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 سمه تعالیاب

 

 25خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 

 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 5/7/1398لغایت  30/6/1398

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان : -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال  64 ثبت

 و مواد اولیه ترکمنستان

مواد کاال و بورس  بازارمعامله در مورد  64گذشته هفته 

تجاری خارجی،  ارزبه  اولیه دولتی ترکمنستان به ثبت رسید.

، سوئیس، سنگاپور، انگلیساز امارات متحده عربی، 

و گاز گازوئیل  افغانستان، مالت، قزاقستان و سایر کشورها 

 باشی و همچنین مجتمع پاالیشگاه ترکمندر مایع تولید شده 

عالوه  کردند.خریداری االیشگاه سیدی را در پبنزین تولید شده 

و نخ پنبه بهداشتی براین، شیشه، آجرسرامیکی، مواد آرایشی 

امارات متحده عربی، ترکیه، ازبکستان، توسط تجاری از 

دالر هزار  387میلیون  22معامالت کل شد. خریداری قرقیزستان 

 آمریکا بود.

وسیه، امارات متحده عربی، ری از رالی، تجحپول مه ب 

 786میلیون  7مبلغ ، چین و قزاقستان نخ پنبه را به انگلیس

پلی اتیلن با  تجار ترکمنی منات خریداری کرده اند.هزار 

منات هزار  225مبلغ  را بهچگالی باال و وسایل نقلیه موتوری 

 خریداری کردند.

س بررسی وضعیت کشاورزی کشور در جلسه ویدئو کنفرانس رئی

 جمهور با مقامات کشور

 وزیر ترکمنستان از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور 

موضوع وزارتخانه ، این و دپارتمان مدیران ادارات کشاورزی، 

و منابع آب را کشاورزی حوزه پیشرفت و اولویت های توسعه 

وزیر کشاورزی و حفاظت مورد بحث و بررسی قرار داد. ابتدا 

 .را ارائه داد کشاورزیحوزه از محیط زیست، گزارش پیشرفت 

این گزارش، به مقامات استماع رئیس جمهور ترکمنستان با 

آمادگی ذیربط دستور داد تا اقدامات الزم را برای برگزاری 

همچنین  مناسب و به موقع انجام دهند.زمان زراعت در کشت و 

در حال انجام الزم ت پنبه و اقدامات پیشرفت کار برداش بر

کشور مختلف در مناطق کشت زمستانی برای سرعت بخشیدن به 

به مقامات ذیربط دستور داد  همچنینرئیس جمهور تاکید کرد. 

و مطابق با مطلوب را در سطح های کشاورزی اجرای طرح

با در ادامه رئیس جمهور  .استانداردهای کشاورزی حفظ کنند

از طریق سیستم بخش کشاورزی را مدیریت اسناد  ی،امضای سند

 کرد. ن وزارتخانه ابالغ آبه جهت اجرا  تصویب والکترونیکی 

 



با ( UIET) بازرگانان ترکمنستاناتحادیه صنعتگران و همکاری 

 ساختار جدید گردشگری

( آمادگی خود UIET) بازرگانان ترکمنستاناتحادیه صنعتگران و 

در این اتحادیه مندیهای تواناستفاده از ظرفیتها و برای را 

ی تحت پوشش در مجتمع ها قرار است. اعالم کردصنعت گردشگری 

گذاری شده و سرمایه سازمان گردشگری توسط این اتحادیه 

 های تحت پوشش و شرکتگردد سازی در بخش گردشگری اجرا خصوصی 

این تحت نظارت  هایشان،گردشگری، برای مدیریت هماهنگ فعالیت

 .دناتحادیه قرار گیر

بازرگانان اتحادیه صنعتگران و برنامه تنظیم شده توسط  

، ساختار جدید( جهت رونق گردشگری شامل UIET) ترکمنستان

ملی، در سطح برای بهبود صنعت گردشگری اتی پیشنهادارائه 

ر این حوزه ، مطالعه برگزاری همایشها و نشستها دساماندهی 

 جهانی است.گردشگری هترین شیوه های و اجرای ب

دیجیتالی اقدامات اتحادیه در حوزه گردشگری،  راز دیگ  

به عنوان یکی از اقدامات هدفمند در این  خدماتکلیه  ننمود

. این امر باعث می شود تجارت ستابه گردشگران راستا 

گردشگری انعطاف پذیرتر ، متناسب با واقعیت های مدرن و 

 دنیای دیجیتال باشد.رقابت در قابل 

باعث که پیشرفته و دیجیتالی محیط اطالع رسانی تشکیل 

در دسترس باشد و به راحتی سفر به ترکمنستان اطالعات میشود 

همچنین باعث بهبود کیفیت خدمات و جذابیت بسیاری از 

می شود. در عین حال، دیجیتالی شدن و خارجی داخلی گردشگران 

را و گردشگری تفریحی امکان امکان استفاده از این حوزه، 

باعث می بهینه کرده و روند کار را آسانتر می کند. این امر 

بتواند رقابت حوزه گردشگری کشور در بازارهای خارجی شود تا 

تاسیس جدید های گردشگری شرکتهمچنین قرار است که . نماید

برقرار  ارتباطخارجی  گردشگری هاینمایندگی وبا شرکتها شده 

 .نمایند

استفاده منطقی مسئله  رای حلرکمنستان بتبخش خصوصی رویکرد 

 از مصرف آب

ساخت استخرهای آبی که برای انبار کردن ذخیره آب آبیاری و 

از برنامه های امکان استفاده از فن آوری های نوین آبیاری 

این کشور برای حل مشکل کم آبی توسط اتحادیه صنعتگران و 

خصوصی در حوزه های بخش توسط شرکتبازرگانان ترکمنستان 

 .اجرا خواهدمدیریت آب 

اعضای ، تولید محصوالت کشاورزیبرای افزایش با دستورکار 

اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ، متخصصان واحد خصوصی 

مصنوعی با ظرفیت های دریاچه نسبت به ساخت تصمیم دارند 

 اقدام نمایند.متر مکعب  500000

ذخیره مخازن ساخت بسته به نحوه آبیاری محصوالت زراعی،  

آنها با استفاده از فن آوری های های مختلف با ظرفیتآب 

مصرف آب در هنگام هدر رفتن صرفه جویی که باعث کاهش نوین 



نیز خازن کاری مبرای عایق مخصوص از ماده همچنین می شود. 

استفاده می شود. استخرها را می توان با آب باران ، آب چاه 

سال قادر  15ها و سیستم آبیاری پر کرد و با ضمانت بیش از 

 .به سرویس دهی به آنها بود

گازی  -برنامه ترکمنستان برای توسعه تاسیسات شیمیایی 

 صادرات گرا

خلق شورای مردم ساالنه س جالادر ترکمنستان رئیس جمهور بردی 

ترکمنستان در نظر دارد ظرفیت صنایع : اظهار داشتمصلحتی 

جدیدی را در تاسیسات را افزایش داده و خود  گازی -شیمیایی

د. احداث نمایوز و بالکان آغ ، داش و، مراباستانهای لب

رئیس دولت خاطرنشان کرد: سال گذشته کارخانه دیگری برای 

 فیلمهای پلی پروپیلن در مجتمع پاالیشگاههای ترکمنتولید 

باشی به بهره برداری رسید ، مجتمع های بزرگ گاز و شیمیایی 

از و کیانلی افتتاح شد و امسال نیز اولین ارابغقدر 

 از گاز طبیعی در استانبنزین کارخانه جهان برای تولید 

 و مور بهره برداری قرارگرفت.افتتاح  آخال

ی در حوزه مهم دیگرهمچنین تاسیسات و کارخانجات  

اجتماعی در کشور ساخته می شوند. صنایع امورصنعت و  انرژی،

رشد این  و جدید بر متنوع سازی صادرات متمرکز شده اند

پیش  است. بودهدرصد  4/8 تاسیسات از ابتدای ساجاری تاکنون 

بادالت م، کل گردش 2019سال ابتدای ماهه  9بینی می شود برای 

نسبت به سال میلیارد دالر آمریکا باشد که  11تجارت خارجی 

 است.ی برخوردار بوده درصد 8/3از  رشد  2018
تغییر استراتژی ملی کشوری در مورد تغییرات اقلیمی در 

