
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 هدمش  -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
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 بسمه تعالی

 

 3خبرنامه اقتصادی هفتگی شماره 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 23/1/1398لغایت  17/1/1398

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان -الف 
مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و  57ثبت 

  مواد اولیه ترکمنستان

بورس کاال و مواد اولیه بازار معامله در  57هفته گذشته در 

از  تجاریارز خارجی، ه ب ده است.رسیثبت  ترکمنستان به

، کک گازوئیلترکیه، قزاقستان، افغانستان و سایر کشورها 

را و تجاری باشی  نفتی تولید شده در مجتمع پاالیشگاه ترکمن

االیشگاه سیدی پتولیدی سوئیس و افغانستان گازوئیل سنگین  از

خریداری کردند. پلی  گاز ترکمن یدولتاز کنسرن و گاز مایع 

تجاری توسط کیانلی پلیمری در  کارخانهاتیلن چگالی باال از 

روسیه، از  تجاریروسیه خریداری شد. عالوه بر این،  از

سوئیس، ترکیه، هنگ کنگ، ازبکستان، افغانستان و دیگر 

ی ترکمن شیمی را خریداری از کنسرن دولتاوره کود کشورها، 

 .کردند

پنبه، نخ پنبه،  ،پشم، شیشه، سیمان پرتلند، پارچه های 

، امارات انگلیسروسیه،  توسط تجاری ازفیبر بازسازی شده، 

متحده عربی، ترکیه، هنگ کنگ، بالروس، ارمنستان، افغانستان، 

میلیون و  63مبلغ کل معامالت شد. مجموع خریداری ازبکستان 

 دالر بوده است.ر هزا 789

، کانادا، سوئیس، توسط تجاری از انگلیسول محلی، ه پب

شیرین بیان  عصاره، نخ پنبه، پارچهامارات متحده عربی 

 .هزار منات بود 312میلیون  11معامالت مبلغ  شد. کلخریداری 

چشم انداز همکاری  در مورد بلغارستانو  ترکمنستانمذاکرات 

 دو کشورتجاری و اقتصادی 

بلغارستان )با محل اقامت در  آکرودیته نیکوالی یانکوف سفیر

وزارت امور خارجه  با وزیر امورخارجه ترکمنستان در باکو(

مذاکرات طرفین در این این کشور دیدار و گفتگو کرد. 

اطرنشان ساختند که قصد ایجاد همکاری جامع و آمادگی برای خ

اشاره ها  توسعه روابط در همه حوزهکار مشترک در زمینه 

 کرد.

نیز مورد بحث قرار بطور ویژه توسعه روابط تجاری و اقتصادی 

گرفت. عالقه به توسعه روابط در زمینه فرهنگ و آموزش و 



روابط دوجانبه با هرجه بیشتر توسعه انگیزه  پرورش بیان شد.

در اوت  عشق آباد سفر بوکیو بوریسف نخست وزیر بلغارستان به

انرژی و حمل و نقل رو به توسعه است، بویژه حوزه های  2015

به عنوان زمینه های استراتژیک همکاری در طول مذاکرات 

 .بودبرجسته 

آمادگی ترکمنستان و بلغارستان برای  عشق آباد گفتگوهای

همکاری در تامین امنیت انرژی جهانی و تنوع جریان های 

ه حمل و نقل از مشارکت نیز در زمین .انرژی را نشان می دهد

نظر توسعه راهروهای حمل و نقل بین آسیا و اروپا در جهت 

غرب، با دسترسی به جنوب و شرق اروپا، دریای خزر،  -شرق

 چشم اندازه در دریای سیاه، دریای مدیترانه و خاورمیان

 آینده روشن و مثبت ارزیابی می گردد.
گذاری در اعالم آمادگی بخش خصوصی ترکمنستان برای سرمایه 

 پروژه های دریای خزر

در حال آماده  (UIET) ترکمنستانعتگران و تجار اتحادیه صن

برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی  خود سازی پیشنهادات

و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در دریای خزر، از جمله در 

انتظار می رود مذاکرات  بخش حمل و نقل و تدارکات است.

