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 بسمه تعالي
 

 6خبرنامه اقتصادي شماره 
 15/4/96 لغايت 1/4/96اهم اخبار اقتصادي داخلي و خارجي تركمنستان ازتاريخ 

 
 الف - اخبار داخلي 

  كاالها و مواد خام مبادله شده در بازار بورس مواد و كاالي تركمنستانمعامالت 
  مورد معامالت در هفته گذشته در معامالت بورس كاال و مواد اوليه تركمنستان ثبت شد.8

تجاري از افغانستان بنزين توليد شده در مجتمع پااليشگاه تركمن باشي را خريداري كردند. بازرگاناني از روسيه، 
انگليس و امارات پنبه، نخ پنبه، شيرين بيان و اسيد چرب خام براي تهيه صابون را خريداري كردند. همچنين 

 هزار منات خريداري كردند. كارآفرينان داخلي، پليمرهاي پلي 700تجاري از امارات يد توليد شده را به مبلغ 
  هزار منات خريداري كردند.80 شده در مجتمع پااليشگاه تركمن باشي را به مبلغ توليد پروپيلن

 تاكيد رئيس جمهور تركمنستان در خصوص توسعه روابط با ايران در جلسه هيئت دولت:
معاون رئيس كابينه وزراء تركمنستان آقاي امانگلدي يف درباره توسعه بخش حمل و نقل، جابجايي بار و مسافر، 

احداث پلها و خطوط ريلي گزارش داد و افزود امور مربوط به احداث پل جديد واقع در نقطه گمركي سرخس- 
 متر 96سرخس ميان تركمنستان و جمهوري اسالمي ايران اكنون در مرحله پاياني خود مي باشد. اين پل با 

  هزار اتومبيل در شبانه روز را دارا است. 2طول ظرفيت جابجايي 
رئيس جمهور تركمنستان با استماع گزارشات وارده بر روابط تجاري- اقتصادي سطح عالي ميان تركمنستان و 

جمهوري اسالمي ايران اشاره نمود و بيان داشت: روابط همسايگي توأم با حسن نيت ميان تركمنستان و 
جمهوري اسالمي ايران ريشه در تاريخ هزاران ساله دارد. عالوه بر آن در حال حاضر خط آهن تجن- سرخس- 

مشهد، خط انتقال گاز كورپه جه- قورت قويي و سرخس- خانگيران، سد « دوستي» و ديگر طرحهاي عظيم 
مشترك در زمينه نصب دستگاههاي صنعتي، به نفع مردم دو كشور و موجب تحكيم روابط دوستانه خواهد بود. 
وي همچنين با اشاره به موقعيت استراتژيك تركمنستان و جمهوري اسالمي ايران در زمينه همكاريهاي حمل و 

 نقلي، بر اهميت كريدور «شمال- جنوب» يعني خط آهن قزاقستان- تركمنستان- ايران تأكيد نمود. 
 ساختمان جديد ايستگاه راه آهن بهارلي در استان آخال 

مراسم رسمي افتتاح ساختمان جديد ايستگاه راه آهن بهارلي در مسير عشق آباد به تركمن باشي با حضور 
استاندار و مقامات استان آخال، نمايندگان سازمان هاي عمومي، متخصصان بخش هاي مختلف وزارت حمل و 

نقل راه آهن و همچنين شهروندان منطقه بهارلي برگزارشد. در اين مراسم سخنرانان بر اهميت احداث تأسيسات 
  تركمن باشي تأكيد كردند. –جديد زيربنائي در چارچوب بهبود زيرساختهاي راه آهن خط عشق آباد 

 متر مربع توسط شركت تخصصي مؤسسه حمل و نقل ريلي در  344اين ساختمان دو طبقه با مساحت زيربناي 
 ماه ساخته شده است و تاسيسات مجاور ايستگاه بهبود يافته و مكان مخصوصي براي پاركينگ خودروها 6ظرف 
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 توليد و در ايستگاه نصب JIAXUN اختصاص داده شده است. تجهيزات الكترونيكي جديد توسط شركت چيني 
شده است كه مركز كنترل كننده ترافيك ميباشد. تجهيزات جديد نصب شده اتصال دهنده بين ايستگاه كنترل 
مركزي در عشق آباد با رانندگان لوكوموتيو، وزارت حمل و نقل ريلي و همچنين تيم تعمير و نگهداري خارج از 