 ترکمنستان

استراتژی ملی ترکمنستان در مورد تغییرات آب و هوایی به 

تصویب رسیده و در حال حاضر به عنوان اصلی ترین سند ملی در 

این کشور مورد اجرای فعالیت ها در حوزه تغییرات آب و هوا 

استراتژی در منعکس کننده دیدگاه در دست اقدام است. این 

و هوا است و به  ملی در مورد موضوعات مربوط به تغییرات آب

عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای سیاست دولت ترکمنستان 

این سند به  است. در حوزه تغییرات آب و هوا و تأثیرات آن

منظور تقویت مبانی حقوقی سیاست دولت در زمینه حفاظت از 

برای جلوگیری  هامحیط زیست، شناسایی زمینه های اصلی فعالیت

و کاهش اثرات منفی آن و همچنین اقلیمی از تغییر اوضاع 

رئیس به تصویب  است که بین المللی -اجرای اسناد حقوقی 

تدوین این سند از اهمیت بین  .ه استرسیدجمهور ترکمنستان 

المللی از جمله در چهارچوب اجالس آتی تغییر سازمان ملل 

  .برخوردار است در نیویورک جاریسالدر متحد 

جهانی آب و هوا باعث اتخاذ وخیم تر شدن تغییرات  

یک برنامه عملی را نیز دولت ترکمنستان ه و تدابیر فوری شد

در زمینه با اهداف سیزده گانه بر اساس اهداف توسعه پایدار 

مقابله با تغییرات با توجه به . طراحی کرده استآب و هوا 

و همچنین نیاز به اجرای در جهان آب و هوایی و تأثیرات آن 

در این اقدامات فوری انجام هدات توافق پاریس، به موقع تع



استراتژی ملی تغییر تجدید نظر و و  دگردیضروری خصوص 

. در را به دنبال داشتترکمنستان در مورد تغییر آب و هوا 

وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط  2018همین زمینه، در سال 

 (UNDPبرنامه توسعه سازمان ملل متحد)زیست ترکمنستان با کمک 

تهیه نسخه جدید استراتژی ملی ترکمنستان در مورد تغییر 

 اقلیم را آغاز کرد.

در عرصه بین الملل ، این استراتژی به عنوان ابزار  

منعکس کننده موضع این کشور در جریان  ،اصلی ترکمنستان

مذاکرات است و به عنوان سند اساسی تهیه گزارش های مربوط 

رچوب توافق های جهانی آب و هوا به اجرای تعهدات خود در چا

 عمل می کند.

مجمع عمومی سازمان ملل  توسط تصویب دو قطعنامهبا  

و صندوق بین  متحد با عنوان "همکاری بین سازمان مللمتحد 

با  2019و  2018 هایدریای آرال" در سال احیاءالمللی 

رای تدوین این برنامه ارتباط مستقیمی ب پیشنهاد ترکمنستان،

محیط حفظ سازوکار بین المللی همکاری در زمینه بوجود آمد و 

جلوگیری از اثرات  جهتزیست و به ویژه در زمینه کار مشترک 

. این استراتژی به رسمیت تدوین گردید بحران دریای آرال

ترکمنستان در روند تقویت گسترده کشور های تالششناختن 

بهبود اوضاع ی راستادر  مفید و موثرهمکاری های بین المللی 

 جهان استمنطقه و و اجتماعی در ، اقتصادی زیست محیطی

ترکمنستان یکی از اولین کشورهایی است که استراتژی  

در دستورکار خود  2012ملی تغییرات آب و هوایی را در سال 

با این حال ، در سال های اخیر ، سازمان ملل  قرار داد.

جهانی از جمله سند مهم را در مورد توسعه چند متحد 

و توافق نامه پاریس در مورد تغییرات آب و  2030استراتژی 

 .ه استرا به تصویب رساند هوا

، نسخه جدید توجه به شرایط پیش آمده در جامعه جهانیبا 

استراتژی ترکمنستان در این زمینه تهیه شد. از زمان تصویب 

این کشور چندین دولتی ذیربط زمانهای استراتژی ملی قبلی، سا

، آب و هوا در مناطق خشک متعادل نمودن پروژه را با هدف 

اجرا را راندمان انرژی و استفاده منطقی از آب  باالبردن

 کرده اند.
در چارچوب ریاست صندوق بین المللی الزم به ذکر است که  

از سوی  2019-2017دریای آرال برای سالهای  احیاء

همکاری بین قویت طرح در مورد ت چندتاکنون  ،ترکمنستان

کشورهای منطقه با هدف توسعه اوضاع زیست محیطی و اقتصادی 

 .استده و یا در دست اجرا شدر حوضه دریای آرال اجرا 

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

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان با پیام 

 ین کشورارئیس جمهور 

نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان، به مناسبت بیست و 

و بازرگانی اتاق با همکاری هشتمین سالگرد استقالل کشور ، 

محل کشور در این وزارتخانه ها و ادارات  وترکمنستان ایع صن

رئیس جمهور  با پیام کشور ایع ایناتاق بازرگانی و صن



مراسم افتتاحیه در  گردید.در عشق آباد برگزار ترکمنستان 

وزارتخانه  رئیس مجلس، مدیران دولت،هیئت اعضای نمایشگاه 

ادارات، سازمانها، روسای ماموریت های دیپلماتیک و  ،ها

 و دفاتر نمایندگی سازمانهای بین المللی در ترکمنستان

 حضور داشتند.ترکمنستان در خارج از کشور  سفرای

اظهار خود در قسمتی از پیام ترکمنستان رئیس جمهور  

" افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان ، داشت:

برگزار می گردد را سالگرد استقالل کشورمان  28که به مناسبت 

در دوره نسبتًا کوتاه )از منظر تاریخی(، . تبریک می گویم

صورت گرفته است، کارهای گسترده در کشور تحوالت بنیادی 

موفقیتهای بزرگی در کلیه بخشهای اقتصاد ملی انجام شده و 

 "ترکمنستان حاصل شده است. 

امروز، کشور ما به طور گسترده به عنوان یک کشور در  

شناخته می ین و مدرن حال توسعه و مبتنی بر فناوریها و نو

با موفقیت اجرا می  سازندگیدر راستای  پروژه های کالنو  شود

شوند. ابتکار عمل ما توسط جامعه جهانی مورد حمایت گسترده 

افزایش در حال  ماکشوراعتبار بین المللی  فته وقرار گر

 .است

: "در چهارچوب برنامه ملی  گفتدر پایان این پیام  وی 

در روستاها، شهرها، مراکز مردم تحول در شرایط اجتماعی 

 شرایطدر خصوص بهبود ، 2020 سالپایان تا شهرستانها 

 مؤسسات آموزشی و پزشکیتامین امکانات مسکن، احداث ، معیشتی

در تا  شداقدامات موثری انجام خواهد امکانات زیربنایی و 

همه به بهره برداری برسد. ه ها ژاین پروهمه مناطق کشور 

 "سازندگی است.ولت برای یک داینها به وضوح اثربخشی شعار 
و  نمایشگاه به دستاوردهای اقتصادی غرفه های این