تجاری در حاشیه اولین انجمن اقتصادی خزر برگزار شود که 

ه در کنار آوازمنطقه ملی در  2019اوت سال  12قرار است در 

 برگزار شود. دریای خزر

قصد دارد از  (UIET) ترکمنستانعتگران و تجار اتحادیه صن

طح موثر جدید تعامل در س راههایمذاکره برای ایجاد مبنای 

تجاری، از جمله تصمیم گیری های خاص برای از  اقتصادی و

با برداشتن و رسوم و  قوانینمالیات،  معافیت از پرداخت

سازنده با حفظ منافع دیگر موانع برای یک همکاری مفید و 

 متقابل استفاده کند.

عضو از تجار و بازرگانان  20،000بیش از دارای اتحادیه این 

با دارند اجازه داخلی کشور که طبق مقررات  این کشور است

 .داشته باشندشرکای خارجی سرمایه گذاری های مشترک 

صنعت ترکمنستان، از  در شرکت در زمینه های مختلف 600حدود 

جمله تولید مواد ساختمانی، منسوجات و فرش، مواد شیمیایی، 

محصوالت فلزی، مبلمان و محصوالت شیشه ای و همچنین محصوالت 

 بازارهای خارجیو در در داخل کشور که لی اتیلن و پالستیک پ

برنامه دارای متقاضی است، مشغول فعالیت هستند. دولت مشغول 

ریزی برای تبدیل حوزه های حمل و نقل و ارتباطات به 

 است.در بخش خصوصی شرکتهای سهامی 

 ترکمنستان در حال مطالعه امکان تولید گرافیت صنعتی 

در دست بررسی احتمال تولید گرافیت از کک نفت در ترکمنستان 

 این ماده با احداث یکانتظار می رود تولید  مطالعه است.و 



 په، استان آخال صورت گیرد.تکارخانه متالورژی در اوآدان 

 یا سهامی با وزارتخانه های مربوطهو مشترک ی ممکن است شرکت

نه توسط متخصصان در این زمیات اولیه آزمایش جهت انجام

محصوالت فوالدی تولید دولتی شرکت و  ULKE محلیموسسه 

 .دوش ( تاسیسTurkmendemironumleri) ترکمنستان

در صنایع نفت و گاز، گسترده گرافیت و مشتقات آن به طور 

در سال  هسته ای، متالورژی، شیمیایی و فضا استفاده می شود.

کاالها عبارتند از چین، های اخیر، تامین کنندگان اصلی این 

مالزی، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه، هند، 

 .هستند برزیل، انگلستان

 تصویب مقررا جدید بیمه در ترکمنستان

به گزارش ترند، با توجه به حکم ریاست جمهوری منتشر شده، 

یک روش برای تعیین میزان پوشش بیمه )جبران( قابل پرداخت، 

 ارت، در ترکمنستان تایید شده است.بسته به شدت خس

توسط رئیس جمهور  این سند به منظور بهبود فعالیت بیمه ملی

با توجه شد. در این راستا،  ءامضا مورد تایید قرار گرفت و

روش تعیین شدت خسارت برای ، سال به مصوبه تاسیس بیمه در 

مسافران هوایی،  به پرداخت غرامت در بیمه اجباری دولت

 تعیینیایی، آبراه داخلی و حمل و نقل جاده ای" ریلی، در

 شده است.

سازمان بیمه دولتی ترکمنستان دارای شبکه گسترده ای در 

شعبه است. این سازمان در حال گسترش  40کشور با بیش از 

بین المللی و بازنشستگی  بیمه ای معتبرمشارکت با شرکت های 

 و کارگزاران بیمه است.

