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 بسمه تعالي

  
  14خبرنامه هفتگي اقتصادي  شماره 
  7/4/1398لغايت  1/4/1398اهم اخبار اقتصادي داخلي و خارجي تركمنستان ازتاريخ  

  
 اخبار اقتصادي و اجتماعي داخلي تركمنستان : -الف 

  مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس كاال و مواد اوليه تركمنستان 87ثبت 
مورد معامله به ثبت رسيده است. به ارز خارجي،  87در هفته گذشته، در بازار بورس كاال و مواد اوليه تركمنستان 

تجاري آمريكا، انگليس، آلمان، سوئيس، امارات متحده عربي، تركيه، سنگاپور، هنگ كنگ، افغانستان، قزاقستان و ديگر 
لفور، گاز مايع، هواپيما نفت سفيد توليد شده در مجتمع پااليشگاه كشورها بنزين، پلي پروپيلن، كك نفتي، نفت با سو

  تركمنباشي را  خريداري كردند. 
نفت خام سنگين توليدي پااليشگاه سيدي نيز توسط تجاري از سوئيس و ساير كشورها خريداري شد.   

ليدي كارخانه پليمر كيانلي و اوره تو ،تجاري از روسيه، افغانستان، قزاقستان و ديگر كشورها پلي اتيلن با چگالي باال
توسط تجاري از  شده توليدي كنسرن دولتي تركمن شيمي را خريداري كردند. عالوه بر اين نخ پنبه و پنبه خرد

فدراسيون روسيه، امارات متحده عربي، تركيه، سنگاپور، آذربايجان، قرقيزستان خريداري شد. ارزش كل معامالت به 
  هزار دالر بوده است. 284و ميليون  150مبلغ معادل 
به پول محلي، تجاري از روسيه، امارات متحده عربي، انگليس، تركيه، پاكستان، هند و قرقيزستان پارچه   

 541ميليون و  12هاي پنبه، نخ پنبه و محصوالت پشم گوسفند ساراجي را خريداري كردند. مجموع معامالت به مبلغ 
  هزار منات بوده است..

 
  تركمن آباد  –بزرگراه عشق آباد شروع احداث 

شركت پيمانكار خصوصي عضو اتحاديه صنعتگران و  4تركمن آباد، با حضور  –كار احداث فاز اول اتوبان عشق آباد 
م مركي، اوگوز يول و نيسي يوالري شروع شده است. اين مسير سيبازرگانان تركمنستان شامل شركتهاي آلتين نشل، ه

  داش آغوز آغاز شده است. –كيلومتري بزرگراه عشق آباد  24از 
مرو  –، قسمت دوم، تجن 2020كيلومتر تا سال  220تجن به طول   –قسمت اول بزرگراه بين عشق آباد   

كيلومتر تا پايان سال  220كمن آباد به طول و قسمت سوم از مرو به تر 2022كيلومتر تا سال  160به طول 
اين بزرگراه پايانه هاي پرداخت عوارض، پاركينگ، مناطق خدمات خودرو مجهز به نقاط در  تكميل خواهد شد.2023

احداث فني، ايستگاه هاي بنزين و مناطق استراحت، از جمله هتل ها، مغازه ها، امكانات پذيرايي عمومي، داروخانه و ... 
نصب مي ايستگاه هاي ويژه تلفن همراه با مركز كنترل تماس هاي اضطراري و كمك در بزرگراه همچنين د. ش خواهد
  .گردد

اتريش در ساخت اين بزرگراه به عنوان شركت مشاوره با تكنولوژي  ZT GmbHشركت مهندسين مشاور 
  باال خدمات مشاوره اي و تخصصي ارائه مي دهد.



 
 

  )ICAO(نشست سفير تركمنستان با دبيركل سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري 
سفير تركمنستان در آمريكا و اكروديته در كانادا، در شهر مونترال كانادا با دبيركل سازمان بين المللي هواپيمايي 

  )، خانم فنگ ليو ديدار و گفتگو كرد. ICAOكشوري (
پيوستن تركمنستان به پروتكل هاي شده جهت تأييد موافقتنامه سفير تركمنستان در اين ديدار اسناد دو   

سازمان ارائه نمود. طرفين همچنين مسائل مربوط به اين را به دبيركل ) ICAOبين المللي هواپيمايي كشوري (مهم 
برگزار مي كانادا در مونترال  2019اكتبر  4سپتامبر تا  24، كه از ICAOمجمع  چهلمينحضور تركمنستان در جلسه 

  شود، را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
  

  توسط خطوط هوايي تركمنستان 200LR-777خريداري چهار فروند هواپيماي بويينگ 
وب سايت شركت بوئينگ آمريكائي توليد كننده هواپيماهاي مسافربري اعالم كرد، شركت هواپيمائي تركمنستان جهت 

(بلند پرواز) به ناوگان خود اضافه خواهد كرد. هواپيماي  200LR-777گسترش عمليات طوالني مدت چهار هواپيماي 
Boeing 777‐200LR در جهان است كه قادر است فاصله دو شهر را  مسافربريهواپيماي در حال حاضر بزرگترين

 317كيلومتر است. همچنين قادر است تا  15843در جهان بدون توقف طي نمايد و طول پرواز يكسره آن حداكثر 
  محموله بيشتر از ساير هواپيماهاي حمل نمايدو مسافر در پيكربندي دو طبقه 

 1992خطوط هوايي تركمنستان و بوئينگ از سال " :معاون فروش تجاري و بازاريابي شركت بوئينگ گفت  
وي افزود تاكنون "همكاري داشته اند و ما با ايمان و اعتماد به نفس آنها در هواپيماهاي بوئينگ، افتخار مي كنيم.

فروند انواع هواپيما از بوئينگ خريداري كرده است. هواپيماهاي فعلي تركمنستان از  32شركت هواپيمائي تركمنستان 
هزار مسافر در اين كشور و حدود  3است. شركت هواپيمائي تركمنستان روزانه حدود  777و  757، 737وع مدل هاي ن

  دو ميليون مسافر ساالنه در مسيرهاي بين المللي و داخلي خود جابجا ميكند.
و مناسب موفق ترين موتور دوقلو در جهان و هواپيماي بلند پروازي   200LR-777هواپيماي بوئينگ جديد   

براي كمك به خطوط هوايي تركمنستان جهت گسترش عمليات بين المللي خود به اروپا، آسيا و فراتر از آن  باشد. 
ميليون دالر كه پس از نهايي شدن آن با درج در وب سايت سفارشات و تحويل بوئينگ  9/346ارزش نهائي اين معامله 

  كشور گردد. منعكس خواهد شد  تا بر اساس قرارداد تحويل اين
 

  برگزاري كنفرانس، سمينار، همايش، نمايشگاه و اجالسيه : -ب
  

  آموزشي مركز محيط زيست منطقه آسياي ميانه در شهر مروسمينار برگزاري 
مسائل مربوط به فعاليت شوراهاي منطقه اي «تحت عنوان آموزشي مركز محيط زيست منطقه آسياي ميانه سميناري 

  را در شهر مرو سازماندهي و برگزار كرد. » و نقش آنها در كمك به توسعه مناطق



مركز زيست محيطي منطقه آسياي مركزي و هيئت اجرايي با همكاري و هماهنگي اين سمينار كه در  
د، نمايندگاني از شوراهاي منطقه اي در حوزه رودخانه مرغاب در صندوق بين المللي براي احياء درياي آرال برگزار ش

آسياي مركزي و افغانستان، نمايندگان سازمان هاي بين المللي و كارشناسان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه تركمنستان 
  حضور داشتند.
حوضه هاي اين رودخانه هدف از برگزاري اين سمينار تبادل متقابل بين شوراهاي منطقه اي در زمينه توسعه  

است. بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده، شركت كنندگان با عملكرد و دستاوردهاي شوراي محلي و منطقه اي در 
  ند.دحوضه رودخانه مرغاب آشنا ش

 
 نشست گروه كارشناس ارشد جهت احداث راه دريايي و راه آهن بين درياي سياه و خزر در روماني

سياه در خزر و درياي كارشناسي ارشد جهت احداث راه دريايي و راه آهن بين درياي كاري ه نشست چهار جانبه گرو
بوخارست پايتخت روماني با حضور نمايندگان كشورهاي آذربايجان، گرجستان، روماني و تركمنستان جهت  بحث و 

 بررسي در مورد مسائل مربوط به راه اندازي اين مسير برگزار شد.