، پروژه های کالن و در حوزه های اقتصادی ، تحوالت اساسیتجاری

 موفقیت های ترکمنستان در طول سال های استقالل اختصاص یافته

، مصالح آالت. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته، ابزاربود

در  ساختمانی، قابلیت های رایانه ای و ارتباطی ، دستاوردها

زمینه صنایع غذایی ، موفقیت در حل مسائل زیست محیطی، 

پتانسیل های  و آموزشی وتوسعه ورزش و گردشگری، علمی 

 بود.ارائه شده کشور ترکمنستان فرهنگی 
 : روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستان -ج

جهت انجام مبادالت قرقیزستان و ترکمنستان آعالم آمادگی 

 دو کشورملی تجاری با پول 

در مالقات ،  (UIET)ترکمنستان بازرگانان اتحادیه صنعتگران و 

مبادالت  انجامگی این کشور ر برای آمادبا تجار قرقیزی، 

که در راستای این در جلسه عالم کرد. ارز ملی ا تجاری با

همکاری های جهت توسعه دولت دو بین  کارگروه مشترک همکاری 

تجاری ، اقتصادی ، علمی ، فنی در بیشکک پایتخت قرقیز 

 اعالم شد. برگزار گردید، 

بازرگانان اتحادیه صنعتگران و الكساندر داداواف ،  

، به پیشرفت چشمگیر در توسعه روابط تجاری  (UIET)ترکمنستان 



همکاری قویت با توجه به تاشاره کرد و گفت که بین دو كشور 

ی و اقتصادی متقابل ، موضوع گشایش یک پرواز های تجار

 .ه استمستقیم بین پایتخت های دو کشور مورد توجه قرار گرفت
در همکاری ، موضوعات مربوط به برگزاری این همایش در طول

صنعت نساجی ، ساخت و ساز و گردشگری از جمله مباحث مورد 

ر ترکمنستان د یتجارو بررسی قرار گرفت و تاسیس مرکز بحث 

 بیشکک نیز مورد توجه قرار گرفت.
پیش از این ، ترکمنستان و قرقیزستان در مورد ایجاد 

سرمایه گذاری های مشترک با تمرکز بر بازارهای اتحادیه 

( و چین به توافق EAEUاروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا )

بازار رسیده بودند. قرقیزستان همچنین در حال مذاکره با 

خرید از این افزایش جهت کاالی ترکمنستان و مواد بورس دولتی 

گی خود را برای همکاری با . ترکمنستان نیز آمادبازار است

اعالم استخراج مشترک فرآوری مواد معدنی قرقیزستان در زمینه 

 نمود.

 

اقتصادی و سیاسی، بر توسعه روابط سفیر افغانستان تاکید 

 با ترکمنستانتجاری 

 این کشوردر دیدار خداحافظی با وزیر امورخارجه 

در دیدار میرویس ناب ، سفیر افغانستان در عشق آباد 

بر ر امورخارجه ترکمنستان ، یوزرشید مرودوف خداحافظی با 

اقتصادی و تجاری با این کشور تاکید ، روابط سیاسی توسعه

 .کرد

و  ستانطرفین بر تقویت اصول همسایگی روابط ترکمن

افغانستان بر اساس اصول همسایگی خوب و احترام متقابل 

نظرات خود را در مورد  دو طرفدر این جلسه،  اشاره کردند.

بخشیدن به مسائل مربوط به همکاری در زمینه های سیاسی سرعت 

بر افغانستان سفیر  کردند.تبادل نظر ، اقتصادی و فرهنگی 

صل مسالمت آمیز سهم قابل توجه ترکمنستان در روند حل و ف

اوضاع در افغانستان و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن تأکید 

 کرد.

دولت افغانستان به طور فعال با وی در ادامه گفت که 

کشورهای منطقه بویژه با ترکمنستان در پروژه هایی از قبیل 

هند  -پاکستان -افغانستان -ساخت خط لوله گاز ترکمنستان

(TAPI ،)تاجیکستان  -افغانستان  -تان ساخت خط آهن ترکمنس

(TAT، افغانستان-خط انتقال برق ترکمنستان-( پاکستانTAP و )

 -تاجیکستان -ازبکستان -خط انتقال نیرو از ترکمنستان

  .همکاری می کند (TUTAPپاکستان ) -افغانستان

این کشور همچنین در پروژه بزرگ منطقه ای الپیس الزولی 

 -گرجستان  -آذربایجان  -ترکمنستان  -در مسیر افغانستان 

خود بطور فعال ادامه می دهد و رکت اشبه ماروپا  -ترکیه 

ابل اطمینان دارد که اجرای پروژه های زیربنایی منطقه ای ک

آسیای میانه  ، افغانستان را به مرکز تجارت و ترانزیت بین

 می کند.  و آسیای جنوبی تبدیل



تالش کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای میانه 

(CAREC) 

 برای توسعه انرژی خورشیدی و باد 

انرژی کشورهای عضو همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای رای وز

بیانیه مشترکی را در تاشکند برای توسعه و ( CAREC)میانه 

مراسم  امضا کردند. CAREC-2030اجرای استراتژی مشترک انرژی 

انرژی کشورهای عضو  یاولین گفتگوی وزرابیانیه امضاء 

که با مشارکت  CAREC)همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای میانه 

 .صورت پذیرفتبرگزار شد،  (ADB)بانک توسعه آسیا 

است و شامل تعهدات تنظیم شده ده بند  دراین بیانیه  

 2030کشورها در مورد تدوین استراتژی مشترک انرژی برای سال 

ف سازمان ملل در زمینه توسعه اهدابه  و همکاری در دستیابی

پایدار در مورد "انرژی مقرون به صرفه و پاک" است. این 

 24 از، که  اعالمیه پیش از اجالس توسعه پایدار سازمان ملل

 .گردیددر نیویورک برگزار شد ، امضا  2019سپتامبر  25تا 

کشورهایی که این بیانیه را امضا کردند متعهد شدند که 

 2023تولید برق از انرژی خورشیدی و انرژی بادی را تا سال 

و اصالحاتی را برای ایجاد یک  افزایش دهند دوبرابر به

رشد شویق ت جهتذاران چارچوب نظارتی مناسب برای سرمایه گ

 بخش خصوصی انجام دهند.در سرمایه گذاری 

سلطانوف وزیر انرژی ازبکستان در این مراسم اظهار  

زیادی  تمایلامروز دولت های کشورهای آسیای میانه  ":داشت

مشتاقانه و نشان میدهند. برای افزایش تولید انرژی از خود 

برای دستیابی به اهداف خود با سایر کشورهای منطقه و منابع 

تا به اهداف خود  می کنندهمکاری گذاری بین المللی سرمایه 

 "دست یابند.

 شامل( CAREC)برنامه اقتصادی منطقه ای آسیای میانه  

آذربایجان، جمهوری ترکمنستان، افغانستان،  یکشورها

قزاقستان، چین ،قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان 

موسسه بین المللی و مالی چند  6که توسط است و ازبکستان 

و توسعه اروپا ترمیم جانبه از جمله بانک جهانی ، بانک 

بانک توسعه  ADBپشتیبانی می شود. صندوق بین المللی پول و 

 د.نفعالیت می کن CARECدبیرخانه در  (ADB)آسیا 

خودکفا برق در تولید انرژی ترکمنستان در حال حاضر 

و منابع انرژی برق صادرکننده انرژی های کشوربوده و از 

. تولیدات این کشور در بخش انرژی هیدروکربن در منطقه است

 نفت و گاز است. و محصوالت فرآوری  ، برقگاز طبیعی، نفتشامل 

در راستای توسعه روابط سیاسی، مذاکرات ترکمنستان و مراکش 

 اقتصادی و تجاری

به سرپرستی وزیر امورخارجه و همکاری  هیئتی از کشور مراکش

در وزارت امورخارجه ترکمنستان با های بین المللی مراکش، 

هیئتی از ترکمنستان به سرپرستی وزیر امورخارجه این کشور 

شور به در عشق آباد در راستای توسعه روابط همه جانبه دو ک

 مذاکرات پرداختند.



