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 سمه تعالیاب

 

 18خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 18/5/1398لغایت  12/5/1398

 خبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان :ا -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال  30ثبت 

 و مواد اولیه ترکمنستان
بورس کاال و مواد بازار معامله در مورد  30هفته گذشته 

رسیده است. به ازر خارجی تجاری از ثبت به اولیه ترکمنستان 

افغانستان و قزاقستان روغن پایه تولید شده در مجتمع 

افغانستان نیز اوره همچنین تجاری از باشی  ترکمن dپاالیشگاه

خریداری کردند. عالوه بر این، شیمی  آژانس دولتی ترکمناز 

روسیه، آمریکا، چین ، جمهوری آذربایجان، تجاری از 

کل خریداری کردند را  پنبهنخ  وازبکستان شیشه  و قرقیزستان

بوده دالر آمریکا هزار  923 میلیون و  3مبلغ معامالت ارزی 

 .است

، امارات متحده انگلیسفدراسیون روسیه، تجاری از  

، پنبهو نخ  ای پارچه پنبه قرقیزستان وتان عربی، چین، پاکس

خریداری کردند. میلیون منات  7مبلغ ریشه شیرین بیان را به 

به جهت مصرف داخلی  یترکمنتوسط تجار  فیلم پلی پروپیلن

 د.شمنات خریداری هزار  613مبلغ 

سرمایه گذاری در مناطق: زیرساخت های جاده ای و حمل و نقل 

 از آبمدرن ، استفاده منطقی 

سرمایه گذاریهاي قابل توجه دولت براي تحقق پیشرفت اجتماعي 

 جهتو اقتصادي مناطق كشور با تحقق برنامه هاي یكپارچه ملي 

بهسازی زیرساختهای حمل و نقل و ارتباطات از جنبه های مهم 

با توجه به حمایت از سرمایه  است.اقتصادی این کشور اصالحات 

اجرای  استان داش آغوز، متخصصان بخش عملیاتی اداره هاگذاری

را دردست بازسازی جاده های موجود و ساخت جاده های جدید 

شهری و اقتصادی کارآمد مناطق  همگرائی که ازاقدام دارند 

 روستایی پشتیبانی می کند.

در دسترس بودن امکانات مدرن با کیفیت باال از اجرای  

سرمایه  ،ای ساخت و ساز جاده موفقیت آمیز برنامه منطقه

ناوگان تجهیزات برخورداری از ، در این حوزه گذاری های دولت

به کارمندان بخش  ،در دسترس بودن تجهیزات پیشرفته و تخصصی

از ساخت و ساز اجازه می دهد تا در زمینه استفاده منطقی 

اجازه میدهد که بازسازی وساخت جاده  این تجهیزات و امکانات

 شود.به موقع انجام  وفیت باال کیها با 
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کریدور حمل و نقل از  برای توسعهترکمنستان رایزنی 

 افغانستان به اروپا از طریق جمهوری آذربایجان 

نقل و ترانزیت از  در راستای توسعه حمل ودولت ترکمنستان 

چندین پروژه بزرگ بین المللی اجرای ، در حال مسیر این کشور

راهرو حمل و نقل ترانزیتی الپیس و منطقه ای، از جمله 

ذربایجان آ -رکمنستان ت -در مسیر افغانستان  )الجورد(الزولی

 است.به اروپا  ترکیه –گرجستان  -

بین ترکمنستان، جمهوری  کریدوراین  توافقنامه 

 2017نوامبر  15آذربایجان، گرجستان، ترکیه و افغانستان در 

کنفرانس همکاری اقتصادی هفتمین رای در عشق آباد در جلسه وز

این امضاء رسید. اء منطقه ای در مورد افغانستان به امض

عشق آباد در ایجاد همکاری بین توافقنامه در کنفرانس 

به منظور  کشور، 5حمل و نقل و ترانزیت  بین این المللی 

اقتصادی منطقه و افزایش قابل توجه تجارت  همگرائیافزایش 

 بود.