گرجستان و رييس اداره كنترل و  امور خارجه تركمنستانراي امورخارجه روماني، معاون وز در اين نشست وزير
تجارت گمرك آذربايجان، كارشناسان وزارت امورخارجه، حمل و نقل، امور داخلي، تجارت، گمرك، مرز و خدمات 

مراكز حمل و نقل و تداركات  مهاجرت چهار كشور و مديران بنادر تركمن باشي، كنستانته، باكو، باتومي و كارشناسان
 .ندو جوامع تجاري اين كشورها حضور داشت

سخنرانان با اشاره به نشست چهارجانبه وزراي امور خارجه آذربايجان، گرجستان، روماني و تركمنستان در 
ارزيابي  در بخارست و اشاره به بيانيه آن كه به تصويب چهار كشور رسيده است، اين سند را مهم 2019مارس  4تاريخ 

كرده و گفتند كه اين سند منعكس كننده تعهد سياسي چهار كشور در اجراي ابتكار عمل ايجاد مسير بين المللي بين 
 درياي خزر و درياي سياه است.

در اين نشست شركت كنندگان همچنين درباره نقش اين مسير حمل و نقلي در اتصال كشورهاي اروپايي و 
، استراتژي 2019مينه به بحث و گفتگو  پرداختند. الزم به ذكر است كه در ماه ژوئن آسيائي و اهميت آن در اين ز

استراتژي اتحاديه اروپا براي همكاري بين اروپا و آسيا مورد  2018جديد اتحاديه اروپا براي آسياي مركزي و در اكتبر 
  تاييد قرار گرفت. 

در ادامه شركت كنندگان اطالعاتي در مورد زيرساخت هاي حمل و نقل موجود و آماده براي بهره برداري در 
اين مسير و امكانات گسترش آن تبادل نظر كردند. همچنين مسائل مربوط به امكان توسعه و اجراي قوانين و مقررات 

شرايط مطلوب براي راه اندازي اين مسير و تقويت در سطح ملي مدنظر قرار گرفت و تاكيد شد كه اين امر به ايجاد 
همكاري اقتصادي در جهت شرق و غرب كمك خواهد كرد. در پايان مذاكرات شركت كنندگان نتايج حاصل از جلسه 

زميني بين درياي خزر و درياي سياه را مورد تاييد قرار  –چهار جانبه گروه كاري جهت راه اندازي اين مسير دريايي 
اين سفر، هيئت تركمني ضمن بازديد از قابليتها، امكانات و زيرساختهاي كنستانتا با رئيس اين بندر ديدار و  دادند. در

  گفتگو كردند.
  



  نشست مشترك تركمنستان و كره جنوبي در توسعه مديريت حمل و نقل دريايي
مديريت حمل و نقل و لجستيك كره جنوبي در توسعه سيستم هاي -همكاري تركمنستان«نشست ويژه اي تحت عنوان 

در عشق آباد برگزار شد. در اين نشست نمايندگان وزارت صنايع و ارتباطات، نمايندگان وزارتخانه ها، اعضاي » دريايي
اتحاديه صنعتگران و تجار، دانشجويان و اساتيد موسسات آموزشي عالي تركمنستان، ديپلماتهاي سفارت جمهوري كره 

  دو كشور حضور داشتند. "دريايي"مايندگان موسسه جنوبي در تركمنستان، ن
هدف اصلي برگزاري اين نشست، توسعه همكاري تركمنستان و كره جنوبي در حوزه حمل و نقل، تداركات   

در مورد اولويت هاي همكاري دو كشور در حوزه دريائي در چشم و همچنين سيستم مديريت دريايي است. سخنرانان 
  تان و كره جنوبي مطالبي را بيان كردند.انداز آينده بين تركمنس

  
  حضور هيئت نفت و گازي تركمنستان در كنفرانس نفت و گاز آسيا در كواالالمپور مالزي

در كواالالمپور، پايتخت مالزي برگزار شد.  2019ژوئن  25تا  24از  )AOGC 2019بيستمين كنفرانس آسيا نفت و گاز (
اين كنفرانس براي متخصصان صنعت نفت و گاز منطقه بسيار مهم است، زيرا بحث در مورد موضوعات، روند و نوآوري 

ررسي قا  مي ها، زمينه هاي جديد و چشم انداز توسعه صنعت نفت و گاز را در منطقه و در سراسر جهان مورد بحث و ب
  دهد..

برگزار شد. در اين كنفرانس شركت هاي بزرگ نفت و  "ساختن آينده انرژي جديد"كنفرانس امسال تحت شعار 
 Shell ،Mubadalaگاز مانند  Petroleum ،PTT  Group ،Exxon Mobil ،Conoco  Philips ،Repsol ،HESS ،
Mitsubishi ،Aramco ،Terchnip FMC ،TOTAL شركتها حضور داشتندو بسياري ديگر  

كشور، از جمله تركمنستان،  28ماهاتير محمد نخست وزير مالزي، در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس  نمايندگان از 
حضور داشتند طي سخناني مديران صنعت نفت و گاز جهان را به مشاركت در يك گفتگوي استراتژيك تشويق كرد با 

صنعت نفت و گاز با آن مواجه است تا با نگاه ويژه به همكاري جهت  تا بحث و گفتگو، مشكالت و چالش هايي كه
  نوآوري براي راه حل هاي جديد انرژي داشته باشد.

رئيس شركت پتروناس مالزي به عنوان رئيس برگزاري اين كنفرانس  رئيس جمهور و مدير اجرايي شركت   
اركتي فراتر از فضاي انرژي را براي مديريت از متخصصان و كارشناسان صنعت نفت و گاز خواست تا فرصت هاي مش

  موثر هزينه ها و ايجاد ارزش افزوده در اين صنعت براي اطمينان از ثبات صنعت نفت و گاز بكارگيرند.
در جريان كنفرانس، هيئت تركمنستان به رياست معاون وزير كنسرن دولتي تركمن گاز در اين كنفرانس شركت كرده 

شركت پتروناس مالزي كه در اين كشور در حوزه انرژي فعال مي باشد، ديدار و گفتگو كرد و از بود با رئيس و معاونين 
  وضعيت نفت و گاز اين كشور گزارش ارائه..

در جريان اين ديدار، طرفين در مورد مسائل همكاري بلندمدت دوجانبه در بخش نفت و گاز بحث و گفتگو 
ماه اگوست سال  12كردند كه در نخستين همايش اقتصادي خزر كه در  كردند. نمايندگان تركمنستان و مالزي توافق

  در منطقه گردشگري آوازه تركمنستان برگزار مي شود، مذاكرات خود را ادامه دهند. 2019
  
 



  روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادي تركمنستان : -ج
  در بيشككتركمنستان  وقرقيزستان بررسي روابط اقتصادي و تجاري بين 

نامه بين دولت هاي جمهوري توافقمكميته امور بين الملل، دفاع و امنيت پارلمان قرقيزستان، پيش نويس قانون 
 2018اوت  23در تاريخ را تصويب كرد. اين موفقتنامهمضاعف مالياتاجتناب ازاخذ قرقيزستان و تركمنستان را در مورد 

درآمد و دارايي بنگاه  مضاعف برماليات عدم پرداخت نامه با هدف توافقاين مبود. به امضاء طرفين رسيده در عشق آباد 
كشور متعاهد براي اطمينان از انطباق با مفاد دو تبادل اطالعات بين مقامات صالح  اهاي اقتصادي در هر دو كشور ب

  صورت مي گيرد.موافقتنامه مذكور 
ايجاد بين دو كشور گسترش تجارتبراي ما شرايط خوبي "معاون وزير اقتصاد قرقيزستان در اين باره گفت: 

در مورد وي همچنين . ».نمايدرا تصويب  موافقتنامهنيز به زودي اين  يخواهيم كرد. من فكر مي كنم طرف تركمن
اساس حال حاضر كه  گفتدو كشور بين و توسعه مبادالت  همكاري هاي دوجانبه، گسترش روابط سرمايه گذاري

  بازار آزاد تنظيم گرديده است.مبناي بر و كشور بين دعمليات صادرات و واردات 
تاسيس را در قلمرو جمهوري قرقيزستان  يد شركتنتجار تركمنستان مي توانوي در پايان اظهار داشت كه 

يم اعمال خواهرا  ند. با توجه به مقررات جديد، ما با حركت آزاد سرمايه، نرخ صفر نو حداقل ماليات را پرداخت كنمايند 
ميليون دالر بوده است و ابراز  8/4، مبلغ 2018بنابه گفته اين مقام قرقيزي، حجم تجارت بين دو كشور در سال  كرد.

افزايش دهند و امسال ما شاهد پيشرفت در  2019اطمينان كرد كه قرقيزستان و تركمنستان تجارت خود را در سال 
  روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور خواهيم بود. 