در این جلسه که در فضای دوستانه برگزار شد، طرفین به  

به ویژه همه حوزه در بین دو کشور فعال سازی همکاری ضرورت 

تاکید کردند و تجاری و فرهنگی اقتصادی، همکاری های سیاسی، 

جمهور با تاکید رئیس اشاره شد که روابط بین دو کشور 

 .درحال تقویت است مراکش ترکمنستان و پادشاه

در مورد اهمیت سازماندهی دیدارهای دو جانبه  طرفدو  

انگیزه ای به بحث و گفتگو پرداختند و ایجاد در سطح عالی 

همچنین . را ضروری دانستنداساسی در تقویت روابط دو جانبه 

در چارچوب سازمانهای بین نه كشورها فعاالدو خاطرنشان شد كه 

خود ادامه خواهند همکاری به مان ملل متحد سازیژه وبالمللی 

 . داد

بر نزدیک بودن موضع گیری همچنین وزرای خارجه دو کشور  

جاری بین المللی تأکید کردند و در مورد مسائل درمورد 

زمینه، این . در نیز گفتگو کردند بیطرفی مثبت ترکمنستان

به نقش مهم ترکمنستان در حفظ صلح ، امنیت و  یطرف مراکش

و توسعه تاکید بر ثبات در منطقه اشاره کرد. طرفین با 

روابط بین پارلمانی، بر ضرورت طراحی "نقشه راه" تقویت 

 همکاری برای سالهای آینده تأکید کردند.

فرصت گسترش با اشاره به وجود  طرفیندر پایان،  

ر حوزه انرژی، نساجی و صنایع تجاری داقتصادی و همکاریهای 

ضرورت تبادل هیئتهای دیگر بخشها، بر شیمیایی، کشاورزی و 

مشترک  از همایشهای تجاری میزبانی  وو بازرگانی  تجاری

در مورد فرصت های گسترش  طرفعالوه بر این دو  نمودند.تاکید 

، یآموزش ، علمی وبشردوستانه وفرهنگی  در حوزه هایهمکاری 

 مراکش به بهترکمنستان فرش صاردات پرورش اسب و جهانگردی، 

سند دو  و گفتگو پرداختند. در پایان این مذاکرات، چندبحث 

 .رسید ءجانبه به امضا

 همکاری ترکمنستان با سازمان بهداشت جهانی در راستای

 اصول این سازمان در کنترل بیماریهابه عمل 

زارت بهداشت و صنعت پزشکی میزبان مراسم اهدای جوایز و

به وزارت بهداشت و درمان این گواهی سازمان بهداشت جهانی 

این گواهی توسط رئیس دفتر کشور این سازمان خانم  .د بوکشور 

رئیس دفتر منطقه ای بهداشت جهانی اعطاء پائولینا کاروفسکا 

پزشکی، رسانه  روسا و نمایندگان مراکزدر این مراسم شد. 

های جمعی و همچنین دانشجویان و مدرسان دانشگاه علوم پزشکی 

 ند.داشتترکمنستان شرکت 

سطح توسعه وزیر بهداشت و صنعت پزشکی ترکمنستان گفت که 

حراست از سالمت عمومي یكي از مهمترین شاخص هاي كیفیت زندگي 

جمعیت در كشور، كارایي مدل دولت و سیاست هاي اجتماعي آن 

است. برنامه بهداشت و درمان دولت در این حوزه در 

ترکمنستان به یک پروژه بلند مدت در سراسر کشور تبدیل شده 

از زمان شروع برنامه، اقدامات یکپارچه متعددی انجام  است.

شده است، از جمله آنها جهت گیری مجدد حوزه حمایت از سالمت 

ایجاد شرایط به اجرای کار در زمینه پیشگیری از بیماریها، 



سبک زندگی سالم ، بهبود آموزش و  آموزشبرای شکل گیری و 

 کنترل بهداشت از عادات بد ، توسعه آموزش بدنی و ورزش است.

منطقه ای سازمان پائولینا کارووفسكا ، رئیس دفتر خانم 

خاطرنشان كرد: تركمنستان تعهد خود را  (WHOبهداشت جهانی)

داده شان بر بیماریها نبه اصول سیستم نظارت و پاسخ جهانی 

به ویژه ، این کشور با موفقیت چارچوب آمادگی  است،

مین جلسه مجمع شصت و چهارآنفلوآنزای پاندمی را که در 

نموده تصویب شد، پیاده  2011جهانی حمایت از سالمت در سال 

ترل اپیدمیولوژي و مطالعات آزمایشگاهي . در كناست

آنفلوانزا به نتایج بسیاري دست یافته است. خانم کرووفسکا 

همچنین ابراز اطمینان کرده است که سازمان جهانی بهداشت و 

ترکمنستان به بهبود مشارکت در حوزه حمایت از سالمت ادامه 

 دهند و مرکز ملی آنفلوانزا به طرز شایسته ای تمام تعهدات

 دهد.مربوط به وضعیت جدید خود را انجام 
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 24خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 29/6/1398لغایت  23/6/1398

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان : -الف 

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

 مواد اولیه ترکمنستان

 

 ترکمن آبادسازی کارخانه جواهرافزایش تولید 

تولید مدلهای جدید استان لباب، در  TürkmenAltynکارخانه 

خود را تا چند روز آینده مورد بهره برداری قرار می جواهرات 

با در نظر گرفتن اولویت مصرف این لوازم زینتی . طراحی دهد

 50مجموع تولید حدود  رلید می گردد. در حال حاضر دکننده تو

از  .دوش می ساختهدر این کارخانه قلم کاال از طال و نقره 

  5/5ابتدای سالجاری تا پایان ماه آگوست این کارخانه مبلغ 

سال نسبت به مدت مشابه ت که تولید داشته اسمیلیون منات 

 قبل، از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.
پنبه در  هزار تن  50پیش بینی برداشت یک  میلیون و 

 ترکمنستان

و و مر بال، بالکان، لباخآبرداشت پنبه در استانهای 

سپتامبر در ترکمنستان آغاز شد. با توجه به  11ترکمنستان از 

 18از در استان داش آغوز، شرایط آب و هوایی ،  ،شرایط خاک

که در در این فصل ، پیش بینی می شود  د.شوسپتامبر آغاز می 

استان در هزار تن انواع پنبه بترتیب  50و میلیون  مجموع یک

 استان مرو -تن هزار  5  استان بالکان –تن هزار 207 آخال 

هزار تن و استان لباب  230استان داش آغوز  -تن  هزار 313

زیر کشت پنبه در مساحت کل  برداشت شود. پنبههزار تن  295

 . می باشد هکتار  هزار 550 حدود ن کشورای

برداشت  برایمناسب فنی و خدماتی و تجهیزات شرایط الزم  

اپراتورها و سایر شرکت  توسطنگهداری بصورت شبانه روزی و 

پنبه  ایجاد شده است.مراکز کنندگان در برداشت در همه 

تولید ت به بکارخانه نس 39و مرکز تحویل  157به برداشت شده 

 دولتی ترکمنستان کنسرنمتخصصان از پنبه فعال هستند و نخ 

 کیفیت پنبه را به طور کامل بررسی می کنند.استاندارد 
 ستانترکمنبرق نیروگاه در  GEاستفاده از فناوری 

از فناوری گزارش داد که این کشور  ترکمنستانبیطرف  روزنامه

GE  در می کند. این فناوری استفاده  خود برقنیروگاه های در

شرکت آمریکایی جنرال الکتریک  وسط ت لبابنیروگاه های استان 

این تجهیزات در نیروگاه های توربین گازی  توسعه داده است.