 پیس الزولی خطوط ریلی و بزرگراههاالراهرو حمل و نقل  

به ( هرات افغانستان)استان  وغندیشهر توراز در منطقه را 

باشی متصل کنند. این راهرو تا  عشق آباد و سپس بندر ترکمن

 پوتی و باتومیبه بنادر و تفلیس واز آنجا به  باکو

و در از آنکارا به استانبول و آنکارا به  ، سپسگرجستان

. بودجه این پروژه اروپا ادامه مسیر می دهدنهایت به سمت 

و و ترانزیت و روان سازی نکه هدف آن تسهیل حمل و نقل 

 .است، دو میلیارد دالر تخمین زده شده است یمراحل گمرک

 ترکمنستاندر  ( ADB) بانک توسعه آسیائیمدیر جدید انتصاب 

 در(  ADB)مدیر جدید بانک توسعه آسیائیبه عنوان  یوآقای 

یو کانادایی است و دارای مدرک  د.شکشور ترکمنستان منصوب 

  ( ADB)بانک توسعه آسیائیبا  2000. وی از سال می باشددکترا 

سال تجربه حرفه ای در مدیریت  25حدود  و همکاری داشته است

مبتنی بر نتایج، ارزیابی پروژه و بخش ، عملیات پروژه 

را در کارنامه کاری از محیط زیست  فاظتو ح یکشورای توسعه 

کننده  به عنوان هماهنگ ،قبل از انتصاب جدیدوی  دارد.خود 

 .بود کارمشغول ب یدر بخش مرکزی و غرب آسیااین نهاد مالی 

در این بانک ترکمنستان وی از این پس امورات مربوط به  

اجرای استراتژی مشارکت  انجام می دهد و مدیریترا 

را بر عهده  2021تا  2017را از سالهای  در بانکترکمنستان 

و است کشور  توسعه این خواهد گرفت. این طرح با هدف کمک 

تنوع اجرای این طرح در تا با دولت ترکمنستان در نظر دارد 

خود را به عنوان قطب  ، بتواند بخشیدن به بازارهای خود

پروژه تجارت و ترانزیت در آسیای میانه تبدیل کند. این 

بر افزایش بخش حمل و نقل و انرژی کشور و همچنین  موکدا

 است. هشد تاکیدپشتیبانی از بهداشت، آموزش و امنیت غذایی 

را   ( ADB)بانک توسعه آسیائی اجرای این پروژه با حمایت



3 
 

ریشه کن کردن فقر جهت تالش های خود به  امیکند تمتعهد 

انعطاف مرفه، فراگیر، کشور به یک دنبال نماید تا این کشور 

 تبدیل شود پذیر و پایدار

با ترکمنستان خود را مشارکت (  ADB)بانک توسعه آسیائی 

 تاکنون این بانک از آن زمانکرده است و آغاز  2000در سال 

تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش اتصال  جهتاین کشور  در

در (  ADB)بانک توسعه آسیائی. منطقه ای خود حمایت کرده است

عضو آن از منطقه  49عضو دارد که  68تأسیس شد و  1966سال 

 6/21مبلغ  2018در سال این بانک آسیا و اقیانوسیه است. 

 میلیارد دالر وام جدید تعهد کرده است.

مشترک همکاریهای اقتصادی وتجاری کمیسیون  ایعضتایید ا  

 و بلغارستان ستانبین ترکمن

بین و تجاری همکاریهای اقتصادی بیشتر هرچه به منظور توسعه 

ترکمنستان و جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور ترکمنستان 

مشترک همکاریهای کمیسیون مصوبه تعیین اعضای ترکمنی 

را تایید و بلغارستان  و این کشوربین اقتصادی و تجاری 

 کرد.امضاء 

تایید اعضای کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وتجاری   

 حرین تان و ببین ترکمنس

بین و تجاری همکاریهای اقتصادی بیشتر هرچه به منظور توسعه 

مصوبه تعیین ، رئیس جمهور ترکمنستان بحرینترکمنستان و 

مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری کمیسیون اعضای ترکمنی 

 کرد.حرین را تایید و امضاء ب ترکمنستان واین کشور بین 

جمهور این رئیس توسط جدید گمرک ترکمنستان انتصاب رئیس 

 کشور

قصود خوجا با به حكم اعالم شده رئیس جمهور ترکمنستان، م

به عنوان رئیس سازمان امور گمرکی كشور تركمنستان گلدیف 

 منصوب شد.

امضاء حکم رئیس جدید گمرک رئیس جمهور ترکمنستان ضمن  

خطاب خاطرنشان کرد: "در ارتباط با گسترش فعالیت اقتصادی 

کاالها، وسایل نقلیه و مسافر حمل و نقل انواع خارجی کشور، 

این امر مستلزم معرفی  کشور در حال افزایش است هایاز مرز

بلکه استفاده فعال از  ی،نه تنها روشهای جدید اداره گمرک

 "فناوریهای پیشرفته است.

زمینی با که کشور دارای مرزهای گسترده  گغترئیس دولت  

قزاقستان، ایران، ازبکستان و افغانستان و مرزهای دریایی 

با آذربایجان ، روسیه ، قزاقستان و ایران از طریق دریای 

توسعه راهروهای در این خصوص  اولویت سیاست ما خزر دارد.