تركمنستان براي برقراري ارتباط  تجارآمادگي ضمن اعالم تركمنستان عتگران و تجار ئيس اتحاديه صنمعاون ر
مي توانم خدمات خود را در زمينه كشاورزي، صنعت،  ما تجربه كار در خارج از كشور داريم و "گفتبا قرقيزستان 

وي رئيس اتحاديه صنعتگران و تجار  "دهم.ارائه  را در قرقيزستان  ساخت و ساز جاده مناطق ساكن و ساير امكانات
قرقيزستان را براي شركت در توسعه منطقه گردشگري ملي آوازه  دعوت كرد و پيشنهاد كرد كه اين اتحاديه براي 

  ساخت يك هتل در كنار درياچه ايسكي كول پيشنهاد كنند. 
استفاده از منابع طبيعي،  صنعت، انرژي و در امورقرقيزستان ي معاون رئيس كميته خارجدر اين خصوص 

قرقيزستان براي شركت در اولين گفت كه تجار قرقيزستان، در جريان اين نشست، عتگران و تجار رئيس اتحاديه صن
  .مثبت ارزيابي ميگرددبراي توسعه همكاري حضور در اين همايش و اهميت  ندكردآمادگي اقتصادي خزر اعالم  همايش

  
  سنگاپور در خصوص توسعه روابط اقتصاديمذاكرات تركمنستان و 

گفتگوهاي مقامات تركمنستان سنگاپور در سنگاپور برگزار شد. در اين ديدار طرفين در مورد امكان برگزاري ديدارهاي 
  و برگزاري همايش تجاري بين محافل تجاري دو كشور مذاكره نمودند يباال رده مقامات

در سنگاپور در بازار نفت و گاز تركمنستان فعاليت مي كند. شركت بين المللي  "Yugneftegaz"شركت 
Olam  سنگاپور نيز يكي از شركتهاي مهم در زمينه خريد پنبه تركمنستان در سال هاي اخير بوده است. همچنين

اعالم  درياييسنگاپور نسبت به برگزاري آموزش خدمات براي كاركنان تركمنستان در زمينه حمل و نقل هوايي و 
  نمود.آمادگي 



  
  روابط تالش بنادر سبز آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در كنار درياي خزر براي توسعه

) همراه با مدير بندر OSCEسازمان هماهنگ كننده فعاليت هاي اقتصادي و محيطي سازمان امنيت و همكاري اروپا (
  در منطقه درياي خزر را آغاز نمود. "ارتقاء بنادر سبز و قابليت اتصال"باكو، پروژه 
هدف از اجراي اين پروژه حمايت از آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در تقويت بنادر و ارتباطات سبز در   

وضعيت اين كننده  بررسيهيئت هاي سفر منطقه درياي خزر است. مطالعات امكان سنجي، كارگاه هاي تخصصي و 
تسهيل تجارت  جهت، ديجيتاليزاسيون روانسازي در تجارتبنادر سبز بين المللي سبب خواهد شد تا به بهترين نحو از 

 UNECEو حمل و نقل براي ترويج توسعه پايدار استفاده شود. اين پروژه با همكاري بانك اروپايي بازسازي و توسعه، 
  و شركتهاي بخش خصوصي اجرا خواهد شد.

گزاري يك كارگاه آموزشي ديجيتاليزه كردن بندر باكو، شركت كنندگان درباره طرحهايي براي در جريان بر  
تسهيل تبادل اطالعات بين بنادر درياي خزر در آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان  يجهتايجاد يك مبناي ديجيتال

ت بحث و تبادل نظر كردند كه بحث و گفتگو كردند. در اين كارگاه شركت كنندگان همچنين در خصوص تسهيل تجار
  چگونه زمان كاهش گذر از بنادر مرزي و همكاري بين مقامات بهبود مي يابند.

  بندر جديد باكو بطور كامل با استانداردهاي مدرن مجهز شده است و"مدير كل بندر باكو، گفت:  
كه امروز شروع مي شود، گامي مهم  همكاري بين بندر باكو و سازمان امنيت و همكاري اروپا و ديگر بنادر منطقه خزر

  "در مديريت حفاظت بيشتر محيط زيست و تسريع در مبادالت كارآمد و سريع در منطقه خزر است.
هماهنگ كننده فعاليت هاي اقتصادي و محيطي سازمان امنيت و همكاري اروپا، گفت كه از طريق اين   

ايداري، اتصال، امنيت و رشد اقتصادي در منطقه درياي خزر سازمان امنيت و همكاري اروپا در زمينه تقويت پ ،پروژه
  كمك خواهد كرد. 

اين پروژه كه توسط سازمان امنيت "گفت اين پروژه نيز رئيس امنيت منطقه ايو  وزير امورخارجه آذربايجان  
ثبات و رفاه منطقه و همكاري اروپا اجرا مي گردد، به عنوان يك مثال مشخص از ارتباط و ارزش آن براي افزايش امنيت 

 .كردخواهد كمك ساير كشورهاي آسياي مركزي  بهمنطقه مهم به تسهيل تجارت و حمل و نقل بين سه بندر  است و
"  

گفت نيز ) در امنيت انرژي، OSCEدانيل كرووز، افسر ارشد برنامه امنيتي سازمان امنيت و همكاري اروپا (  
قابل مالحظه را تجربه خواهند كرد كه ناشي از رشد اقتصادي كه اقتصادهاي منطقه احتماال طي دهه هاي آتي رشد 

روابط متقابل رو به رشد و روابط اقتصادي قوي تر در منطقه "در آسيا و اصالحات سياسي و اقتصادي است. وي گفت :
نطقه اي و نياز به يك رويكرد جامع از انرژي، جنبه هاي فرصتي براي افزايش همكاري در امنيت بين المللي و م

او در پايان  "ديجيتالي و زيرساخت هاي حمل و نقل براي سازگاري با تجارت سريع بين آسيا و اروپا را فراهم مي كند.
دارد و به توسعه پايدار مطابقت  2030سازمان امنيت و همكاري اروپا در اين زمينه با دستورالعمل فعاليتهاي گفت كه 

  اهداف توسعه پايدار كمك مي كند.



مربوط به "، SDG 9 "مربوط به انرژي مقرون به صرفه و پاك،  " SDG 7 "الزم به ذكر است برنامه هاي    
است. اين پروژه از  2030در اجراي برنامه  "مشاركت جهاني"،  مربوط به SDG 17و  "صنعت، نوآوري و زيرساختها
 ، آلمان، ايتاليا و ايسلند حمايت مالي مي شود.طرف كشورهاي آذربايجان

 تاكيد سفير جديد آمريكا بر حمايت اين كشور از تنوع بازارهاي صادرات گاز تركمنستان

سفير جديد آمريكا در تركمنستان قبل از ورودش به اين كشور طي سخناني در مجلس سنا اعالم كرد كه آمريكا به 
تركمنستان كمك خواهد كرد. وي تاكيد كرد كه همه تالش خود را براي ترويج تنوع تنوع بازارهاي صادرات گاز 

 بازارهاي صادرات گاز تركمنستان در درياي خزر و همچنين در آسياي جنوبي انجام خواهد داد.

الزم به ذكر است كه كاخ سفيد از پروژه هاي خطوط لوله گاز منطقه اي كه تركمنستان در آن مشاركت دارد، 
هند) و پروژه خط لوله گاز ترانس كاسپين كه از طريق آذربايجان و -پاكستان-افغانستان-(تركمنستان TAPIاز جمله 

 كند. تركيه گاز اين كشور را به به اروپا انتقال مي دهد، حمايت مي

 109برقرار شده است. در مجموع بين دو دولت تاكنون  1992فوريه  19روابط ديپلماتيك بين دو كشور در 
  يادداشت تفاهم بين بخشهاي خصوصي دو كشور به امضاء رسيده است. 6موافقتنامه و يادداشت تفاهم 

نايع شيميايي، فن آوري درحال حاضر، شركت هاي آمريكائي در زمينه هايي مانند صنايع نفت و گاز و ص
شركت هاي از جمله . مي باشندفعاليت در حال كامپيوتر، انرژي، كشاورزي، حمل و نقل و تداركات در تركمنستان 

بوئينگ، ژنرال الكتريك، جان دير، مايكروسافت، كاترپيالر و كوكاكوال فعال در اين كشور هستند.شوراي مهم آمريكائي 
شركت در تركمنستان  156تعداد  2018تشكيل شده است.تا پايان سال  2008در سال آمريكا  -بازرگاني تركمنستان

ميليون يورو به ثبت  300ميليون دالر و  573ميليارد و   2با مشاركت شركت هاي آمريكايي با سرمايه اي  به  مبلغ 
  رسيده است.