و  جومگاوات در سال در منطقه چار 2/149با ظرفیت  لباب

مگاوات در منطقه  254ن با ظرفیت طنیروگاه توربین گازی و

فوق بهره برداری از تجهیزات  شده است.بکار گرفته لی  دولت



استفاده  با و فرآیندهای پیچیده فن آوری به طور کامل مدرن

  از فن آوری رایانه توسط توزیع کنندگان کنترل می شود.

" در سال 500"کرکی  تحت عنوان  بزرگترین پست فرعی 

یک قبال نیز . ه استراه اندازی شد باستان لبا جنوب  در 2015

کیلومتر  7/62کیلوولت از طریق خط برق به طول  110پست برق 

وی افغانستان تحویل داده شده بود. در حال حاضر برق خبه اند

 تأمین می شود.دائم به طور  وبا ولتاژ باال از نیروگاه مر

با ظرفیت این استان ساخت قدرتمندترین نیروگاه توربین گازی 

 نیزشده است. یک قرارداد  جو احداثمگاوات در منطقه چار 432

منعقد ژاپن میتومو وبین شرکت دولتی ترکمن انرژی و شرکت س

تجهیزات نیروگاهی ژاپنی در  ه است و بر اساس این قرارداد،شد

 می گیرد.اختیار این نیروگاه قرار 

همایش علمی بین ترکمنستان در  روند اصلی توسعه انرژیترسیم 

 المللی انرژی در عشق آباد

"مسیرهای اصلی توسعه صنعت  تحت عنوان بین المللی علمیهمایش 

بازرگانی و صنایع این کشور در اتاق انرژی ترکمنستان" 

ترکمنستان اولویت سیاستهای انرژی در این همایش  برگزار شد.

این توسعه آینده  چشم انداز دربه عنوان یک زمینه کارآمد 

 بیان گردید.همکاری ها و گسترش صنعت 

میزبان  ترکمنستان عایصناتاق بازرگانی وزارت نیرو و 

انرژی معتبر حوزه انرژی شرکت  130حدود  و بودندهمایش این 

روسیه، کشورهای از این بخش خصوصی و کارشناسان از بخش جهان، 

بالروس،  ایران، چین ،ترکیه، آمریکا ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن،

  دیگر در این همایش حضور داشتند.   کشورچند اوکراین و 

حضور شرکتهای معتبر خارجی در این همایش نشاندهنده 

اجرای پروژه های حوزه مشارکت در برای شرکای خارجی عالقمندی 

پویایی انرژی در این کشور می باشد. این عالقمندی به دلیل 

 همایشاست. در این کشور ترکمنستان باالی توسعه حوزه انرژی 

با نظرات فرصتهای گسترده ای را برای تبادل برگزار شده 

در مورد موثر شرکای خارجی، ایجاد همکاریهای مفید و 

 آینده است.چشم انداز  پیشنهادها

پروژه های با اجرای صنعت این توسعه روند رو به رشد و 

از جمله پروژه احداث نیروگاه های توربین گازی در عشق عظیم 

، احداث وزآغ ، لباب و داشنلکااال ، بخآو استانهای آباد 

اخیر در مناطق مختلف و در چند سال برق دهها پست توزیع 

برق جهت تامین برق کشور و صادرات به سیستم انرژی بازسازی 

نشان از تالش برای افزایش ظرفیت تولید برق  ،کشورهای همسایه

 در سالهای آینده جهت افزایش صادرات است.

حفاظت از محیط جهت وع زیست محیطی توجه ویژه به موض

ین زیست، استفاده منطقی از منابع طبیعی، معرفی فناوریهای نو

ت اتأمین ثروت اکولوژیکی بحث و گفتگو در مورد جه ،"سبز" 

مشارکت بین المللی به  باکلیدی توسعه صنعت انرژی ترکمنستان 

در این حوزه می طور کلی از اولویت های اصلی سیاست دولت 

 باشد. 



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

ری همایش مشترک تجاری بین ترکمنستان و قرقیزستان در ابرگز

 بیشکک

این کشور بین آژانس تجارت قزقیزستان گزارش داد که مبادالت 

میلیون دالر  5/6مبلغ  2019ترکمنستان طی هفت ماه سال با 

 ستانترکمنبین مشترک تجاری همایش در یک . این مطلب تبوده اس

اتحادیه صنعتگران و گان مایندنکه با حضور  و قرقیزستان

 .گردیداعالم در بیشکک برگزار شد،  (UIET)ترکمنستانبازرگانان 

فرآورده های نان، آرد و ، میوه و سبزیجاتترکمنستان  

المپ، به قزقیزستان صادر میکند و از آن کشور منسوجات و لوله 

وارد می فیلم و نوار پالستیکی و ماشین آالت برای صنعت نساجی 

. همچنین زمینه های همکاری در زمینه گردشگری، حمل و نقل کند

 .نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفتو کشاورزی 

، قرقیزستان کاال و 2018ال س بنابه این همین گزارش، در 

صادر کرده است، به ترکمنستان میلیون دالر  13ات به ارزش خدم

میلیون دالر  3در این سال حدود در حالی که صادرات ترکمنستان 

بازرگانی در مرکز تجاری و ترکمنستان قصد دارد  .استبوده 

 .نمایدقرقیزستان افتتاح بیشکک پایتخت 

 : روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستان -ج
سرکنسول جدید جمهور اسالمی ایران در مرو با معاون  دیدار

 رخارجه ترکمنستانووزیر ام

وفا با ، رسول جعفری سرکنسول جدید جمهور اسالمی ایران در مرو

وزارت امور  در محلرخارجه ترکمنستان ومعاون وزیر امحاجی اف 

 این دیدار و گفتگو کرد.  خارجه 

همکاری بین ترکمنستان سطح باالی به در این جلسه طرفین  

در مورد  طرفین همچنین کردند. اشاره ایران جمهوری اسالمی  و

و تجاری اقتصادی، سیاسی، در حوزه های  روابط دو جانبهتوسعه 

و  ومراستانهای همکاری  فرهنگی  گفتگو کردند و گسترش 

و ارائه ی تجاراقتصادی و خراسان رضوی به ویژه در حوزه 

 تأکید قرار گرفت.خدمات کنسولی مورد 

به عنوان خود در انتصاب خوشحالی رسول جعفری با ابراز  

، اهمیت این منطقه وسرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شهر مر

بلکه  و اقتصادی، سیاسیروابط را نه تنها از منظر توسعه 

مهم ارزیابی  برادردوست و تقویت گفتگوی فرهنگی بین دو کشور 

تعمیق روابط دو کشور تشکر برای  یرکمنطرف تکرد و از همکاری 

 نمود 

کردند که ابراز امیدواری  ،طرفیندر پایان این دیدار  

دو کشور در همه زمینه هرچه بیشتر همکاری های متقابل بین 

 گسترش یابد.

 

آمادگی جمهوری آذربایجان برای ایفاء نقش خود به عنوان  اعالم

 کشور ترانزیتی گاز ترکمنستان

اف رئیس دفتر سیاست خارجی ریاست جمهوری حکمت حاجی 

سالگرد امضای قرارداد  25 ی که بمناسبت آذربایجان در سمینار



گفت: آذربایجان می تواند پتانسیل نقش خود را  برگزار شد قرن

ایفاء به اروپا به عنوان یک کشور ترانزیتی گاز ترکمنستان 

  نماید.