کسب تجارت و جهت برنامه ای کشور به عنوان  قانون بیمهاین 

و همچنین سیستم روابط در بازار بیمه را شده و کار تعریف 

تنظیم می کند و پایه قانونی، اقتصادی و سازمانی را برای 

 ایجاد می کند خصوص تنظیم فعالیت های دولت در این 

 ذخایر سنگ آهن در غرب ترکمنستانکشف 

ترکم ترکمنستان، گزارش داد که شرکت دولتی بیطرف روزنامه 

قزیل قایا  سنگ آهن در ناحیهیک معدن ترکمنستان  ژئولوژی

در این  کشف کرده است.شهرستان ترکمن باشی استان بالکان 

تأیید شده نیز سنگ آهن مورد نیاز برای تولید سیمان معدن 

حاوی  و میلیون تن 75تا  70این معدن  است. ذخایر سنگ آهن

 .استدرصد آهن،  20

سنگ آهن بومی : "استفاده از مواد خام می افزایداین گزارش 

میلیون دالر  10 در سال حدود باال کیفیت در تولید سیمان با 

 خواهد داشت." آمد ارزیدر

متالورژی با ظرفیت کارخانه اگر یک  کارشناسان میگویند که

ایر منطقه ساخته شود، ذخاین یک میلیون تن آهن در سال در 



تولید  .استیک قرن پاسخگوی حدود غنی شده سنگ معدن آن 

این ساختمانی در  تولید مصالحصنعت  هایاولویت از سیمان

تولید سیمان پرتلند مواد تولیدی این معدن برای است.  کشور

سیمان برای صنعت نفت و گاز و همچنین  عالوه بر این، . است

سیمان مقاوم در برابر سولفات مورد استفاده در ساخت پل ها 

 .بکار برده می شودو دیگر سازه های هیدروفنی 

هزار تن لوله برای خط لوله گاز تاپی توسط  150خریداری 

 ترکمنها از روسیه

 روسیه( ChTPZسرویس مطبوعاتی گروه نورد لوله چلیابینسک )

تامین  جهتقراردادی را  ازگ ترکمن یدولتاعالم کرد با کنسرن 

خط لوله  احداثهزار تن لوله قطر بزرگ برای  150بیش از 

( TAPIهند ) -پاکستان -افغانستان -گاز ترکمنستانانتقال 

میلیون دالر است.  200 حدوداست. ارزش قرارداد منعقد نموده 

میلی متر با یک  1420لوله ها با قطر  بخش اول اینتحویل 

دوم سال  سه ماههقدرت در X70پوشش ضد خوردگی خارجی از فوالد 

 200 احداثخواهد شد. این لوله ها برای  تحویل داده 2019

 ( است.TAPIتاپی )گاز انتقال کیلومتر از خط لوله 

تامین مالی این پروژه، مطابق با الزامات بانکداری بین 

المی، توسط بانک توسعه اسالمی و بانک امور خارجه المللی و اس

 امور خارجه ترکمنستان تهیه شده است.اقتصادی 

 بزرگراه ترکمنستان به مرز قزاقستاناتصال 

به قره باشی  ترکمنستان در حال بازسازی بزرگراه ترکمن

پیش  است.قره بوغاز خلیج از طریق قزاقستان بوغاز در مرز 

جاده ای کیلومتر  225این بزرگراه به طول بینی می شود که 

باشی تا مرز با  متر از شهر ترکمن 5/22عرض  بهدو طرفه 

 قره بوغازپل در طول خلیج همچنین یک . احداث شودقزاقستان 

خبرگزاری دولتی  .احداث شودمتر  21متر و عرض  354طول  هب

مرز  دربزرگراه و پل این ترکمنستان گزارش داد: "ساخت 

قزاقستان به افزایش تجارت، حجم حمل و نقل  -ستانترکمن

مسافری بین مناطق غربی و شمالی ترکمنستان و نیز کشورهای 

 ."کمک خواهد کردهمسایه 

قزاقستان، ادامه مسیر بزرگراه  قلمرواین جاده در  ی ازبخش

خواهد ترکمن باشی  –وجهی در ادامه بزرگراه عشق آباد چند

قره بوغاز بود. در همان زمان، پروژه پل جاده ای در خلیج 

قره بوغاز برای حمل و نقل محصوالت از کارخانه اوره شهر 

 برای صادرات است

 ارزیابی مثبت سازمان بهداشت جهانی از تالش های ترکمنستان

 پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار جهت

 عشق" در واگیردارهای غیرکنفرانس "پیشگیری و کنترل بیماری 

که  کنفرانساین  تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی برگزار شد.