افزایش  باغرب  -جنوب و شرق  -شمال کریدورحمل و نقل در 

خلیج فارس و  باقابلیت های شبکه ارتباطی آسیای میانه 

است دریای سیاه  بهتوسعه پیوندهای حمل و نقل در منطقه خزر 

این پروژه ها مربوط به گسترش حمل و نقل و ارتباطات بین  و
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کشورهای آسیای میانه با دسترسی بیشتر به بازارهای اروپا ، 

 .آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه است

همچنین حمل و نقل دریایی در دریای خزر در روابط 

اقتصادی خارجی ترکمنستان اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است 

حجم باری که در اسکله های بندری افزایش یافته است، لذا 

گمرک باید بسیار فعال باشد تا جریان حمل و نقل و ترانزیت 

 در کشور فعال باشد

صنعتی، کشاورزی و خودرو و الزه به ذکر است که تجهیزات 

همچنین محصوالت فلزی، چوب و و دیگر اقالم مورد نیاز این 

کشور از طریق این مسیرها به وارد کشور می شود و پلی 

پروپیلن، کک نفتی و سایر فرآورده های نفت و گاز و همچنین 

 محصوالت شیمیایی و صنایع ساختمانی صادر می شوند.

 ر، همایش، نمایشگاه و اجالسیه :نابرگزاری کنفرانس، سمی -ب
در  ستانترکمن یتجارتوانمندیهای تولید محصوالت  ارائه

 هنمایشگاه بین المللی آواز

در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین خزر که به عنوان 

آگوست در  12تا  11اقتصادی خزر در تاریخ همایش بخشی از 

شرکتهای ترکمنی برگزار می شود،  همنطقه ملی گردشگری آواز

خود  یتجارتولید و  توانمندیهایبه همراه شرکت های خارجی 

 ..به نمایش می گذارند 2این نمایشگاه در را 

 فعالیتهایترکمنستان  تجاراعضای اتحادیه صنعتگران و  

خود را در زمینه های کشاورزی، صنایع غذایی و سبک، بخش حمل 

و نقل و لجستیک، ساخت و ساز و فناوری اطالعات ارائه می 

دهند. در این نمایشگاه نه تنها می توان با فن آوری های 

ترکمنستان آشنا شد ، بلکه تولیدی تولید محصوالت مختلف 

 و گزینی وارداتنتیجه فعالیتها در زمینه جایتوان همچنین می

 .ردگسترش دامنه و مناطق جغرافیایی صادرات را مشاهده ک

از جمله: ی ترکمن بزرگشرکت  30بیش ازاین نمایشگاه در  

CJSC Turkmenavtoban ، ES Turkmen-Transit ،Ak Toprak ،Senagat Plastic ،Derya 

Plastic ،Khazar Balyk ،Ovadan Khaly ،Erteki  فعال در بخش شرکتهای و

 Muhammet Ballkanو  Talkhan  ،Kenek  ،Tomusهمچونشیرینی تولیدی انواع 

 .از شرکتها حضور دارند بسیاری دیگرو 

همکاری در حوزه انرژی تجدید پذیر در عشق  سمیناربرگزاری 

 آباد

درباره اهمیت همکاری بین  سمیناریپایتخت ترکمنستان میزبان 

 بود. (IRENA) المللی در توسعه انرژی های تجدید پذیر

وزارتخانه های انرژی، امور خارجه، و سازمان  چندنمایندگان 

میزگرد در این محیط زیست آموزش، کشاورزی و حفاظت از 

متخصصان آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ، همچنین 

و بانک جهانی نیز در  UNDPی اروپا ، سازمان امنیت و همکار

 شرکت داشتند.سیمنار  این 
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ترکمنستان در جریان سیاستهای حفاظت از طبیعت خود،  

همواره فعالیت خود را در جستجوی راههای گسترش همکاری با 

به حداقل رساندن  برایبین المللی زمانهای سایر کشورها و سا

رفته و رویکردهای خطرات زیست محیطی، اجرای فناوریهای پیش

 .ادامه می دهدکارآمد در تولید 

بر فرایندهای تدوین برنامه  این میزگردان در رانسخن 

، تهیه  2030توسعه انرژی تجدیدپذیر برای ترکمنستان تا سال 

کشور و همچنین این آینده این حوزه در جامع برای گزارش 

به  (RES) تحقق پروژه ها در انرژی تجدید پذیر حوزه منابع

. همچنین موضوعات تاکید داردهمراه سازمانهای بین المللی 

بخش خصوصی  حضورتوسعه پایگاه نظارتی و قانونی و مربوط به 

 مورد بحث قرار گرفته است. در این حوزه نیز

ذکر است که ترکمنستان به توسعه منابع انرژی الزم به  

کشور دارای شرایط چون این   تجدیدپذیر اهمیت زیادی می دهد

قویت تجهت مطلوب برای استفاده از انرژی خورشیدی و باد 

ترکمنستان معتقد جمهور رئیس   پتانسیل اقتصاد "سبز" است.

