبت به همکاری  ،اری و توسعه سرمایه گذاری آلمان در این جلسهاظهار داشتتج

روابط دو جانبه بین طرفین در زمینه های تجاری، اقتصادی، و باترکمنستان اهمیت قائل است 

سرمایه خواهد یافت. وی با ذکر این نکته که سرمایه گذاری و  بخش های مالی و بانکی توسعه 

از شرکت های برخی موفقیت آمیز به ترکمنستان چشم دوخته اند، به سوابق مان  گذاران آل

 آلمانی  از جمله  زیمنس در ترکمنستان اشاره نمود. 

نسبت به واردات گاز از ترکمنستان ابراز دشت. یک مقام مسئول را مجارستان عالقمندی خود  -

 واقتصادی  ترکمنستان های ان در نشست مشترک کمیسیون همکاری در وزارت خارجه مجارست

  ،نسبت به انتقال گازترکمنستان به اروپا ابراز عالقه نمود.وی ابراز داشت ،مجارستان در بوداپست

 در صورت ،در سالمیلیارد مترمکعب  5در این جلسه، طرف مجاری نسبت به خرید گاز تا سطح 

ترانس ستان وارد کریدور . در این چارچوب، گاز ترکمنعالقه نمودابراز های آن، ایجادزیرساخت 

سبد انرژی نیمی از خواهد شد و از آذربایجان و ترکیه عبور خواهد نمود.در حال حاضر، کاسپین 

درصد ازگاز و نفت مصرفیاین  90و تامین می شودانرژی هسته ای از ان تمورد استفاده مجارس

ع وبر اساس تن ،2030سال در کشور از روسیه وارد می شود. استراتژی  ملی انرژی این کشور 

ه های نزمیمذکور، در اجالس همچنین منابع تامین انرژی و تنوع راههای واردات آن است.



، زیرساخت ها  ،صنایع، ارتباطات ، ساختمان ،در بخش های بازرگانی، اقتصادیدو کشور همکاری 

نیروی کار،  ،فرش، مدیریت آب ، داروسازیبافت گردشگری ، کشاورزی، بانکی، منسوجات ، 

 مورد بحث و بررسی واقع شدورزشی  وفرهنگی و آموزشی 

 مجهز به ترکمنستان مدل ها ی جدید اتوبوس هیوندای خریداری میکند. مدل های جدید  -

است .اتوبوس های هیوندای کره در سطح  4با استاندارد محیط زیست یورو مطابق موتور مدرن 

ق آباد و سایر شهرها مورد استفاده قرار می گیرد. با عمومی عشحمل و نقل ناوگان گسترده در 

توجه به رضایت عمومی مردم از این اتوبوس ها، رئیس جمهور به مسئولین مربوطه در خصوص 

 خرید تعداد بیشتری از آنها دستوراتی صادر نموده است. 

 

لین رژانویه اخیر در ب 28در  "آسیای مرکزی سبز "هیات رسمی ترکمنستان در کنفرانس  -

کشورهای منطقه   هایبررسی پیشرفت همکاری  ،شرکت کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس

در این کنفرانس به ابتکار دولت آلمان ، جهت در مبارزه با تغییرا ت اقلیمی و عواقب آن است. 

گیری های مهم مانند حفاظت از محیط زیست و تنوع زیست محیطی، مدیریت منابع آب، 

تجدیدپذیرانرژی، انرژی کارا، کشاورزی و منابع ان زایی، توسعه جنگل ها و مبارزه با بیاب

لوژی سبز در کاربرد تکنوگرفت.شایان ذکر است، اجرای  رمدیریت منابع ارضی مورد بررسی قرا

 راستای در و اصالحی و پروژه های زیرساختی در ترکمنستان ارتباط نزدیک با برنامه های 

  .ردصورت می گیتوسعه پایدار 
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