 
  تجارت با كشورهاي آسياي شدن دو برابر در تالش براي كره جنوبي 

به دنبال افزايش تجارت با كشورهاي آسياي مركزي اين كشور  گزارش داد كهكره جنوبي وزارت تجارت، صنعت و انرژي 
در اين بيانيه   است. كشورش تالش براي تنوع بخشيدن به صادرات آن و احياي رشد اقتصادي در حال افزايش و

كمنستان، ازبكستان و قزاقستان بود كه در آن روابط به ترگذشته رييس جمهور كره جنوبي ي ماه ه امنطقديدار نتيجه 
  مورد بحث و بررسي قرار گرفت.با كشورهاي آسياي مركزي  گستردهاقتصادي 

در صنعت LGتوافقات در عشق آباد براي همكاري با شركت هيونداي در زمينه حمل و نقل خودرو، با ويژه به   
تجارت  ،.كره جنوبي قصد داردحاصل شدت نساجي و غيره، توافق نفت و گاز و با موسسه تكنولوژي صنعتي كره در صنع

 2023ميليارد دالر در سال  10به  2018ميليارد دالر آمريكا در سال  3/4خود را با سه كشور افزايش دهد و آن را از 
  افزايش دهد.
سه كشور به شدت متعهد به همكاري با كره جنوبي هستند و اقتصادهاي "گفت:  كره جنوبي وزير صنعت  

را آغاز مي كند كه هدف آن تقويت  "سياست جديد شمال"و دولت كره جنوبي  آنها به سرعت در حال رشد هستند
ه منظور اين وزارت ببرنامه براساس ".روابط اقتصادي و ديپلماتيك با كشورهاي آسياي مركزي و جنوب شرقي است



همكاري  يجهتدستورالعمل 2019، سئول در نيمه دوم سال با كشورهاي آسياي مركزي سرعت بخشيدن به همكاري
  .در دستوركار خود قرار داده است.بيشتر با تركمنستان را  هرچه  اقتصادي

ارخانه يكي از بزرگترين پروژه هايي كه در تركمنستان با مشاركت تجارت كره جنوبي به پايان رسيد، ك  
 Hyundaiو LG Internationalشركتهاي مهندسي تركمنگاز همراه با ي دولت كنسرناست. پليمر در كيانلي 

Engineering كره جنوبي و شركت ژاپنيTOYO ، در منطقه كيانلي خزر درياي مجتمع شيميايي گاز در ساحل اين
  احداث نموده استميليارد دالر  4/3با هزينه  رااستان بالكان 

، ميزان واردات از كره جنوبي به 2019به گزارش كميتة آمار دولتي تركمنستان، در ماه ژانويه تا آوريل بنا  
ماه گذشته، رييس در است. همچنين  2018درصد كمتر از دوره مشابه سال  64ميليون دالر رسيد كه  4/6مبلغ 

اقتصادي ، اقتصاد اين كشور، كه چهارمين ون ه است. هم اكنتغيير دادكشورش را جمهور كره جنوبي، سياست اقتصادي 
  كاهش است. رو به بزرگĤسيا است، در سال جاري به شدت 

 
  ديدار رسمي هيئت افغاني از تركمنستان

هيئتي از افغانستان به رياست حمداهللا محبي، مشاور امنيت ملي اين كشور جهت ديداري كاري به تركمنستان سفر 
در كرد و با مقامات تركمني در خصوص توسعه روابط دوجانبه گفتگو نمود. در طي نشست اين هيئت در تركمنستان، 

  مذاكره نمود. دو كشور با طرف تركمني تقويت و توسعه روابط برادرانه و دوستانه خصوص 
اعضاي هيئت افغاني از رئيس جمهور تركمنستان به خاطر اجراي طرح هاي بين المللي جهت ايجاد ثبات   

در كشورهاي همسايه به شيوه صلح آميز و همچنين تالش هاي سازنده اين كشور براي ثبات اجتماعي و اقتصادي، در 
  افغانستان قدرداني كرد.

 -ريان اين نشست، دو طرف در مورد مسائل مهم دوجانبه از جمله اجراي طرح خط لوله گاز تركمنستاندر ج  
طرف هند، خطوط برق و ارتباطات فيبر نوري در مسير اين خط لوله بحث و تبادل نظر كردند. -پاكستان -افغانستان

ت اصلي سياست خارجي ااز جهه با افغانستان تركمني تاكيد كرد كه تقويت و توسعه روابط دوستانه، برادرانه همه جانب
  تركمنستان است.

اين بارها پيشنهاد كرده است كه در حمايت از  و با افغانستان استهاي طوالني تركمنستان كه داراي مرز  
سمينارهاي بين سازمان ملل متحد در عشق آباد به منظور بازگرداندن صلح در كشور همسايه، كشور با هماهنگي 

در حمايت از كمك هاي مالي بين المللي بلندمدت و هدفمند به افغانستان، مشاركت  همچنين. گرددرگزار المللي ب
  .فعال مي باشد در اجراي پروژه هاي زيربنايي بزرگ در بخش هاي انرژي و حمل و نقلداشته و 

خطوط انتقال برق و ارتباطات فيبر نوري در امتداد مسير  ميتوان از احداث طرح هااين  نمونه هايي از جمله  
  .نام بردو ساخت راه آهن تركمنستان به افغانستان  ، پروژه تاپي)TAPپاكستان (-افغانستان-تركمنستان

  
  سفر هيئت تركمني به روماني در راستاي توسعه روابط سياسي، اقتصادي و تجاري

هيئت تركمني به رياست معاون وزير امور خارجه تركمنستان با وزير امور خارجه وزارت امور خارجه روماني در محل 
وزارت امور خارجه اين كشور در بخارست ديدار و گفتگو كرد. در جريان اين مذاكرات، دو طرف مسائل مربوط به 



قل، انرژي، فرهنگي و انساني را مورد بحث و بررسي همكاري دوجانبه در زمينه سياسي، اقتصادي، تجاري، حمل و ن
 قرار دادند.

همچنين در جريان اين مذاكرات، طرفين ديدگاههاي خود را در خصوص موضوعات مهم دستوركار اين جلسه 
و بيان كردند. در ادامه مسائل مربوط به همكاري در سازمانهاي بين المللي، تقويت روابط در قالب فرمت اتحاديه اروپا 

  مورد بحث قرار گرفت. 2019آسياي مركزي با توجه به رياست روماني بر شوراي اتحاديه اروپا در نيمه اول سال 
در مورد تاكيد بر گسترش روابط دوستانه ثمربخش دوجانبه، طرفين بر سطح باالي گفتگوهاي  سياسي توافقات 

عالقمندي خود را به همچنين دو طرف د كردند. تأكيدوجانبه در ديدار چند ماه قبل  وزراي امورخارجه دو كشور 
مشترك كميسيون افزايش و توسعه همكاري تجاري و اقتصادي بين دو كشور ابراز داشتند. در اين راستا، اهميت فعاليت 

همكاريهاي اقتصادي، تجاري، علمي و فني بين دو كشور مورد تاكيد قرار گفت.همچنين در جريان اين ديدار، طرفين 
درياي سياه نيز به بحث و گفتگو پرداختند. عالوه  -مسائل مربوط به پروژه مسير حمل و نقل بين درياي خزر  در مورد

  .بر اين، همكاريهاي آموزشي بين دو كشور نيز مورد توجه قرار گرفت
 

  ديدار رئيس نمايندگي يونيسف با رئيس جمهور تركمنستان
رئيس جمهور تركمنستان، خانم كريستينا ويگاند رئيس جديد نمايندگي صندوق كودكان سازمان ملل متحد در 
تركمنستان (يونيسف) را به حضور پذيرفت. در جريان اين ديدار دو طرف درباره موضوعاتي همچون آينده توسعه بيش 

آموزشهاي چندين ساله، موفقيتهاي تركمنستان در زمينه حفاظت از مادران و كودكان، دوجابنه از پيش همكاريهاي 
كاركنان، تحكيم بنيان علمي و مادي حوزه بهداشت و درمان، تهيه و تدوين و اجراي     موفقيت آميز استراتژي تكميلي 

ينه تربيت بدني و ورزش، مسائل مبارزه عليه مصرف دخانيات در تركمنستان، تبليغ و ترويج زندگي سالم، گسترش زم
مربوط به توسعه زمينه آموزش در دوران پيش از دبستان و غيره... به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پايان اين ديدار 

  خانم ويگاند استوارنامه خود را تسليم رئيس جمهور تركمنستان نمود. 
  