كه دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی كشورها و ملل است 

 این سیاره بدون مراقبت از محیط زیست امكان پذیر نیست.

وشهای مدیریت معقول، سازماندهی از ریعنی اینکه با استفاده 

علمی تولید و بکارگیری فناوریهای پیشرفته است که امکان 

جلوگیری از تأثیر منفی بر روی اکوسیستمهای طبیعی را فراهم 

 می آورد. 

این کشور شرایط مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی 

و باد دارد. در سالهای اخیر، ترکمنستان برای تبادل تجربه 

اجرای بهترین شیوه های جهانی با موفقیت در این زمینه با  و

در اکتبر این کشور سازمانهای بین المللی همکاری کرده است. 

آژانس بین المللی انرژی تجدید یت رسمی عضوبه ،  2018سال 

 .در آمد پذیر

سازمان امنیت و همکاری اروپا در سمینار توسط  برگزاری

 ترکمنستان

در زمینه حفاظت از زیرساخت های انرژی در برابر بالیای 

 طبیعی 

دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا با هدف توسعه روشهای 

مؤثر در حفاظت از زیرساختهای انرژی در برابر خطرات طبیعی 

این سمینار با حضور  د.کربرگزار سمیناری را  در عشق آباد

در ملی از جمله کمیسیون  نمایندگان شماری از وزارتخانه ها

مواقع اضطراری، اداره اصلی دفاع عمران و عملیات نجات 

وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت امنیت 

ملی، وزارت بهداشت، درمان و صنایع پزشکی و )شوراهای محلی( 

  .برگزار شد

سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق آباد گفت: 

بسیار ر برای امنیت ملی و اقتصادی ترکمنستان "این سمینا
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امنیتی منطقه ای، سازمان مهم  اجتماعبه عنوان است و مهم 

تجربیات گسترده نتقال ااست که با امنیت و همکاری اروپا 

کشور، از پتانسیل باالیی برای به شرکت کنندگان این  خود

 مقابله با تهدیدهای نوظهور برخوردار است."

اظهار  امنیت و همکاری اروپا در عشق آبادسفیر سازمان 

به اهمیت ژئوپلیتیکی ترکمنستان و نقش داشت، با توجه 

و تکمیل در تأمین امنیت  این کشور مؤثر هایهمکاری

است و تأکید مورد زیرساختهای انرژی ملی ترکمنستان را 

تولید انرژی ترکمنستان نه تنها در سطح ملی نمندیهای توا

بنابراین تالش ، است حائز اهمیت لی بسیاربین الملدر بلکه 

های مشترک بین المللی و ملی برای حفاظت مؤثر از زیرساخت 

این  های انرژی ترکمنستان از اهمیت اساسی برخوردار است.

رویداد توسط دو کارشناس بین المللی برگزار شد که در 

سخنرانی های خود به اهمیت درک ریسک در ایجاد زیرساخت های 

یافته انرژی اشاره داشتند و ضمن ارائه نمونه های  توسعه

عملی و جلسات آموزشی ، تاریخی از حوادث بزرگ در این زمینه

را در مورد چگونگی ساماندهی پاسخ به شرایط اضطراری و 

 روشهای پیشگیری و رفع حوادث انجام دادند. 

در این جلسات همچنین به بررسی معامله احتمالی انرژی، 

تشکیل برنامه های اقدام مؤثر برای اطمینان از ایمنی مردم 

و پیشگیری برای تحلیل  و سازنده و تدوین تکنیک های مؤثر 

این سمینار  پرداخته است. حوادث غیر مترقبه عواقب احتمالی 

ش های مقاومت در با یک میزگرد بحث و تبادل نظر در مورد چال

در برابر حوادث طبیعی و  هابرابر انعطاف پذیری ساختمان

 .انسانی در ترکمنستان به پایان رسید

  : وابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستانر -ج

برای پیوستن به و ازبکستان ترکیه از ترکمنستان درخواست 

 ترکی و صنایع اتاق بازرگانی

سال  یو صنایع ترک ، که در ماه مس اتاق تجارت جالانخستین 

توسط آذربایجان ، قزاقستان ، قرقیزستان و ترکیه به  2019

در گذشته تحرک تجارت منطقه ای ایجاد شد، هفته ایجاد منظور 

طی س ، وزیر تجارت ترکیه جالادر این  استانبول برگزار شد.