توسط دولت ترکمنستان و اداره منطقه ای اروپا در عشق آباد 

برگزار شد، متخصصین خارجی، کارشناسان ارشد، روسای موسسات 

 .در آن حضور داشتند WHOپزشکی و علمی کشورهای منطقه 

کنفرانس ضمن تایید اقدامات انی در این سازمان بهداشت جه

تالش گسترده این  تحسینگواهی نامه  در این خصوص،ترکمنستان 

اعطا کرد. واگیردار را در پیشگیری از بیماری های غیر کشور 

در این راستا، نقش کلیدی رئیس جمهور ترکمنستان، آکادمی 

تعدادی از مراکز علمی و آموزشی  اتیدعلوم دکترای پزشکی، اس

را در سیستم مراقبت بهداشتی ترکمنستان ارتقاء در  خارجی

 استانداردهای بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.سطح 

، (Ihsan Doramaci)بنیاد بهداشت خانواده نه عالوه بر جوایز ساال

، جایزه بنیاد بهداشتی امارات متحده (Sasakawa)جایزه سالمتی 

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی به عنوان نشانه  توسطی عرب

 مشارکت از سیستم مراقبت بهداشتی وقدردانی از دستاوردها 

 اعطاء شد.

ترکمنستان یک روش بسیار جدی برای جلوگیری از ناتوانی های 

دارد و پیشرفت قابل توجهی در زمینه های در دست اجرا جسمی 

بعضی ات انجام داده است. مختلف از جمله کنترل الکل و دخانی

از اقدامات قاطع در کشور، از جمله ممنوعیت تبلیغات مستقیم 

مالیات بر افزایش و اعمال  یو غیر مستقیم محصوالت الکل

موجب کاهش قابل توجه مصرف الکل در کشور شده  یمحصوالت الکل

 است.

، ترکمنستان یکی از جامع ترین قوانین را در 2013در سال 

دخانیات تصویب کرد. اجرای تدابیر کنترل  مورد کنترل

دخانیات در قانون وی میزان شیوع سیگار کشیدن در میان 

استعمال دخانیات کمترین نرخ  و بزرگساالن را کاهش داده است

نمایندگان سازمان جهانی بهداشت  کشورهای منطقه است. بیندر 

کنفرانس تأیید کردند که سازمان بهداشت جهانی از این در 

تالش های ترکمنستان استقبال می کند. پیشرفت سریع حاصل شده 

در کنترل تنباکو و الکل نشان از تعهد مستمر ترکمنستان در 

 .است واگیر دارپیشگیری از بیماری های غیر

در راستای مصالح ساختمانی کارخانه تولید بهره برداری از 

 جایگزینی واردات سیاست 

در راستای اجرای سیاست اقتصادی دولت مبنی بر جایگزینی 

تولیددات داخلی بجای واردات و توسعه حضور بخش خصوص در 

محصوالت بتن آرمه ساختمانی که  یمجتمع تولیداقتصاد کشور، 

قرار دارد، در منطقه  دولتی جایگزین واردات در برنامه 

قرار گرفت. این  شهرستان بهارلی مورد بهره برداری گراگان 

متر مکعب  180،000 ساالنهمجتمع جدید صنعتی مدرن با تولید 

هزار تن مخلوط ساختمانی خشک، توسط متخصصان  70بتن آرمه و 



عتگران و اتحادیه صناز مجموعه های  Ukyply kärdeşlerشرکت خصوصی 

 .تجار ترکمنستان است

پروژه  عتگران و تجاراتحادیه صنعضو کوچک و متوسط  شرکتهای

های مهمی را در مناطق مختلف کشور اجرا می کنند و سهم قابل 

توجهی در اجرای برنامه های دولتی در سطح وسیع دارند و 

 .استگسترش  رو بهمشارکت آنها در پروژه های مهم اجتماعی 

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

تجارت و خدمات در »المللی برگزاری نمایشگاه و کنفرانس بین 

 عشق آباد

« 2019 -تجارت و خدمات »نمایشگاه و کنفرانس بین المللی 

توسط اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان، و با هماهنگی وزارت 

تجارت و روابط اقتصادی خارجی این کشور در عشق آباد برگزار 

 شد.

ای نمایشگاه روش های جدیدی را معرفی می کند که در فعالیت ه

فروشگاه ها، بازار ها، مراکز خرید، سازماندهی خدمات غذا و 

خدمات مصرفی معرفی می شوند. نمایش گسترده ای با هدف 

 ارتقاء محصوالت غذای محلی و صنعتی به بازارهای خارجی است.