  به وزير امورخارجه تركمنستانارائه تصوير استوار نامه سفير اكروديته پادشاهي دانمارك 
آقاي كرستن سفير اكروديته سفير پادشاهي دانمارك در تركمنستان (با محل اقامت در مسكو)، در عشق آباد تصوير 

اطمينان داد كه تمام  استوارنامه خودر را به وزير امورخارجه اين كشور تسليم نمود. وي طي مذاكراتي با طرف تركمني 
 ويت روابط دوجانبه در زمينه هاي مختلف همكاري بكار خواهد گرفت و نظر خود را مبني برتالش خود را براي تق

  توسعه روابط دوجانبه اعالم كرد. 
طرفين با طرح مسائل مربوط به توسعه روابط دوستانه بين دو كشور و توسعه همكاري هاي سياسي، اقتصادي   

  نبه در سطوح مختلف را مورد اشاره قرار دادند.و فرهنگي دو كشور طرف، نياز به برگزاري جلسات دوجا
در جلسه سفير پادشاهي دانمارك نسخه هاي اعتبار خود را ارائه داد. تبريك مي گويم سفير در انتصاب خود به اين 

  پست مسئول، طرف تركمن به او در موفقيت جديد اميدوار بود.
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 سمه تعالياب

  
  15خبرنامه هفتگي اقتصادي  شماره 

  اهم اخبار اقتصادي داخلي و خارجي تركمنستان
 14/4/1398لغايت  8/4/1398 از 

  
 اخبار اقتصادي و اجتماعي داخلي تركمنستان : -الف 

  
  شركت رئيس جمهور تركمنستان در افتتاحيه كارخانه توليد بنزين از گاز طبيعي

تير  7تركمنستان در مراسم افتتاحيه كارخانه توليد بنزين از گاز طبيعي در استان آخال مورخ رئيس جمهور 
  شركت نمود كه گزيده هاي مهم سخنراني وي بشرح ذيل مي باشد: 1398
شركت كنندگان و مهمانان عزيز، اينجانب بهره برداري از كارخانه توليد بنزين با كيفيت باال  از گاز طبيعي  -

  شما صميمانه تبريك مي گويم؛ را به همه
دولت بيطرف ما، بنيان روابط بين المللي كشورمان در » درهاي باز « آنگونه كه مطلع هستيد، سياست  -

همه زمينه ها راتشكيل داده و مسير اصلي همكاري هاي اقتصادي و تجاري، روابط علمي، فني و سرمايه 
 گذاري را تعيين مي نمايد؛

اق آماده گسترش روابط در زمينه همكاري هاي تجاري، حمل و نقل و ارتباطات ما با همه طرف هاي مشت -
با رعايت حقوق برابر هستيم. ما با معرفي مسيرهاي بهينه حمل كاال از خاك تركمنستان، قطب هاي 

 اقتصادي و بازارهاي عظيم را به همديگر پيوند خواهيم داد؛

رب جهاني، بر پايه منافع ملي، دولتي و منطقه اي و الگوهاي اقتصادي ما با در نظر داشت بهترين تجا -
همچنين توسعه پايدار همگاني اجرايي ميگردد. به همين خاطر تركمنستان مستقل و بيطرف در همه 

 جنبه هاي همكاري، خود را بعنوان همكاري معتبر و جوابگو معرفي مي نمايد؛

كند. كشور ما با تبادل تكنولوژي ها و  در حال حاضر دنيا چهارمين انقالب صنعتي خود را تجربه مي -
نوآوري ها، ايجاد توليدي هاي نيازمند به علوم، جانمايي زمينه هاي آموزشي و مفهومي در تمامي بخش 
هاي اقتصاد و ديجيتالي نمودن آنها بصورت گسترده در اين انقالب صنعتي شركت مي نمايد. سيل سرمايه 

ته و راهكارهاي مديريتي آنها به ما امكان استفاده گسترده از گذاري هاي خارجي، تكنولوژي هاي پيشرف
 توان و مواد خام خودمان را مي دهد؛

با گذار به اقتصاد ديجيتال، مرحله جديدي از توسعه صنعتي كشور، ايجاد تحوالت در بازارها و توسعه  -
گازشيمي، جايگاه حوزه پااليش آغاز مي شود. بدين سبب از محصوالت نساجي گرفته تا محصوالت بخش 

 جهاني تركمنستان بعنوان يك كشور صادر كننده تقويت مي يابد؛



به صورت ويژه اشاره نمايم. اين سياست » درهاي باز« مايلم به ديدگاه خودم را درباره پيشبرد سياست  -
عنوان همكاري ه بعنوان شرط اصلي جهت ارتقاي دوباره اقتصاد كشور بوده و جايگاه تركمنستان را ب

مناسب و داراي استعداد رقابتي مستحكم مي نمايد. اعتبار ديپلماتيك تركمنستان را نيز در سطح جهاني 
 باال مي برد.   

امروز ما شاهد يك رويداد مهم ديگر هستيم و يك پروژه جديد يعني تنها كارخانه توليد بنزين از گاز  -
 طبيعي در جهان را راه اندازي مي كنيم.

اجراي اين چنين پروژه هاي بي سابقه، ما شرايط الزم را براي تبديل كشورمان به يكي از فعالترين با  -
  با در نظر گرفتن آينده كل جهان فراهم مي نماييم.» سبز«مراكز اقتصاد 

طبق برنامه مورد قبول واقع شده براي توسعه صنعت نفت و گاز كشور، ما در آينده نزديك قصد داريم  -
مجتمع هاي شيمي گاز را در استان هاي بالكان، داش آغوز، لباب و آخال احداث نماييم. در تعدادي از 

كنار آن، صنعت، و ديگر بخشها را ارتقاء خواهيم داد. اين امر به ما اجازه مي دهد كه به طور قابل توجهي 
  سطح زندگي و رفاه مردم ما را بهبود بخشيم.

اري هاي سودمند متقابل با شركت هاي خارجي بصورت تركمنستان مستقل همچنان به توسعه همك -
جدي ادامه خواهد داد. از اين پس نيز براي فعاليت آنها در كشورمان ياري خواهيم رساند و تمامي سعي 

  و تالش خودمان را براي فعال سازي چنين همكاري هايي انجام خواهيم داد.
اقتصادي منطقه و ارتقاي سطح اجتماعي و زندگي  به نوبه خود اين امر تأثير مثبتي را بر افزايش ظرفيت -

 مردم خواهد گذاشت.

-  
  تاييد و امضاء چهار مصوبه توسط رئيس جمهور تركمنستان

  بانكي به وزارت كشاورزي و حفاظت از محيط زيست و كميته دولتي مديريت آب اتمصوبه اعتبار -1
رئيس جمهور تركمنستان با تاييد و امضاء مصوبه اي، اجازه داد كه بانك تجاري دولتي دايخان بانك 

"Dażhanbank"  را اعتبارات مورد نياز وزارت كشاورزي و حفاظت از محيط زيست و كميته دولتي مديريت آب
  .سال اختصاص دهد 10درصد براي مدت  2با سود ساالنه 

  در مورد اجراي اجباري بيمه دولتي كارگران شاغل در كارهاي پرخطر مصوبه  -2
مشغول رئيس جمهور تركمنستان با امضاء مصوبه اي، بيمه اجباري كارگران بخش دولتي را در كارهاي پر خطر 

  را مورد تاييد قرار داد.فعاليت هستند 
  آموزان شان به دانتاييد و امضاء مصوبه تحويل كامپيوترهاي توليد شده در تركمنست -3

، رئيس جمهور 2020-2019به منظور تحويل رايانه به دانش آموزان در مدارس متوسطه كشور در سال تحصيلي 
وزارت آموزش و پرورش نسبت به انعقاد قرارداد با شركت  مي دهداجازه كه را امضا كرد مصوبه اي تركمنستان 

هزار كامپيوتر توليد شده  80براي خريد، نصب و نگهداري "Aýdyňgijeler"و  "Agzybirliktilsimaty"مشترك 
  .اتحاديه صنعتگران و تجار در موسسات آموزشي كشور اقدام نمايدهماهنگي با اين كشور در 

  تاييد و امضاء مصوبه جهت خريد كاالهاي مورد نياز كشاورزي كشور -4



رئيس جمهور تركمنستان با تاييد و امضاء مصوبه اي، به وزارت زراعت و حفاظت از محيط زيست اجازه داد تا 
  نسبت به انعقاد قرارداد خريد مواد مورد نياز وزارت كشاورزي و محيط زيست با شركت هاي خارجي اقدام نمايد. 