ر این فرایند، جمهوری آذربایجان می د" وی گفت  که  

نظر تواند بالقوه یک کشور ترانزیتی باشد. اما این 

نیز این صادرکننده و واردکننده است ولی باید آذربایجان 

توسط و قطعی تصمیم نهایی صورتیکه در و  نمایدموضوع را قبول 

 برخورداری ازبا توجه به ، آذربایجان شوداتخاذ طرفهای دیگر 

می تواند نقش خود را به اینکار، الزم جهت انجام  پتانسیل

 ".ایفاء نماید یعنوان یک کشور ترانزیت

النور سلطانوف، معاون وزیر انرژی آذربایجان همچنین  

موضع آذربایجان در مورد این بسیار واضح "خاطرنشان كرد: 

انتقال گاز خط لوله تصمیم اروپا جهت اجرای  به با توجه است.

روژه ای که انتقال گاز ترکمنستان به اروپا را پ، ترانس خزر

، فکر می کنم موقعیت کندمی ترانزیت از طریق آذربایجان 

جهت اجرای این پروژه به عنوان کشوری ترانزیتی آذربایجان 

اخذ ما قطعًا در صورت وی در ادامه گفت که است. مناسب بسیار 

، به عنوان یک کشور تصمیم نهائی برای اجرای پروژه مذکور

 ه کمک خواهیم کرد."ژاین پرواجرای در کننده ترانزیت 

می خود به بازار اروپا گاز  انتقالترکمنستان به دنبال 

میلیارد متر مکعب گاز  40آمادگی خود را برای تأمین  و باشد

احداث این امر مستلزم ه است. تحقق در سال به اروپا اعالم کرد

از سواحل یلومتری در بستر دریای خزر ک 300خط لوله گاز  یک 

 است..در دریای خزر به سواحل آذربایجان این کشور 
ر امور خارجه ترکمنستان یوزبا معاون نخست وزیر بالروس دیدار 

 در عشق آباد

هشتاد و برای شرکت در که پتریسنکو معاون نخست وزیر بالروس 

المنافع س شورای اقتصادی اتحادیه کشورهای مشترک جالا سومین

وزیر امور خارجه ه بود با رشید مرودوف وارد عشق آباد شد.

 ترکمنستان دیدار کرد. 

توسعه روابط و ، طرفین در مورد تقویت دیداردر این 

 وتجاری اقتصادی، ترکمنستان و بالروس در حوزه های سیاسی، 

ه دو کشور د کشخاطرنشان . همچنین فرهنگی بحث و گفتگو کردند

از جمله چارچوب سازمانهای معتبر بین المللی با موفقیت در 

 سازمان ملل متحد ، همکاری می کنند.

در و  طرفین همچنین به رشد روابط تجاری اشاره کردند 

های اقتصادی، همکاریمشترک این زمینه نقش مثبت کمیسیون 

. طرفین خاطر گرفتدو کشور مورد تاکید قرار بین تجاری و فنی 

با موفقیت در زمینه های انرژی،  کشوردو که نشان کردند 

این  رعالوه بساخت و ساز و گردشگری همکاری می کنند.  ،صنعت

بیشتر همکاری های متقابل بین هرچه مباحث مربوط به تقویت 

محافل تجاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اولویت 



کشورهای مشترک المنافع و جانبه و در قالب همکاری دهای 

 د.تشریح ش

، طرفین در مورد موضوعات گسترش همکاریهای در پایان

بین به تقویت روابط  گفتگو پرداختندبحث آموزشی به فرهنگی و 

 اشاره نمودند در پایان،در سالهای اخیر مراکز علمی دو کشور 

 یو آموزش یطرفین با ذکر ضرورت تقویت همکاری در زمینه فرهنگ

 در این زمینه شدند. اقدامات بیشتری  خواهان انجام، 

دیدار هیئت سنگاپوری با هیئت ترکمنی در وزارت امور خارجه 

 تورکمنستان

اریک کوان چون رئیس مؤسسه هیئتی از کشور سنگاپور به ریاست 

در وزارت امور هیئتی از ترکمنستان توسعه مدیریت سنگاپور با 

، نشستدر ابتدای این این کشور دیدار و گفتگو کرد. خارجه 

از توسعه روبه بهبود روابط بین دو طرفین با ابراز خرسندی 

خاطر نشان کردند که سفر رئیس جمهور ترکمنستان به کشور، 

سنگاپور در آگوست سال جاری، گامی مهم در روند تقویت و 

 گسترش همکاری های دو کشور بود.

که ترکمنستان به  کرد نشست تاکیددر این طرف ترکمنی 

قائل است فرهنگی با سنگاپور اهمیت زیادی و  علمیهمکاری های 

علمی دانشگاهی و محافل  و سفر این هیئت به همراه بازدید از 

باعث تقویت انگیزه در توسعه همکاری های دو جانبه در زمینه 

 خواهد شد. یو علم یآموزش
در چارچوب سفر رئیس جمهور ترکمنستان  الزم به ذکر است که

همکاری بین موسسه اقتصادی و  به سنگاپور ، تفاهم نامه

و مؤسسه توسعه مدیریت سنگاپور  ستانمدیریت دولتی ترکمن

 سنگاپور، نمایندگان محافل دانشگاهیبنابه گفته شد.  ءامضا

این مؤسسه آموزش عالی قدیمی ترین مؤسسه آموزش حرفه ای در 

در این جلسه مباحث ساماندهی برنامه های ویژه  سنگاپور است.

و اعضای  جمله برنامه های مبادله برای دانشجواز  آموزشی

 قرار گرفت. مورد بحث و بررسی ،هیئت علمی

همچنین پیشنهاد ایجاد  یدر جریان مذاکرات، طرف سنگاپور

ارائه شعبه انستیتوی توسعه مدیریت سنگاپور در ترکمنستان را 

کشور دو به گسترش و تعمیق همکاری بین این امر که و گفت داد 

ارتقاء سیستم های علمی و آموزشی و باعث د کرد کمک خواه

 ترکمنستان خواهد شد.
مشترک اقتصادی، تجاری وفنی کمیسیون  سجالبرگزاری چهارمین ا

 منستان و قزقیزستانبین ترک

فنی  و، علمی چهارمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری

 در این بین ترکمنستان و قزقیزستان در بیشکک برگزار شد.

خصوصی از حوزه دولتی و زمانهای روسا و نمایندگان سااجالس 

س، طرفین جالادو کشور حضور داشتند. در ابتدای این اقتصادی 

س کمیسیون جالسومین ادر  هبه بررسی توافق نامه های حاصل

مثبت همکاری های وارد پرداختند و به ممشترک بین دو کشور 

طرفین  کردند. اشارهاین راستا  درمتقابل بین دو کشور 

به بحث و چارچوب قانونی در روابط در مورد تقویت همچنین 



به دوجانبه  و در مورد امکان گسترش مشارکت گفتگو پرداختند

 . پرداختند مذاکرهبه ویژه در زمینه صنعت نساجی و کشاورزی 

انرژی و حمل و حوزه توجه ویژه ای به در این مذاکرات 

نیاز به تبادل تجربه بین امر این و گفته شد که  نقل شد

و همچنین ساماندهی دو کشور متخصصان بخش های دولتی و خصوصی 

 دارد.بین دو کشور های مشترک نشست و همایش ها جهت برگزاری 

به تقویت  ،اجالساین شرکت کنندگان در عالوه بر این، 

اشاره  نیز همکاری های دو کشور در حوزه فرهنگی و بشردوستانه

برقراری روابط دانشگاهی بین مؤسسات آموزش  امکانو  کردند

مورد را عالی دو کشور از جمله توسعه پروژه های علمی و فنی 

به اهمیت تقویت  در ادامه. طرفین دادندبررسی قرار بحث و 

 اشاره کردند. نیزگردشگری همکاری در حوزه ورزش و 

اجالس، نشست کاری بین همچنین به عنوان بخشی از این 

با  یطرف قرقیز اترکمنستان بتجار اتحادیه صنعتگران و اعضای 

برگزار حضور نمایندگان شرکت هایی از قرقیزستان و ترکمنستان 

برگزار کردند که در را تجاری گردید و تجار دو کشور مذاکرات 

 و تجاری دراقتصادی  هایهمکاریی همچون تقویت طی آن موضوعات

 .ار گرفتقرو بررسی مورد بحث آینده چشم انداز 

س، پروتکل چهارمین جلسه کمیسیون بین دولتی جالدر پایان ا

 ،، علمی یتجاراقتصادی، در زمینه  ستانو قرقیز ستانترکمن

 شد. ءامضا و فرهنگی فنی 

 توافق روسیه و ترکمنستان درباره تورهای مسافرتی دریای خزر

روسیه قصد دارند ترکمنستان و رسانه های روسی،  به گزارشانب

آغاز  2020تورهای مسافرتی مشترک را در دریای خزر در سال 

ندار منطقه آستاراخان روسیه به استاایگور بابوشکین ،  کنند.