به عنوان بخشی از نمایشگاه، قصد دارد یک کنفرانس بین 

رگانی تجاری، المللی برگزار کند. نمایندگان نهادهای باز

شرکت های بخش تولید، کارشناسان صادرات، و همچنین اتحادیه 

صنایع و کارآفرینان ترکمنستان در کنفرانسی از طرف 

 ترکمنستان شرکت خواهند کرد.

در این کنفرانس، بهترین شیوه های تجارت و خدمات مورد بحث 

قرار خواهد گرفت، از جمله موضوعات مربوط به دیجیتالی سازی 

، اجرای سیستم های الکترونیکی، روش های مدرن سازماندهی آن

 فروشگاه های آنالین و پیشرفت های بازاریابی بازاریابی.

ترکمنستان در حال تالش برای صنعتی شدن است که هدف آن 

افزایش تولید محصوالت جایگزین واردات و توسعه صادرات 

ی نفت و است.صنایع نساجی و نفت در ترکمنستان و صنعت شیمیای

گاز پیشرفت کرده اند و صنعت مواد ساختمانی به طور فعال در 

ترکمنستان، تالش برای غلبه بر کسری بودجه، حال توسعه است. 

به دنبال راه های جدید صادرات گاز است و در حال انجام 

 تنوع وسیع در اقتصاد خود است
برگزاری نشست ارائه چگونگی برگزاری اولین همایش اقتصادی 

 دریای خزر در ژنو

با هماهنگی نمایندگی دائمی ترکمنستان در دفتر ژنو سازمان 

ملل متحد در ژنو، نشستی در خصوص برگزاری  اولین همایش 

در  2019اگوست  12اقتصادی خزر که قرار است در تاریخ 

 ترکمنستان برگزار گردد، انجام شد.



خواهد  شود، نماینده دائمی ترکمنستان در ژنو در دفتر ژنو  

 سازمان ملل متحد بود.

سفیران، نمایندگان دائمی جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون 

روسیه، آذربایجان، قزاقستان و همچنین سفیران و نمایندگان 

دیگر کشورهای حضور داشتند. رئیس اتاق بازرگانی سوئیس نیز 

شت. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده خصوصی در نشست حضور دا

این کشور در تالش است، تا روابط تجاری سوئیس با ترکمنستان 

و کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای حوزه دریای خزر 

 را گسترش دهد.

در ابتدای این جلسه، یک فیلم ویدئویی درباره پتانسیل 

کت کنندگان به اقتصادی منطقه گردشگری ملی آوازه برای شر

نمایش گذاشته شد. سپس سفیر، نماینده دائم ترکمنستان در 

دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، از تمام شرکت کنندگان در 

این جلسه تشکر کرد و از نحوه آماده سازی و برگزاری این 

 ( مطالبی را بیان کرد.CEFهمایش اقتصادی)

ود اهمیت سفرا و نمایندگان دائم کشورهای خزر در سخنان خ

برگزاری چنین همایشی را یادآوری نمودند از  پروژه های 

اقتصادی انجام شده در این خصوص در کشور خود در زمینه 

تجارت، حمل و نقل و ترانزیت و انرژی که موجب تقویت و 

گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای حوزه خزر می گردد مطالبی 

 را بیان کردند. 

  دجانبه اقتصادی ترکمنستان :روابط دوجانبه و چن -ج

 -قزاقستان -تمایل ازبکستان برای پیوستن به راه آهن چین

 ایران -ترکمنستان

 -ازبکستان تمایل خود را برای پیوستن به راه آهن چین

ایران اعالم نمود. به گزارش سرویس  -ترکمنستان -قزاقستان

مطبوعاتی قزاقستان، نمایندگان راه آهن ترکمنستان، 

قزاقستان، چین، ایران و ازبکستان در دیداری در آلماتی، 

مسئله پیوستن تاشکند به این پروژه حمل و نقل را مورد بحث 

و بررسی قرار داد. طرفین در مورد تصمیم گیری در مورد 

مشارکت ازبکستان در حمل و نقل امتداد این مسیر، نرخهای 

بار در مسیر تعرفه ای و همچنین مسائل مربوط به افزایش حمل 

 گفتگو کردند.