 
  ECO-93آمادگي ايستگاه هاي بنزين تركمنستان براي ارائه بنزين 

مطابق با  . اين نوع بنزيناستفاده نمايند ECO‐93شهروندان تركمنستان بعد از اين ميتوانند از بنزين مصنوعي 
است. اين محصول، توليد مجتمع گاز و شيميايي جديد در استان آخال  5الزامات زيست محيطي استاندارد يورو 

  منات است. 2ح شد. بهاي اين نوع بنزين تيرماه سالجاري) افتتا8( 2019جوالي  28است كه در روز 
منات در هر ليتر عرضه ميشود. استفاده  5/1است كه قيمت  A‐95اين نوع بنزين كمي گران تر از بنزين   

باعث كاهش انتشار اكسيد گوگرد، اكسيد نيتروژن، اكسيد كربن مي شود. عالوه بر اين، ذخاير  ECO‐93از بنزين 
  دهد.ث ميگردد كه عمر خودرو ها را در شرايط فني افزايش كم كربن در موتور ماشين باع

، مقدار اكسيد كربن در گازهاي خروجي ECO‐93هنگام استفاده از بنزين  ميدهدنتايج بازرسي ها نشان   
. در عين حال، است ٪0,5باشد، در حاليكه طبق استانداردهاي فعلي اين مقدار حداقل مي ٪03خودرو فقط 

  محيط زيست وارد نمي شود. بههيچگونه هيدروكربن زائدي 
  

  افتتاح كارخانه توليد بنزين از گاز در استان آخال تركمنستان 
محصول اين كارخانه بنزين مصنوعي است كه با باالترين استانداردهاي زيست محيطي مطابقت دارد و تركيبات 

هزار تن سوخت ديزلي تصفيه  12هزار تن گاز مايع و  115هزار تن بنزين و  600گوگرد ندارد. اين كارخانه ساالنه 
  توليد خواهد كرد.از طريق تبديل گاز شده 

وان نخستين پروژه توليد بنزين از گاز در جهان در زمينه كاهش توليد گازهاي گلخانه اين كارخانه به عن  
اي در جهان توسط كنسرن دولتي تركمن گاز با كنسرسيوم شركت هاي صنايع سنگين كاواساكي ژاپن و شركت 

مجهز ك دانمار TIGASHaldorTopsoeو با استفاده تجهيزات تكنولوژي ه انس تركيه اجرا شدسنوساختماني ر
به گفته كارشناسان، راه اندازي اين كارخانه داراي استاندارد جديد جهاني نمونه اي براي كسب است. بنابه گرديده 

  و ميتواند الگوئي براي ديگر كشورها و شركت ها باشد.است درآمد واقعي از منابع گاز 

 

  ميليون تن گندم در پايان فصل برداشت در تركمنستان 6/1برداشت 
ژوئن، در زمينه توليد گندم، با توجه به برنامه توليد اين محصول با رسيدن به هدف  27كشاورزان تركمن در روز 

  حقق يافت.گندم تميليون تن  6/1از پيش تعيين شده رسيدند. اين دستاوردهاي قابل توجه با برداشت بيش از 
هزار تن گندم پايان برداشت  450ت خود در توليد در اين خصوص استان آخال اولين استاني بود كه با اجراي تعهدا

هزار تن، داش 350هزار تن ، استان لباب با توليد  380خود را اعالم كرد. بعد به ترتيب كشاورزان استان مرو با 
هزار تن پايان برداشت محصول گندم را بر اساس تعهدات  120هزارتن و استان بالكان با توليد  300آغوز با توليد 

  عالم نمودند.  خود ا



  
  برگزاري كنفرانس، سمينار، همايش، نمايشگاه و اجالسيه : -ب
  

  برگزاري نشست رسانه اي درباره برگزاري اولين همايش اقتصادي خزر
اگوست سال جاري در منطقه ملي  12نشست رسانه اي درباره اولين همايش اقتصادي خزر كه قرار است در 

اين نشست فدراسيون رسانه اي نمايندگان در اين برگزار شد.  "آرچابيل"گردشگري آوازه برگزار شود، در هتل 
كارشناسان علوم سياسي و دانشجويان  وزارتخانه ها و موسسات كشور، روزنامه نگاران رسانه هاي عمومي و خارجي،

  دانشكده روزنامه نگاري حضور داشتند.
در ابتداي اين نشست رسانه اي، مشاور اقتصادي سفارت تركمنستان در فدراسيون روسيه ضمن   

  سخنراني، به معرفي اين همايش پرداخت. 
صنعت و ارتباطات تركمنستان، در ادامه نشست مذكور، معاون وزير امور خارجه تركمنستان، معاون وزير   

وزارت صنايع و ارتباطات، معاون رئيس جمهوري در امور بازرگاني و  "تركمن آفتويوالري"معاون آژانس 
ون كنسرن دولتي تركمن گاز و همچنين معاون اتاق بازرگاني و صنعت تركمنستان سخنراني كردند. امع"تجارت

در تقويت روابط بيشتر ميان كشورهاي خزر يادآوري كردند. در سخنرانان اهميت اولين همايش اقتصادي خزر را 
پايان سپس يك فيلم ويدئويي درخصوص اهميت و ديدگاه كارشناسان درباره اولين همايش اقتصادي خزر به 

  شركت كنندگان پاسخ داده شد.نمايش گذاشته شد و به سئواالت 
 
 روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادي تركمنستان : -ج

  ديدار رئيس هيئت مديره گروه هولدينگ چليك تركيه با رئيس جمهور تركمنستان
به حضور پذيرفت. در اين ديدار ا رئيس جمهور تركمنستان رئيس هيئت مديره گروه هولدينگ چليك تركيه ر

عنوان  ابتدا احمد چليك افتتاح و بهره برداري از كارخانه توليد بنزين از گاز با حفظ مسائل زيست محيطي به
اولين كارخانه از اين نوع در جهان را به رئيس جمهور تركمنستان تبريك گفت. وي تأكيد كرد كه افتخار بزرگي 

  براي اين هولدينگ است كه در ساخت اين كارخانه مشاركت داشته است.
نظر خود  در اين نشست، رئيس هولدينگ چليك در مورد وضعيت اجراي پروژه ها توسط مجموعه تحت            

كه احداث آن بر اساس گفت كيلو ولتي تركمنستان به  افغانستان و پاكستان  500از جمله ساخت خط انتقال برق 
مكاري هولدينگ چليك تداوم هدر خصوص اتي برنامه انجام شده است. از طرفي برنامه مشترك شامل پيشنهاد

  . به رئيس جمهور ارائه گرديدتركيه در بخش انرژي 
نوآوري هايي كه در ذخاير بزرگ گاز كشور جهت تامين  امروزه رئيس جمهور تركمنستان اعالم كرد كه           

بخش  پشتوانهارائه راه حل موثر و فرآورده هاي سوختي سازگار با محيط زيست مناسب براي نيروگاه ها است 
تان و پاكستان فرصتي براي صادرات راهبردي اقتصاد ملي كشور است. احداث خط انتقال برق تركمنستان به افغانس



اجراي سريع اين  رايخود ب منديبارها از عالقمنطقه دولتها و انرژي كشورهاي ديگر از جنوب غربي آسيا است 
  پروژه سخن گفته اند. 

اولين همايش در در پايان اين ديدار، رئيس جمهور تركمنستان از رئيس هولدينگ چليك دعوت كرد كه            
اقتصادي خزر شركت نمايد. احمد چاليك در پايان نشست، با ابراز قدرداني از رئيس جمهور تركمنستان براي 
اعتمادش به هولدينگ چليك ، گفت كه قصد دارد تا بيشترين نقش را در اجراي برنامه هاي اصالحات آغاز شده 

  رهبر تركمنستان ايفاء نمايد.
  

  با وزير امورخارجه اين كشور و تاكيد ن سفير جديد آمريكا در تركمنستا ديدار
  بر توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور

، سفير جديد آمريكا با تقديم نسخه اي از استوارنامه خود به وزير امورخارجه تركمنستان، ضمن اين ديداردر آغاز 
تشكر از فرصت داده شده به وي جهت انجام اين مالقات، براي دولت  و ملت اين كشور، سالمتي و رفاه را آرزو 

ا براي ارائه كمك و حمايت آمادگي كشورش رو تبريك گفت را كرد. طرف تركمني نيز انتصاب وي به اين پست 
  از فعاليت هاي سفير جديد در تقويت همكاري دو جانبه ابراز نمود.