، از ترکمنستان و سخنانی ضمن تشریح چگونگی تشکیل این اتاق

برای عضویت در اتاق بازرگانی ترک درخواست کرد تان ازبکس

زبان  روابط تجاری بین کشورهای  ترک یشترتوسعه هر چه بجهت 

  بپیوندند.

حجم تجارت بین  ،وزیر تجارت ترکیهبنابه به گفته 

به  2018اتاق تجارت و صنایع ترک در سال  عضوکشورهایی که 

میلیارد  5/6به  درصد افزایش یافته است، یعنی 16.7میزان 

این میزان با احتساب ازبکستان و  رسیده است و دالر

 افزایش یابدنیز میلیارد  9به تا ترکمنستان ممکن است 
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تمایل شرکت روسی گازپروم در توسعه میدان گازی گالکینیش 

 ترکمنستان

ساله با  5قرارداد روسیه  گازپروم حدود یک ماه قبل، شرکت

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در  5/5ترکمنستان برای خرید 

بعضی از کارشناسان معتقدند که گازپروم . سال را امضا کرد

باید بخشی از واقعا نیاز به گاز ترکمنستان را دارد، زیرا 

که قرار است به  Nord Stream 2خط لوله گاز اروپا را از طریق 

، گاز شرایطدر این  تامین نماید. ،زودی راه اندازی شود

از ترکمنستان گاز خریداری می نماید تا این خط را روسیه 

اگر گازپروم نتواند گاز این خط را ، زیرا تغذیه نماید

این امر می تواند گازپروم را از این محدودیت تامین نماید، 

هم کارشناسان بعضی از  های ضد انحصاری اروپا دور کند.

با  مواجه نشدنمعتقدند که گازپروم گاز ترکمنستان را برای 

به گفته  .خود به چین خریداری می کندگاز کاهش صادرات 

کارشناسان، انجام این کار به منظور بهبود موقعیت مذاکره 

 گازپروم با شرکای چینی در قیمت گاز روسیه است. 

ساله برای خرید  5شرکت گازپروم قرارداد  با این شرایط،

این اعالم کرد که و هم زمان  گاز ترکمنستان را امضا کرد

 عظیم گالکینیشقصد دارد مرحله سوم توسعه میدان شرکت 

ترکمنستان را که با توجه به پیش بینی های انجام شده، بیش 

مشارکت ، داردتریلیون مترمکعب گاز طبیعی ذخیره  20از 

گازپروم  می تواند برایموضوع،  عملی شدن، این. نماید

 باشد.موفقیت بزرگی 

ذخیره سازی گاز  تاسیسات زیربنائی توسط چین برای ساخت 

 ترکمنستان و روسیه

تا سال  (CNPC)رسانه ها گزارش دادند که شرکت ملی نفت چین 

منبع ذخیره گاز  23میلیارد دالر برای ساخت  26/7حدود  2030

. ظرفیت کل اقدام خواهد کردگاز ذخیره منبع  10بازسازی و 

. عالوه گاز را داردرد متر مکعب میلیا 15تأسیسات ذخیره این 

ذخیره گاز منطقه ای را برای تأمین  11بر این، این شرکت 

نیازهای غیرمترقبه گاز به مردم در زمستان ایجاد خواهد 

 23دارای  (CNPC)شرکت ملی نفت چین کرد. در حال حاضر 

گاز طبیعی ترکمنستان که  تاسیسات ذخیره سازی زیرزمینی است.

، به مخازن ذخیره سازی زیرزمینی می شودتوسط چین خریداری 

در شهر چانگینگ چین منتقل می شود. این کار برای جلوگیری 

از کمبود در دوره مصرف انرژی پایتخت زمستانی در زمینه حذف 

 .استزغال سنگ 

برای ایجاد یک سیستم ذخیره سازی  یکارشناسان چین

افزایش عرضه گاز خط لوله از ترکمنستان و جهت زیرزمینی 

. در تالش هستندخط لوله این شروع عرضه گاز روسیه از طریق 

شرکت ملی نفت چین بر اساس توافقنامه بین شرکت گازپروم و 
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(CNPC)،  صادرات گاز منبع  2030تا سال روسیه در نظر دارد

 .افزایش دهد میلیارد متر مکعب در سال 38به خود را 

کرد  اعالم ( IEAعالوه بر این، آژانس بین المللی انرژی )