گفت که مسیر اصلی از آستراخان در دریای ریانووستی خبرگزاری 

هاچ و، ترکمنباشی، باکو و مائخزر با ورود به بنادر آکتا

 است.قلعه 

آستراخان در بیانیه ای گفت: "من موضوع بازدید از استاندار 

باشی را با نمایندگان  و بندر ترکمن آوازهمنطقه توریستی 

کردم." وی گفت: "توافق حاصل شد که و گفتگو ترکمنستان بحث 

برای انجام این تور از طرف ترکمن ها مجری برگزاری یک 

ایجان تعیین شود. من مطمئن هستم که هم ایران و هم آذربکار

بین با اشتیاق از این ایده و امکان ارتباطات دریایی 

 پشتیبانی خواهند کرد. "کشورهای ساحلی دریای خزر 

در ماه مارس گزارش شد که نخستین سفر دریایی به نام  

 طرکبیرپای کشتی روسیه  توسط"گنجینه های شرق" در دریای خزر 

 هایتور ریبرگزاانجمن  برنامه ریزی شده است. 2020سال برای 

در یک کشتی  این روسیه خاطرنشان کرد: طبق برنامه،گردشگری 

باکو )جمهوری از بندر  ،شب 10 وروز  11به مدت برنامه سفر 

 و از آنجا بهنوشهر )ایران(  وبندر انزلی به آذربایجان( 

و ئآکتاو از آنجا به بندر ترکمنباشی )ترکمنستان( بندر 

 قلعه اچهما وآستاراخان در نهایت از بندر  و )قزاقستان(

تورهای مسافرتی در هر روز این هزینه دیدن می کند. روسیه 



 310دالر تخمین زده می شود. در کل این کشتی برای  227حدود 

غذاخوری مسافر طراحی شده است. گردشگران به رستوران، استخر، 

 دسترسی خواهند داشت.و  سایر خدمات 

ساله  7در برنامه گردشگری الزم به ذکر است که صنعت 

مونه نبرخوردار است.   از جایگاه ویژه ای، توسعه ترکمنستان

 خزردریای در ساحل آوازه تاسی منطقه ملی گردشگری بازر آن، 

سرمایه ویژه اقتصادی این کشور می باشد و اولین منطقه که 

می برخوردار مالیاتی و گمرکی ویژه امتیازات از گذاران 

 .باشند

 مهاجرت از ترکمنستان به بالروسانتشار آمار 

مطبوعات کشور بالروس از قول اداره مهاجرت این کشور اعالم 

در  شهروندان ترکمنستان پس از روسیه مقام دوم راکردند که 

براساس این گزارش،  کسب کرده اند.مهاجرت به این کشور 

به روسیه از  2018به بالروس در سال بیشترین تعداد مهاجران 

برای اقامت دائم به بالروس نقل مکان نفر است که  74040 تعداد

 ند.ه اکرد

دارند و در سال ترکمنستان در رتبه دوم قرار  شهروندان 

نفر از این کشور به بالروس نقل مکان  4001تعداد   2018

که بزرگترین ی هستند کردند. بخش عمده آنها دانشجویان ترکمن

بر کشور تشکیل می دهند.  گروه از دانشجویان خارجی را در این

شهروند  7700 تعداد 2018سال اساس آمار ارائه شده، در 

 ده اند.بوتحصیل مشغول به ترکمنستان در دانشگاه های بالروس 

از شهروندان بالروس به نفر  1111تعداد  2018همچنین در سال 

فارغ التحصیالن ترکمنستان مهاجرت کرده اند که اگثریت آنها، 

 بالروس هستند. دانشگاه های

بین ترکمنستان و الزم به ذکر است که مبادالت تجاری  

به  2018میلیون دالر و در سال  65بالغ بر  2017بالروس در سال 

بالروس به ترکمنستان صادرات  میلیون دالر رسیده است. 2/32

وسائل و تجهزات شامل کامیون ، وسایل نقلیه ویژه هدف، 

تراکتور ، تجهیزات ساختمانی، داروها ، کشاورزی از جمله 

در زمینه می باشد. دو کشور محصوالت چوبی و محصوالت کشاورزی 

 ای توافق نامه 2014در سال  ،تجارتو توسعه همکاری اقتصادی 

 د.کرده انامضا را 

   TAPتالش ترکمنستان برای پیوستن به پروژه انتقال گاز 

، پروژه خط لوله  AGبه گزارش ترند به نقل از کنسرسیوم 

آذربایجان به  انتقال گازجهت ( ، که TAPترانس آدریاتیک )

 از 2019ت سال سوگدر پایان ماه ا است،در دست اجرا اروپا 

در حال . این پروژه است پیشرفت فیزیکی برخورداردرصد  89.3

آن تکمیل هر روز صدها متر به سرعت در دست احداث است و حاضر 

برنامه های ریزیهای انجام شده طابق با ممی شود و تکمیل آن 

 به پیش می رود.  ،مراحل ساخت

یکی  است و میلیارد یورو 5/4پروژه هزینه اجرای این  

( است. EUاز مهمترین پروژه های انرژی برای اتحادیه اروپا )

شادنیز آذربایجان به  2فاز این پروژه انتقال گاز از 



با اتصال خط  TAP  .ی کندکشورهای اتحادیه اروپا را پیش بینی م

( در مرزهای یونان و ترکیه، از TANAPلوله ترانس آناتولی )

ساحل جنوب به سوی یونان شمالی، آلبانی و دریای آدریاتیک 

ایتالیا برای اتصال به شبکه گاز طبیعی ایتالیا عبور خواهد 

 کرد.

آغاز  2016حل ساخت آن است از سال امرکه این پروژه  

یک مسیر حمل و نقل مستقیم و مقرون به تکمیل پس از ، شده است

می  است و ریدور حیاتی گاز جنوبیاتصال به کصرفه را برای 

کیلومتری از  3500 با یک خط  اروزنجیره تواند به صورت 

ترکمنستان نیز قصد  گاز صادر نماید.دریای خزر به اروپا 

این دارد که با احداث خط لوله انتقال گاز ترانس خزر به 

 پروژه بپیوندد.