توسعه گفتگوي سياسي، جهت تقويت همكاريهاي درباره خود ديدگاههاي در طي اين ديدار، طرفين   
حل همچنين  ودو كشور ابراز كردند. همچنين اولويت هاي همكاري منطقه اي دو جانبه  و تجاري بيناقتصادي 
  افغانستان مورد نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مشكالت

عه روابط تجاري و اقتصادي، نقش شوراي مشترك بازرگاني بررسي راههاي توسدر ادامه طرفين با 
همكاري دوجانبه اقتصادي، تجاري و  شكه فعاليت آن به طور مستقيم در تحقق گستر "آمريكا -تركمنستان"

  .دادندمورد توجه و تاكيد قرار را  است سودمند  براي دو كشورسرمايه گذاري 
  

  ديدار سفير فوق العاده وتام االختيار آمريكا در تركمنستان با رئيس جمهور تركمنستان
رئيس جمهور تركمنستان، آقاي متيو استيون كليموو سفير فوق العاده و تام االختيار جديد آمريكا در تركمنستان 

پذيرفت. در جريان اين ديدار دو طرف درباره موضوعاتي همچون مسيرهاي مهم آينده روابط دو كشور، را به حضور 
اهميت جايگاه شوراي تجاري تركمنستان و آمريكا در گسترش و توسعه روابط تجاري مثمرثمر فيمابين و بهره 

بمنظور تحكيم جايگاه خود گيري از ظرفيت هاي موجود جهت برقراري همكاري ها، تمايل شركت هاي آمريكايي 
در بازارهاي تركمنستان و اجراي طرح هاي جديد در بخش هاي مختلف، همكاري در زمينه مسائل تأمين صلح، 
امنيت و مقابله با تهديدات عصر حاضر، سهم تركمنستان در برقراري و ايجاد صلح و ثبات در افغانستان از طريق 

اجتماعي، زمينه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و غيره... به بحث و  صلح آميز و احياي آن از لحاظ اقتصادي و
  .تبادل نظر پرداختند

  
  اعالم آمادگي روسيه براي ادامه كار مشترك با تركمنستان



خبرگزاري دولتي تركمنستان گزارش داد: والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، طي نامه اي به همتاي تركمني 
توسعه روابط دوستانه بين كشور و و دخود، آمادگي كشورش را براي ادامه همكاري مشترك كه در بردارنده منافع 

صلح، امنيت و ثبات در آسياي مركزي را به كه اين امر تقويت را اعالم كرد و گفت  روسيه و تركمنستان است 
تمايل شخصي وي در توسعه روابط و مشاركت استراتژيك با همه ه كه دنبال دارد. پوتين در اين نامه يادآور شد

  كشورها بويژه با تركمنستان و همكاري هاي پرثمر در تمامي زمينه ها را بيش از حد ارزشمند مي داند. 
شركت با سرمايه روسيه در تركمنستان فعاليت مي كنند. همچنين  190 الزم به ذكر است كه حدود  

، پس از يك دوره سه ساله، گازپروم روسيه خريد گاز از تركمنستان را از سر گرفت. عالوه 2019در ماه ژوئن سال 
ي براي راه بر اين، روسيه و تركمنستان همكاري در منطقه خزر را بطور ويژه آغاز كرده اند و در حال برنامه ريز

اندازي خطوط حمل و نقل در سرتاسر اين دريا مي باشد و از اين طريق بندر ماهاچ قلعه را با بندر تركمن باشي 
  تركمنستان و بندر باكو در جمهوري آذريايجان متصل مي كند.

دو كشور همچنين در چشم انداز همكاريها در آينده، در اجراي پروژه هاي مشترك، مسائل مربوط به   
، حمل و نقل، نفت و گاز، صنايع گاز و مواد و ساز فعاليت هاي شركتهاي روسي در تركمنستان در صنايع ساخت

شيميايي، مجتمع هاي صنعتي و كشاورزي و تامين تجهيزات كشاورزي، ساخت و ساز، تعامل سازه هاي تجاري و 
  معرفي فن آوري هاي پيشرفته را در برنامه كاري خود قرار داده اند.

عالوه بر اين، تركمنستان اخيرا به طور فعال در حال توسعه روابط تجاري با مناطق مختلف روسيه، از   
  .جمله جمهوري تاتارستان، منطقه سوردلوفسك، سن پترزبورگ و آستاراخان است

 

  آمادگي تركيه جهت گسترش روابط تجاري با تركمنستان
به حضور پذيرفت. در اين ديدار مديران اين تركيه را  سناونزناتا و رمديران شركتهاي رئيس جمهور تركمنستان، 

. ندقرار داداكيد تمايل شركت را براي ايجاد روابط تجاري دوجانبه سودمند با كشور تركمنستان را مورد تشركتها 
اجراي برنامه هاي توسعه بخش هاي ساخت و ساز، حمل و نقل و  ،تركيه اي هايحوزه هاي فعاليت اين شركت

  همچنين بر تمايل تجار تركيه براي افزايش همكاري سازنده با تركمنستان اعالم كردند. طات است.ارتبا
، خود را به عنوان يك شركت فعال در هاگفت كه اين شركترئيس جمهور تركمنستان در اين ديدار   

و عه حمل و نقل مجموراستاي توسعه بخش مهم زمينه ساخت جاده ها، پل و تأسيسات زيربنايي راه آهن، كه در 
  ند.كشور است، به اثبات رسانده اترانزيت 

تركمنستان شركاي خارجي را نه تنها با توان بالقوه خود در بخش انرژي وي در ادامه تاكيد كرد كه   
جذب مي كند، بلكه در اقتصاد ملي تركمنستان، بر ايجاد امكانات جديد و با تكنولوژي پيشرفته تمركز دارد كه 

نانس تركيه در اجراي زوشركت رالزم به ذكر است كه همكاري در فن آوري را گسترش مي دهد.فرصت گسترش 
  پروژه بزرگ احداث كارخانه توليد بنزين از گاز طبيعي در استان آخال مشاركت داشته است.

  

  سازمان ملل در عشق آّباد هنشست وزير امورخارجه تركمنستان با رئيس نمايندگي سازمانهاي تابع



ملل متحد و نهادهاي تخصصي تحت پوشش و نمايندگان سازمان هاي روسا امور خارجه تركمنستان، با ير وزنشست 
  برگزار شد.اين كشور در اين سازمان 
اين نشست با حضور وزير امور خارجه تركمنستان، هماهنگ كننده دائمي سازمان ملل متحد، نمايندگان   

و گروه بانك جهاني  UNDP ،IOM ،UNODC ،UNFPAبرنامه هاي  يونيسف و سازمان بهداشت جهاني، نمايندگان
  د.گرديدر تركمنستان شركت داشتند. جلسه در قالب مبادله ديدگاه ها و گفتگوي سازنده برگزار 

را بررسي كردند و ديدگاه  2019در اين نشست طرفين نتايج كار مشترك انجام شده در نيمه اول سال   
همكاري در آينده و اجراي طرح هاي مشترك مورد بحث قرار دادند. هماهنگ كننده هاي خود در خصوص برنامه 

از  ، از دولت تركمنستان براي حمايتدوجانبه دائمي سازمان ملل متحد، با اشاره به نقش استراتژيك همكاري
  كرد.نمايندگان سازمان ملل متحد در عشق آباد قدرداني 

تركمنستان با نهادهاي سازمان ملل متحد، شركت كنندگان در راستاي اهميت اولويت هاي همكاري   
با اشاره به مكانيزم  و مسائل مربوط به توسعه همكاري در زمينه هاي مختلف را مورد بحث و بررسي قرار دادند

تعامالت ميان تركمنستان و سازمان ملل متحد، طرفين چند سند كه پايه اقدامات عملي را تشكيل مي دهند را 
  و بررسي قرار دادند. مورد بحث
از جمله اين اسناد ميتوان به سند چارچوب مشاركت توسعه بين تركمنستان و سازمان ملل متحد طي   

-2020، برنامه اجرائي در زمينه همكاري با برنامه توسعه سازمان ملل متحد براي سالهاي 2016-2020سالهاي 
ياتي كشور و برنامه هاي همكاري با يونيسف و براي همكاري، برنامه هاي عملUNDP، توافقنامه با 2016

UNFPA  اشاره نمود 2016-2020براي سالهاي  
در پايان اين جلسه، يادداشت تفاهم همكاري بين دولت تركمنستان و دفتر كشور سازمان ملل در اين 

  .به حوادث اضطراري بين طرفين به امضاء رسيد عكس العمل كشور جهت هماهنگي براي آماده سازي در
 