 -قزاقستان -حجم حمل و نقل بار در سال گذشته از راهرو چین

ایران به حدود یک هزار کانتینر رسید. طول کل  -ترکمنستان

هزار  10ایران حدود  -ترکمنستان  -قزاقستان  -مسیر چین 

کیلومتر است. زمان سفر کل حدود دو هفته است که نصف زمان 

روز طول می کشد. با پیوستن  30-25که بین  سفر در مسیر است

ازبکستان، می توان حمل و نقل بار را افزایش و فاصله را از 

 این مسیرکاهش داد.



این خط راه آهن اولین راه حل لجستیکی برای تحویل محموله 

با سرعت باال و هزینه کمتر از سواحل شرق چین به بازارهای 

مسیر راه آهن به ایران خلیج فارس است.  از ترکمنستان دو 

متصل می شود. اولین مسیر از طریق تا سرخس به جنوب شرقی 

ایران و دومین مسیر از طریق مسیر اک یایال به بخش شمالی 

 ایران متصل است.

ترانزیت بار از این مسیر از مبدا چین، پس از ساخت راه آهن 

ایران امکان پذیر شد.  -ترکمنستان -بین المللی قزاقستان

با مشارکت روسای جمهور سه  2014ن مسیر رییلی در دسامبر ای

 کشور افتتاح شد.

پیشنهاد کارشناس اتحادیه اروپا برای تاسیس مرکز تحقیقاتی 

 اقتصادی اروپا در آسیای میانه 

آندریاس مارازیس، سرپرست پژوهشگاه مشارکت شرق اروپا و 

توسعه یک که در (، ENCآسیای مرکزی در شورای همسایگی اروپا )

استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی مشارکت 

دارد، پیشنهاد داد که یک مرکز تحقیقاتی اروپا و آسیای 

مرکزی تشکیل شود. این مرکز تحقیقاتی اقتصادی، روابط میان 

محققان آسیای مرکزی و اروپایی را تقویت خواهد کرد، همچنین 

همکاری در زمینه های تحقیق و ارائه مشاوره خود، امکان 

مختلف اقتصادی و تجاری را تقویت خواهد کرد. اتاق بازرگانی 

منطقه ای اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی نیز در قالب این 

مرکز تحقیقاتی سازماندهی نمایشگاه های تجاری و همایشهای 

تجاری، همکاری تجار و بازرگانان آسیای مرکزی و اتحادیه 

 می گیرند. اروپا را نیز به عهده

این کارشناس معتقد است فعالیت و ارتباط فعلی تجار و 

بازرگانان آسیای مرکزی و اروپایی نامنظم و کوتاه مدت است 

و بنابراین نتایج قابل توجهی در دراز مدت ارائه نمی شود، 

لذا تشکیل این مرکز با هدف توسعه همکاری اقتصادی و تجاری 

ی است. همچنین تشکیل این بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکز

ساختار در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی 

موثر است و آنها می توانند ابزاری موثر برای توسعه تجارت 

بین مناطق تبدیل شوند. این امر همچنین به تأکید بر گزینه 

های سرمایه گذاری و تجارت به عنوان اتحادیه اروپا در این 

است و آسیای مرکزی امیدوار است تا سرمایه زمینه مناسب 

 گذاری های بیشتری را از اتحادیه اروپا جذب نماید.

 دیدار رئیس جمهور کره از ترکمنستان و دو کشور آسیای مرکزی

رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که سفر رییس جمهور این 

آوریل از ترکمنستان آغاز  16کشور به آسیای مرکزی از روز 

خواهد شد. روزنامه کره ای تایمز نوشت که طی این سفر دوره 

روزه ای از عشق  3ای، رئیس جمهور این کشور ابتدا دیداری 



آباد خواهند داشت که در این سفر با رئیس جمهور ترکمنستان 

دیدار خواهد کرد. سپس در ادامه دیداری از ازبکستان و 

برای اولین  قزاقستان خواهد داشت. رئیس جمهور کره جنوبی

بار پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور این کشور در سال 

 از کشورهای آسیای مرکزی بازدید خواهد کرد. 2017

بنابه به گزارشهای واصله، در بین مسائل مهم و کلیدی که در 

نشست بین روسای جمهور دو کشور برنامه ریزی شده و مورد بحث 

تصادی بالقوه از همکاری قرار میگیرد، استفاده از مزایای اق

در چارچوب سیاست جدید اقتصادی سئول است. سئول امیدوار است 

که با ترکمنستان در چارچوب همکاریهای دوجانبه در خصوص 

توسعه میدان های گاز، ایجاد زیرساخت های پتروشیمی، گاز و 

 نوسازی صنعت نفت توافقنامه هائی را امضاء نماید.