 گاز بهبزرگترین صادر کننده  2024که ترکمنستان تا سال 

میلیارد  45لوله چین خواهد بود و میزان تحویل آن بیش از 

میلیارد متر  35در حالی که روسیه می رسد، متر مکعب در سال 

 به چین صادر خواهد کرد. مکعب در سال در این دوره

 ی در عشق آبادترکمنذاکرات مقامات آرژانتینی با مقامات م

در اکرودیته آرژانتین سفیر ریکاردو ارنستو الگووریو 

جهت یک دیدار کاری و ترکمنستان )با محل اقامت در مسکو( 

سفیر  .گفتگو با مقامات ترکمنی به عشق آباد سفر کرد

از گسترش همکاری دوجانبه دو کشور  اظهار داشت که آرژانتین

 ی همچنین اعالم کرد آرژانتین. طرف بهره برداری خواهند کرد

تجربه زیادی در زمینه کشاورزی، دامداری و انرژی که کشورش 

 د و میتواند تجربیات خود را به طرف ترکمنی انتقال دهد.دار

 -در مورد وضعیت فعلی روابط ترکمنطرفین در این دیدار، 

حث و گفتگو ه  بب تجارت ، اقتصادی وتین در حوزه سیاسیآرژان

در این راستا، عملی بودن انجام مذاکرات سیاسی . پرداختند

برای تقویت روابط بین مقامات وزارت خارجه دو کشور 

همچنین ضرورت دو طرف  دوجانبه، مورد تاکید قرار گرفت.

داده و توسعه روابط تجاری و اقتصادی را مورد بحث قرار 

فعالیتهای صادرات و واردات بین دو کشور  انجامبرای  فرصتها

در این راستا، نیاز به برگزاری مورد اشاره قرار دادند. را 

جلسات منظم بین محافل تجاری دو کشور، مورد تاکید قرار 

   گرفت.
و باال بردن ترکمنستان برای حفظ تایید یونیسف از عملکرد 

 ایمنی سازی جامعهنرخ 

از از بیماریها دستاوردهای ترکمنستان در زمینه ایمن سازی 

بین کنفرانس مورد تایید قرار گرفت. هنگام سوی یونیسف 

نماینده یونیسف در خانم کریستین وایگند سالمت، المللی 

این  نامه ای به وزارت بهداشت و صنایع پزشکیطی ترکمنستان، 

یزان ایمن برای حفظ مبرنامه ملی ایمن سازی دولت  ،کشور

 را تایید کرد. سازی

ایمن سازی یکی از استراتژیهای مهم بهداشت عمومی 

و این کشور با  ترکمنستان برای جلوگیری از بیماریها است

با همکاری یونیسف و سازمان بهداشت جهانی این برنامه وشش پ

را با  ایمنی کودکان ،و همچنین کارکنان بهداشتی آموزش دیده

آموزش بهداشت عمومی از طریق رسانه ها پزشکان خانواده و 

 کرده است.حفظ 

، دولت ترکمنستان به طور کامل تأمین مالی 2001از سال 

همه واکسن ها و مواد و تجهیزات مربوط به واکسن را از طریق 

یونیسف تامین می کند. دولت همچنین زیرساخت های الزم و 
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تأمین منابع انسانی را برای حفظ نرخ باالی واکسیناسیون 

 ،2020 تا  2016از سال برنامه ایمن سازی . برای ه استکرد

میلیون دالر آمریکا برای تأمین پوشش کامل  40دولت بیش از 

 اختصا داده است. در برابر بیماری های قابل پیشگیری واکسن

میلیون دالر برای تهیه سه واکسن  17دولت مبلغ هم اخیرا 

  A هپاتیت  پنوموکوک و، یویروس بیماریهایجدید علیه 

 اختصاص داده است

 در اولین همایش اقتصادی خزرنخست وزیر روسیه حضور 

دیمیتری مدودف نخست  خبرگزاریهای ترکمنستان،به گزارش بنا

منطقه ملی اقتصادی خزر  در  همایشوزیر روسیه در اولین 

 برگزار می شود ، شرکت خواهد کرد.گردشگری  آوازه 

با رئیس جمهور نخست وزیر روسیه در حاشیه این همایش  

مختلف بین دو کشور از جمله موضوعات درباره ترکمنستان 

در منطقه خزر  تو تعامالهمکاریهای اقتصادی، تجاری و فنی 

این همایش دودف در جلسه علنی گفتگو خواهد کرد. همچنین م

 روسیه همچنین از نمایشگاه بینهیئت کند.  می سخنرانی

غرفه روسیه از جمله کشورهای خزر  ینالمللی فناوری های نو

 .بازدید می کنند

ترکمنستان و اقتصادی و تجاری در راستای توسعه روابط  

شرکت با سرمایه روسیه در ترکمنستان  190دود ح ،روسیه

، گازپروم روسیه  2019سال ماه آوریل در  فعالیت می کنند.