  در تاشكند) CAREC( برنامه مالقات وزراي انرژي برنامه همكاري اقتصادي منطقه اي آسياي ميانه
خبرگزاري اسپوتنيك ازبكستان گزارش داد كه وزراي انرژي برنامه همكاري اقتصادي منطقه اي آسياي ميانه 

)CAREC انرژي مالقات خواهند كرد. انتظار سپتامبر در تاشكند، در محل برگزاري همايش سرمايه گذاري  21) در
مي رود مقامات ارشد آژانس بين المللي انرژي، شوراي انرژي جهاني و شركت هاي بزرگ در اين نشست شركت 

  كنند.
همكاري اقتصادي منطقه اي  ) به عنوان موسس ADB(در بخشي از اين همايش، بانك توسعه آسيايي   

برنامه همكاري ) گزارشي در خصوص اقدامات اين بانك در اين راستا را ارائه خواهد كرد. CARECآسياي ميانه (
) تاسيس ADBتوسط بانك توسعه آسيا ( 1997) برنامه اي است كه در سال CARECاقتصادي منطقه اي آسيا (

  شد تا همكاري هاي اقتصادي ميان كشورهاي منطقه آسياي ميانه را تشويق كند. 
كشور تركمنستان، ازبكستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان،  11همكاري شامل اين برنامه  

مغولستان، تاجيكستان، افغانستان، پاكستان و گرجستان و شركاي آنها كه در توسعه منطقه ايفاي نقش مي كنند، 



)، صندوق بين المللي EBRD)، بانك اروپايي بازسازي و توسعه (WB)، بانك جهاني(ADBمانند بانك توسعه آسيايي(
 ) مي باشند.IDBبانك توسعه اسالمي ()، UNDP)، برنامه توسعه سازمان ملل (IMFپول (

  مكالمه تلفني روساي جمهور تركمنستان و ازبكستان در مورد اولويت هاي روابط دو كشور
طي يك تماس تلفني، ضمن آرزوي قلبي صحت و سالمت و موفقيت براي جمهور تركمنستانازبكستان  ايسور

 ار دو كشور جهت توسعه براي بحث در مورد مسائل اولويت دپيش آمده  از فرصتيكديگر و ملتهاي دو كشور، 
  انه را مورد بحث و بررسي قرار دادند.روابط دوست
 دارد توجه قابل مالحظه اي به توسعه همكاري با تركمنستان  گفت، كشورشرئيس جمهور ازبكستان   

كشور ما از روابط دوستانه با همسايه نزديك و قابل  ورئيس جمهور تركمنستان با تشكر از خواسته هاي خويش، 
  خودبسيار خرسند است.اعتماد 

ثمربخش بين دو روساي جمهور دو كشور در جريان اين گفت و گو، چشم انداز همكاريهاي دوجانبه   
كشور را مورد توجه قرار دادند. آنها در گفتگوي خود، پتانسيل هاي  موجود براي افزايش روابط اقتصادي و تجاري 
از جمله در حوزه سوخت و انرژي، بخش صنعتي، بخش حمل و نقل و ارتباطات، مجتمع كشت و صنعت، توسعه 

راي تضمين موفقيت اقتصادي دو كشور را مورد بحث و روابط استانهاي دو كشور، اجراي طرح هاي مشترك را ب
بررسي قرار دادند. همچنين بر گسترش روابط در حوزه فرهنگي كه بخش جدايي ناپذير از روابط دوستان دوجانبه 

  هست را نيز مورد تأكيد قرار دادند.
و جهاني را نيز طرفين در اين گفتگو ديدگاه هاي خود را در خصوص برخي از مسائل روزمره منطقه اي   

آمادگي تركمنستان و ازبكستان براي تقويت گفتگوي سازنده در قالب سازمان  بحث و بررسي قرار دادند ومورد 
ملل متحد، كشورهاي مستقل مشترك المنافع، صندوق بين المللي براي حفاظت از درياي آرال و ديگر سازمان 

  د.هاي بين المللي معتبر را نيز مورد اشاره قرار دادن
رئيس جمهور تركمنستان از رئيس جمهور ازبكستان دعوت كرد تا اولين همايش تجاري خزر كه در   

  ماه آگوست سالجاري در منطقه ملي گردشگري آوازه برگزار ميگردد، شركت نمايد. 
د در پايان اين مكالمه تلفني، دو طرف با ابراز اطمينان از سطح باالي گفتگوها، با درك متقابل و اعتما  

  . بر استمرار گفتگوها تاكيد كردنددو طرف، روابط دوجانبه همچنان بر پايه و اساس توسعه همكاري هاي 

  

  تمايل شركت صنايع سنگين كاوازاكي ژاپن براي گسترش فعاليت خود در بازار تركمنستان
رئيس جمهور تركمنستان، واتانابه تاتسويا، رئيس شركت صنايع سنگين كاواساكي ژاپن را به حضور پذيرفت. رئيس 

رئيس دولت تركمنستان، از بابت سفر با اولين پرواز مستقيم خطوط هوايي اين كشور از شركت كاواساكي با تشكر 
از ابراز كرد گفت كه بدون شك بايد از گسترش روابط از توكيو به عشق آباد، قدرداني خود را بابت افتتاح اين پرو

  اقتصادي، تجاري و فرهنگي بين دو كشورها حمايت ميكند. 
ابراز رضايت كرد و گفت كه با  Boeing 777 ‐ 200 LRارائه خدمات توسط هواپيماي  ازوي  همچنين            

تجار و متخصصان و گردشگران مي توانند براحتي با پرواز  انجام اين پرواز، با ابراز اطمينان از اينكه مسافران ژاپني،



براي همكاري با  شمستقيم به اين كشور سفر نمايند، قدرداني خواهند كرد. واتانابه تاتسويا اعالم كرد قصد شركت
با توجه به شرايط مطلوب براي توسعه است و محافل تجاري ژاپن برنامه ريزي كرده تركمنستان در دراز مدت 

بازار  درعالقه مند به حضور گسترده در چشم انداز آينده با ط اقتصادي و تجاري ايجاد بين دو كشور، رواب
 .هستند تركمنستان

رييس جمهور تركمنستان نيز با ابراز خوشحالي از ايجاد تحرك و تحول در همكاري بين دو كشور، خاطر           
ي ژاپن كه تجربه هاي قابل توجهي در زمينه هاي مختلف با بزرگترين شركت هاسودمند نشان كرد كه مشاركت 

ما در اين راستا و در صحنه بازارهاي جهاني در زمينه فن آوري هاي نوين دارد، براي ما حائز اهميت دارد و هدف 
  است.همه جانبه با ژاپن  توسعه روابط

طبيعي كه با مشاركت صنايع سنگين كاواساكي در اين زمينه، با توجه به احداث كارخانه توليد بنزين از گاز           
، اين پروژه بزرگ با سرمايه گذاري مشترك طرف ژاپني و كنسرن مورد بهره برداري قرار گفت در استان آخال

 براي همكاري جديد بين دو طرف ايجاد كرده است. يدولتي تركمنستان گاز اجرا شد، پايه  محكم

مهم در آينده، يكي از عوامل كليدي توسعه اقتصادي كشور، افزايش قابليت افتتاح مشابه چنين كارخانجات        
اطمينان فني، گسترش و تنوع بازارهاي فروش منابع هيدروكربني، تحرك و تحول در توسعه همه حوزه هاي 

، در جهان براي توليد بنزين از گاز طبيعي است اولين كارخانه از اين نوع دراقتصاد ملي است. اين كارخانه كه 
 بهره برداري قرار گرفته و سهم قابل توجهي در اقتصاد تركمنستان خواهد داشت. موردحال حاضر 

چشم انداز تحقق ساير پروژه هاي مشترك در بعضي حوزه ها به ويژه در حوزه پتروشيمي، انرژي، در پايان 
ت. در اين راستا شركت قرار گرفو بررسي صنعت مواد ساختماني و همچنين حوزه سرمايه گذاري مورد بحث 

كاواساكي عالقه مند به گسترش همكاري با تركمنستان است و مايل است تجربيات و آخرين پيشرفت هاي 
  تكنولوژيكي خود را ارائه دهد. 

رئيس جمهور تركمنستان از رئيس اين شركت دعوت كرد تا در اولين همايش اقتصادي خزر شركت نموده 
به همكاري هاي موثر و سازنده با شركت هاي بين المللي، از رئيس شركت درخواست  و با توجه به تعهد تركمنستان

كه با با حضور فعال خود در بازار اين كشور، با اعتماد به نفس در توسعه همكاري هاي صميمانه با تركمنستان 
 تالش نمايد.
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