، درصد BP20 عبارتند از شرکت  TAPپروژه  سهامداران 

، درصد Snam S.p.A 20 ، شرکت درصد20آذربایجان   SOCARشرکت

 ؛درصد  Axpo  5شرکتدرصد و  Enagás   16 شرکت ، درصدFluxys  19شرکت

جهت ( EBRD) توافق ترکمنستان و بانک توسعه و ترمیم اروپا

 تقویت همکاری ها

به سرپرستی نیل ( EBRD) بانک توسعه و ترمیم اروپا هیئتی از

با هیئت  آسیای میانهاین بانک در مک کاین، مدیر منطقه ای 

ترکمنستان این کشور در وزارت امور خارجه از ترکمنستان 

رضایت از ابراز طرفین با این جلسه در  .دیدار و گفتگوکرد

بررسی به بانک ، این طوالنی مدت بین ترکمنستان و همکاریهای 

این پروژه های اجرا شده و در حال انجام و همچنین استراتژی 

-2019ترکمنستان برای دوره اجرای پروژه ها در برای بانک 

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت 2024

طرفین همچنین در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه 

ن برای تقویت به تالشهای ترکمنستاهمچنین کردند. تبادل نظر 

ثبات و توسعه اقتصادی اشاره شد که نمونه بارز آن برگزاری 

ت سال جاری بود که در سوگاماه اقتصادی خزر در همایش نخستین 

. داشتشرکت ( EBRD) بانک توسعه و ترمیم اروپاآن معاون رئیس 

همکاری های مورد در بین دو طرف با توجه به اعتماد باالی 

کردند که ابراز امیدواری گسترده در طی سالهای گذشته، طرفین 

 تداوم داشته باشد. همکاری های متقابل
در خصوص تصویب قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

برگزاری اولین همایش اقتصادی خزر به عنوان سند سازمان ملل 

 جالس  مجمع عمومی متحد جهت طرح هفتاد و چهارمین ا

سند یک ه ریاست اولین همایش اقتصادی خزر به عنوان بیانی

رسید و مقرر گردید که در  به تصویبسازمان ملل متحد رسمی در 

  دبیرخانه سازمان ملل متحد به عنوان یک سند نگهداری شود. 

با حضور نشست خبری وزیرامورخارجه ترکمنستان در یک  

مقیم ترکمنستان و دیپلماتهای های دیپلماتیک  روسای هیئت

سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی سازمان های بین خارجی 

المللی در ترکمنستان نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در 

این  این مطلب را اعالم کرد.سیاسی و کارشناسان کشور این 



س مجمع الهفتاد و چهارمین اجقطعنامه در اولین روز افتتاح 

 ن ملل به تصویب رسید.عمومی سازما

 تاکید بر توسعه روابط سیاسی اقتصادی و تجاری بین آلمان و ترکمنستان 

 این کشور با رئیس جمهور ترکمنستانجدید در دیدار سفیر 

قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان، آقای نایتهارت هیوفر ویسینگ سفیر فوق العاده و تام االختیار 

ترکمنستان را به حضور پذیرفت. در جریان این دیدار آقای هیوفر ویسینگ استوارنامه خود را جدید آلمان در 

تسلیم رئیس جمهور نمود و در ادامه دو طرف درباره موارد ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند:

 وستایی،همکاری در زمینه های سوخت و انرژی، اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، شهرسازی، توسعه صنایع ر -

ضرورت تعمیق همه جانبه و فعالتر نمودن روابط دوجانبه در زمینه های بشردوستی بویژه بهداشت و درمان،  -

 ورزشی، فرهنگی و گردشگری؛

ابراز خرسندی دو طرف از روابط موجود در زمینه علمی و آموزشی از آنجمله همکاری با مؤسسه تبادالت  -

داوم روابط تنگاتنگ در این زمینه؛آکادمیک آلمان و تأکید بر اهمیت ت

تاکید رئیس جمهور ترکمنستان به مثمرثمر بودن روند فعالیت های مشترک در زمینه های باستان شناسی و  -

حفظ میراث نسخ خطی، توسعه بیش از پیش همکاری های دوجانبه در زمینه بشردوستی، تحکیم درک متقابل 

ر، میان دو ملت و گسترش زمینه شناخت یکدیگ

 دیدار سفیر قزاقستان با رئیس جمهور ترکمنستان

قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان، آقای ارکه 

بوالن ساپی یف سفیر فوق العاده و تام االختیار جدید قزاقستان 

در ترکمنستان را به حضور پذیرفت. در جریان این دیدار آقای 

ور نمود و در ساپی یف استوارنامه خود را تسلیم رئیس جمه

ادامه دو طرف درباره موارد ذیل به بحث و تبادل نظر 

 پرداختند:

  ایران -ترکمنستان -تأکید بر اهمیت راه آهن قزاقستان -

 -شمال»بعنوان بخش مهمی از کریدور حمل و نقل بین المللی 

؛ «جنوب

اقتصادی و تجاری، حمل و نقل و ارتباطات، توسعه روابط  -

؛.انرژی 

 حوزهتبادل نظر درباره مسائل محیط زیستی بعنوان یکی از  -

؛ دو کشوربین های مهم همکاری 

تأکید بر اهمیت پذیرش بیانیه نهایی همایش اقتصادی خزر  -

مین مجمع عمومی سازمان چهاربعنوان یکی از اسناد هفتاد و 

؛ ملل متحد

ی عنوان یک، آموزشی و علمی به اشاره به همکاری های فرهنگی -

؛ از بخش های جدایی ناپذیر روابط دوجانبه

دو طرف با بیان ایده های خود درخصوص گسترش همکاری های در  -

زمینه های علمی و آموزشی، بهداشت و درمان، فرهنگی، ورزشی و 

گردشگری، بر اهمیت سازماندهی برنامه های مشترک در زمینه 

تلف تأکید در زمینه های مخو پروژه های مشترک  اجرای طرح ها

.نمودند



درباره مسائل مرتبط با تحکیم روابط میان پارلمانی طرفین  -

ستان مذاکره قزاق ستان و بعنوان شرط مهم تقویت روابط ترکمن

 نمودند.

 ستانتركمنوزیر امورخارجه  اسفیر جدید آلمان بمذاکرات 

 درخصوص توسعه روابط اقتصادی دوجانبه

وزیر با ترکمنستان در جمهوری فدرال آلمان جدید سفیر 

دیدار  این کشوروزارت امورخارجه محل در این کشور امورخارجه 

"نقشه اولویتها و در این جلسه، طرفین در مورد و گفتگو کرد. 

در زمینه های سیاسی، دو کشور راه" تقویت همکاری بین 

قراردادهای حقوقی بحث و مبانی  ، فرهنگی ویتجار، اقتصادی 

 گفتگو کردند. 

در تقویت موثر دیدارهای مقامات دو کشور  نقشهمچنین  

رایزنیهای روابط دو جانبه و همچنین اثربخشی برگزاری منظم 

مورد بحث و دو کشور  هخارجمقامات وزارت امور بینسیاسی 

طرفین به نزدیکی مواضع در رابطه با  بررسی قرار گرفت و

مل و تعا هجهانی اشاره کردند که بمنطقه ای موضوعات مهم 

ر چارچوب سازمانهای معتبر بین المللی، به ویژه دهمکاری 

 .اشاره شدو سازمان امنیت و همکاری اروپا متحد سازمان ملل 

با اشاره به توسعه روابط اقتصادی، بر اهمیت  دو طرف 

 -ستان ترکمناقتصادی ئ تجاری  کارگروه مشترکتداوم فعالیت 

ادی تأکید کردند و همکاری های اقتصراستای گسترش آلمان در 

کشور را مورد بررسی قرار دو فرصتهای بهبود روابط تجاری بین 

نیز به مذاکره طرفین همچنین در مورد همکاری فرهنگی  دادند.

مشترک فرهنگی در  تداوم برگزاری برنامه های  پرداختند و به

ی بین دو آموزشعلمی و همکاری آینده اشاره کرده و بر تقویت 

 د.دنکشور تاکید کر

با تشکر از وزیر آلمان در ترکمنستان جدید سفیر  

، ابراز امیدواری این سمتبه امورخارجه بخاطر تبریک وی 

بین دو کشور تالش نماید. روابط هرچه بیشتر تقویت بتواند جهت 

در پایان این دیدار، سفیر جدید آلمان رونوشت استوارنامه 

 خود را به وزیر امورخارجه تقدیم کرد.
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