را از سر  ستانترکمناز  پس از یک وقفه سه ساله خرید گاز

گرفت. عالوه بر این، روسیه و ترکمنستان در حال همکاری در 

یک سرویس کشتی قرار است که دریای خزر هستند. به ویژه، 

روسیه را هاچ قلعه مابندر ، که  ی خزردریایی از طریق دریا

راه اندازی  بزودی باشی متصل خواهد کرد ،  بندر ترکمن به

 شود.

پروژه های مشترک،  خصوص اجراینین در دو کشور همچ 

فعالیتهای شرکت های روسی در ترکمنستان و همچنین چشم تداوم 

صنعت، ساخت و ساز، حمل و نقل، نفت حوزه در  هاانداز همکاری

 عالوه بر این .و پتروشیمی به مذاکره خواهند کردو گاز 

کشاورزی و تولید تجهیزات حوزه مباحث مربوط به همکاری در 

تجاری زمانهای تعامل بین سا و ایجادکشاورزی، ساخت و ساز 

و معرفی فناوریهای پیشرفته نیز در دستور کار این دو کشور 

 قرار دارد.نشست 

در سالهای اخیر، ترکمنستان فعاالنه روابط تجاری خود  

روسیه از جمله جمهوری تاتارستان ، مناطق  مناطقرا با 

 .داده استوفسک و آستاراخان و سن پترزبورگ توسعه سوردل

 اقتصادی خزربرگزاری اولین همایش آذربایجان از استقبال 

جمهوری آذربایجان از ابتکار رئیس جمهور ترکمنستان در خصوص 

که و معتقد است اقتصادی خزر استقبال میکند  برگزاری همایش

های همکاریقویت می تواند به یک قالب جدید برای تاین همایش 
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خزر تبدیل ساحلی بین کشورهای  اقتصادی، تجاری و حمل و نقل

 شود.

وزیرامورخارجه جمهوری آذربایجان، در مصاحبه با مجله   

 :"سیاست خارجی و دیپلماسی ترکمنستان" اظهار داشت

زیادی  مشترک ازترکمنستان و آذربایجان در طول تاریخ 

از کشورها این ، دو ی از نظر جغرافیایبرخوردار هستند و 

به عنوان دو همواره ، لذا با همهسایه هستنددریای خزر  طریق

ترکمنستان و آذربایجان کشوردوست مطرح هستند. در این راستا 

جهت پتانسیل های دریای خزر استفاده از توجه زیادی به 

توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیت 

 .رنددا

اقتصادی خزر برگزاری همایش ما از گفت که وی در ادامه  

باال  بهمی تواند ، زیرا برگزاری این همایش می کنیماستقبال 

ساحلی  کشور 5جدید برای تقویت همکاری بین  همکاریهایبردن 

 د. کمک  شایانی نمای خزردریای 

 یوزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در پاسخ به سؤال 

 خزراقتصادی همایش درباره مشارکت هیأت آذربایجان در اولین 

گفت: باکو بسیار عالقمند به اجرای پروژه  و اهداف این آن

در برداشته باشد و کشورهای ساحلی را هایی است که منافع 

و تجاری این کشورها همکاریهای اقتصادی گسترش و تقویت باعث 

 شود.