ده از سوی طرف ترکمنستان، کل حجم بر اساس آمارهای ارائه ش

مبادالت تجاری این کشور با کره جنوبی در سال های اخیر از 

میلیارد دالر افزایش یافته است.  2میلیون دالر به  200

ترکمنستان قصد دارد با همکاری بانک صادرات و واردات کره 

(KEXIM)  و شرکت بیمه تجارت کره(K-sure ) تامین مالی پروژه

توسط شرکتهای کره ای در ترکمنستان اجرا می شود را  هایی که

 ، گسترش دهد.

 TAPI حمایت عربستان سعودی از تأمین مالی پروژه خط لوله گاز

، از تامین گفت که این کشور  روزنامه الریاض عربستان سعودی

-افغانستان، پاکستان -مالی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان

خالد الفلیح، وزیر انرژی، صنعت و  کند.می( حمایت TAPIهند )

در حال بررسی مسئله  کشورمعادن عربستان سعودی، گفت که این 

چند کشور، گاز پروژه است که از طریق  اینحمایت مالی 

اظهار داشت:  یو د.ترکمنستان را به آسیای غربی متصل شو

"حمایت عربستان سعودی از صادرات گاز از ترکمنستان به هند، 

( برای LNGغییر در تجارت جهانی گاز طبیعی مایع )بزرگترین ت

الریاض اشاره می کند که عربستان سعودی روزنامه  هند است.

سرمایه گذاری های مشترک در کشورهای منطقه از به طور کلی 

خزر را در بخش های نفتی، نفت، گاز، معدن، انرژی های تجدید 

مکو در آرا یعربستانحمایت و پشتیبانی میکند. شرکت  پذیر

نظر دارد امکان سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز در 

 ترکمنستان را بررسی کند.

 توسعه تجارت مرزی بین ترکمنستان و قزاقستان

در مالقات رئیس مجلس سنا مجلس قزاقستان با سفیر ترکمنستان 

در این کشور چشم انداز همکاریهای بین المللی مورد بحث و 

جلس سنا مجلس قزاقستان ضمن اشاره بررسی قرار گرفت. رئیس م

به طرح های منطقه مانگستاوو، ساخت بزرگراه ترکمن باشی قره 

بوغاز پل جدید در خلیج  قره بوغاز را در افزایش گردش مالی 



تجارت، حمل و نقل کاال و مسافر مفید و موثر دانست.  قبال 

پروژه ایجاد منطقه ویژه تجاری در منطقه مرزی  استان 

وو قزاقستان و منطقه مرزی استان بالکان ترکمنستان مانگستا

 مورد بحث دو طرف قرار گرفته است.

همچنین در این مالقات، نیاز به افزایش گردش مالی تجارت در 

صنایع مانند متالورژی، مهندسی مکانیک، مصالح ساختمانی، 

صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع سبک و دارو تأکید شد. 

در صنایع استان بالکان دارای پتانسیل و استان مانگستاوو 

استان دارای توان نفت، گاز و صنایع شیمیایی هستند، هر دو 

و ظرفیت منطقه حمل و نقل و ترانزیت بوده و با دریا، راه 

 آهن و بزرگراه ها ارتباط دارند

افزایش تعداد شرکت های ثبت شده ترکمنستان و آسیای میانه 

 در ترکیه

شرکت  24گزارش داد:. TOBBاتحادیه اتاق های بازرگانی ترکیه )