ان تأکید کرد که عمده امور خارجه جمهوری آذربایج یروز 

با هدف  همایش اینبرگزاری این است که  یانتظارات طرف آذر

برنامه ها و اجرای پروژه تحقق وجب م ،همکاری کشورهای خزر

 گردد. در منطقهها 

 حضور قدرتمند خودرو سازی بالروس در نمایشگاه خودرو آوازه

مهندسی مکانیک در حوزه خودرو سازی و شرکت های پیشرو بالروس 

شرکت )کارخانه اتومبیل مینسک( و  «MAZ»خودرو از جمله شرکت 

«MTZ » کارخانه تراکتور مینسک( تولید خود را در نمایشگاه(

اقتصادی خزر در  همایشبین المللی خودرو که در حاشیه اولین 

. برگزار می شود، ارائه می دهند باشی قلمرو بندر شهر ترکمن

 ی خودروسازی این کشور،روسای شرکتهااه در حاشیه این نمایشگ

و موضوعات همکاری  مذاکره نموده یمشتریان ترکمن و تجاربا 

و بررسی بحث در زمینه تجاری و بازرگانی را مورد دو جانبه 

 .قرار خواهند داد

همکاری بالروس با ترکمنستان  «MAZ» شرکت خودرو سازی 

 این. در ماه مارس سالجاری، مدیر امور بازرگانی دارد

هیئتی ضمن سفر به ترکمنستان در راس خودرو سازی کارخانه 

زمانهای خصوصی و سا یدولتمسئولین مذاکراتی را با 

صدور زمینه آینده در ترکمنستان برای همکاری در چشم انداز 

تولیدی این شرکت انجام وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی 

 اده است.د
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اولین همایش نماینده بالروس در الزم به ذکر است که  

معاون اول است و به سرپرستی معاون وزیر صنعت اقتصادی خزر 

نایب رئیس اتاق تجارت  و هیئت رئیسه آكادمی ملی علوم بالروس

این و صنایع بالروس و همچنین نمایندگان برخی ادارات دیگر 

 .حضور دارندو هیئت تجاری و بازرگانی این کشور نیز  کشور

و بخش  نمایندگان وزارتخانه هاقرار است اعضای این هیئت با 

 .نمایندترکمنستان دیدار اقتصادی و تجاری های 

در اولین همایش اقتصادی ( ADB)حضور مدیران بانک توسعه آسیا 

 خزر

بانک در  این به سرپرستی مدیر (ADB)هیأت بانک توسعه آسیا 

این  کند.شرکت می  ، در اولین همایش اقتصادی خزرترکمنستان

و در زمینه  همکاری می کنند با ترکمنستان 2000از سال  بانک

این تنوع بازارهای صادراتی و تقویت پیوندهای منطقه ای 

 2019بازه زمانی سال در  می کند.تی را ارائه تسهیالکشور 

یک برنامه تجاری برای  (ADB)، بانک توسعه آسیا 2021تا 

 دارد.  اجرا را در دستادامه همکاری با ترکمنستان 

بانک توسعه آسیا، مدیران ارشد بانک مدیر عالوه بر  

جهانی، صندوق بین المللی پول و همچنین بانکهای بزرگ 

شرکت  شیامدر این ه آلمان، فرانسه، سوئیس و قزاقستان نیز

 د کرد.نخواه

کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری  بین  برگزاری جهارمین 

 بلغارستان -ترکمنستانب

چهارمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، تجاری 

بین ترکمنستان و بلغارستان هم زمان با اولین همایش و فنی 

 اقتصادی خزر در منطقه ملی گردشگری آوازه برگزار می گردد.

در حوزه همکاری دو جانبه همچون س، موضوعاتی جالادر این 

تجارت متقابل، انرژی ، حمل و نقل، فناوری اطالعات، های 

دیگر موضوعات مورد بحث و ارتباطات، کشاورزی، گردشگری و 

گرفت. بنابه گفته مقامات ترکمنی،  دبررسی قرار خواه

توسعه تجارت و همکاریهای ی تواند به برگزاری این کمیسیون م

 .نمایدشایانی کمک های دوکشور  سیلتحقق پتاناقتصادی جهت 

در سالهای اخیر همواره رو به  کشوردو روابط دوستانه 

با دو کشور اعتماد متقابل و روابط خوب  است وبوده پیشرفت 

 یکدیگر پایه و اساس هرگونه همکاری موفق است. 

نیز اقتصادی خزر  ی همچنین در اولین همایشبلغار هیئت

 .   حضور خواهد داشت

هیئت ارمنستان در اولین همایش اقتصادی خزر  به  حضور

 سرپرستی معاون نخست وزیر

هیأت جمهوری ارمنستان به ریاست معاون نخست وزیر این کشور  

معاون وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، رئیس  و با حضور

 کمیته هواپیمایی کشوری، معاون وزیر مدیریت ارضی و زیرساخت
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در اولین همایش اقتصادی ی پیشرفته صنعت معاون وزیر فناور و

 .شرکت می کندخزر 

و ارمنستان در گسترش تجارت و  ستانتوسعه روابط ترکمن

امورخارجه دو مقامات وزارت همکاری اقتصادی متمرکز است. 

در مورد چشم در عشق آباد در ماه ژوئن سالجاری کشور 

چند دو جانبه و  بطوراندازهای همکاری های منطقه ای در 

 سازمانهای بین المللی بحث و گفتگو کردند در قالبجانبه 

 

  منابع:

 www.turkmenistan.gov.tm 

www.turkmenistan.ru 

 www.mfa.gov.tm 

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

www.orient.tm 
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