قزاقستان، ترکمنستان، از کشورهای آسیای مرکزی، یعنی 

)ژانویه و  2019قرقیزستان و ازبکستان، در دو ماهه اول سال 

فوریه( در ترکیه ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال 

شرکت افزایش داشته است. کل سرمایه  10قبل میالدی، تعداد 

گذاری شرکتهای آسیای مرکزی ثبت شده در ماه های ژانویه و 

میلیون لیر بوده و سرمایه گذاری در  5/3به  2019فوریه 

 میلیون لیر بوده است. 1جمعا  2018ژانویه و فوریه 

شرکت با سرمایه  10تعداد  2019در ماه ژانویه و فوریه 

ترکمنستان در ترکیه ثبت شده اند و کل سرمایه کل این شرکت 

میلیون لیر رسیده است. چهار شرکت با سرمایه  9/2به 

بت شده اند و کل سرمایه شرکت های قزاقستان در ترکیه ث

شرکت با سرمایه  6لیر بوده است.  200،000قزاقی به مبلغ 

ازبکستان در ترکیه به ثبت رسیده و سرمایه کل شرکت های 

لیر بوده است. دو شرکت با سرمایه قرقیزستان  380،000ازبکی 

در ترکیه به ثبت شده اند و کل سرمایه شرکت های قرقیزی 

 ترکیه بوده است. لیر 140،000

در خصوص کاهش رشد اقتصاد  (ADB) پیش بینی بانک توسعه آسیایی

 کشورهای آسیای میانه

در گزارش جدید خود، "بررسی توسعه  (ADBبانک توسعه آسیایی )

"، پیش بینی می کند که رشد اقتصادی کشورهای 2019آسیا 

 کاهش می یابد. 2020-2019آسیای مرکزی در سال های 

، احتمال  (ADBاظهارات کارشناسان بانک توسعه آسیایی )طبق 

این است که اقتصاد آسیای مرکزی در این دوره تحت فشار قیمت 

نفت پایین و کاهش رشد اقتصادی روسیه قرار گیرد. انتظار می 

درصد  2/4، رشد اقتصادی در این ناحیه 2020رود که در سال 

 باشد.



رشد اقتصاد کشورهای در  گزارش این بانک نشان می دهد که نرخ

حال توسعه آسیا در برابر کاهش تقاضای جهانی و تنش های 

تجاری ادامه می یابد. در اینجا، خطر اصلی برای چشم انداز 

رشد اقتصادی در منطقه، درگیری تجاری بین ایاالت متحده و 

چین است، زیرا مذاکرات طوالنی، عدم اطمینان بیشتری را در 

 می کند. تجارت جهانی تشدید

بر اساس این گزارش، سطح کلی تورم ثابت و کم است و در 

درصد در برابر قیمت پایدار  5/2به   2020و  2019سالهای 

برای مواد غذایی و سوختی برسد. در مقابل تغییرات ساختاری 

در اقتصاد، با توجه به اقدامات دولتها برای کنترل ریسک 

 مات تشدید شود.های مالی، تغییر تمرکز از صنعت به خد
ترانس  لوله تامین منافع اروپا از احداث خط: اروپا پارلمان

 کاسپین 

ترانس   لوله خط اروپا اعالم کرد که احداث سخنگوی پارلمان

 طریق از را اروپا به ترکمنستان گاز انتقال که کاسپین،

وی  .است اروپا در جهت تامین منافع میر می سازد، آذربایجان

مصرفی  دریافت گاز افزایش به نیاز شدت به افزود که اروپا

 چنین .در این زمینه است جدید بازارهای کردن پیدا و خود

 تامین گری تنوع وسیله به را اروپا منافع نیز مسیری

 " .داشت خواهد روسیه به وابستگی کاهش و گاز کنندگان

 گاز کریدور با که است گاز ترانس کاسپین انتقال لوله خط

بین  ساخت حال خواهدشد و این کریدور گازی درجنوبی متصل 

 اروپا سخنگوی پارلمان. است اروپا شرقی جنوب و آذربایجان

 ،2018 سال اگوست ماه در خزر دریای تصویب کنوانسیون: گفت

 دریای حوزه کشورهای اختیار دادن و خزر وضعیت شدن مشخص با

بعضی  خود، آبریز های حوزه در لوله خطوط ساخت منظور به خزر

 .کرد حذف را قانونی از موانع

 اروپا به انتقال گاز خود امکان مطالعه حال در ترکمنستان

 در کیلومتری 300 گاز لوله خط یک منظور، این برای. است

در  .گرفت احداث خواهد آذربایجان سواحل به خزر دریای بستر

 اروپا گاز به عرضه برای را خود آمادگی همین حال ترکمنستان

 .است کرده اعالم گاز مکعب متر میلیارد 40 حجم  تا ساالنه
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