 نفر از متخصصين در اين ايستگاه مشغول بكار شدند. ظرفيت ترمينال جديد 40ايستگاه مي باشد. در مجموع  
 مسافر در روز است. دسترسي به سيستم يكپارچه الكترونيكي براي نظارت بر وظايف محوله و 200 تا 150بين 

 در دسترس فضاهاي خالي قطارهاي مسافري براي ساكنين بهارلي است.
 به شركت هواپيمائي تركمنستان "800-737بوئينگ "تحويل هواپيماي مسافربري جديد 

 در فرودگاه بين المللي عشق آباد برزمين نشست. اين "800-737بوئينگ "هواپيماي مسافربري جديد
سومين هواپيما از سري خريدهاي هواپيماي مسافربري است كه قرارداد خريد با شركت هواپيمائي آمريكايي 

 امضا شد. اين هواپيما پس از ساعتها پرواز 2014بوئينگ بر اساس فرمان رئيس جمهور تركمنستان در آوريل 
 "Turkmenhowayollary"طوالني مدت كه از شهر سياتل آمريكا توسط خدمه شركت هواپيمائي تركمنستان

 انجام شد و طي مراسمي در فرودگاه بين المللي عشق آباد تحويل شركت هواپيمائي تركمنستان گرديد.
 كيلومتر بدون توقف و 5660 با قدرت پروازي مسافت "800-737بوئينگ "هواپيماي مسافربري جديد

 مسافر طراحي شده است. در حال حاضر شركت هواپيمائي 160ظرفيت اين هواپيماي مسافربري براي 
بوئينگ "، "737بوئينگ-" ،"757بوئينگ "تركمنستان داراي هواپيماهايي با نام تجاري معروف جهان از جمله 

  با قدرت پرواز طوالني مدت ميباشد. " Boeing-767-300 ER" و هواپيماي "717-
تا 2012شركت هواپيمائي تركمنستان در طول دوره اجراي برنامه ملي توسعه حمل و نقل هوايي براي سالهاي 

 در نظر دارد تعداد هواپيماهاي خود را افزايش دهد كه اين امر امكان داير شدن برنامه هاي جديد 2030
پروازي از فرودگاه عشق آباد به شهارهاي ميالن (ايتاليا)، جده (عربستان سعودي) هوشي مين (ويتنام)، تهران 
(جمهوري اسالمي ايران)، تفليس (گرجستان)، تاشكند (جمهوري ازبكستان) و ديگر شهرهاي جهان را خواهد 

 داد.
 تكنولوژي توليد گرافيت از كك نفتي با موفقيت آزمايش شد

وزارت صنايع يك آزمايش  "Turkmendemironumlery"  و اداره دولتيULKE Enterpriseمتخصصين شركت 
منحصر به فرد انجام دادند. اين اولين بار بود كه گرافيت مصنوعي از كك نفتي توليد شده توسط مجتمع 

پااليشگاه تركمن باشي ساخته شد. اين فن آوري بر اساس روش توسعه يافته گرم كردن كك در كوره انجام شد. 
 درجه سانتيگراد گرم شده و از 3000ساخت واحد آزمايشي دركوره اجازه مي دهد تا كك نفتي در خالء تا 

 مواد موجود ساخته شد. 
گرافيت مصنوعي مواد منحصر به فردي است كه از جمله هدايت الكتريكي و حرارتي، مقاومت در برابر محيط 

تهاجمي و درجه حرارت، قابليت روانكاري باال، انعطاف پذيري شيميايي در بسياري از زمينه هاي علم و فناوري 
جايگزين مي شود. الكترودهاي گرافيت كربن در آلومينيوم، شيميايي، ذوب فوالد و ديگر شاخه هاي صنعت 

استفاده مي شود. آنها در توليد آلياژهاي آهني، فلزات غير آهني، ساينده مصنوعي، كاربيد كلسيم، فسفر، كلر، 
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سود سوز و غيره استفاده مي شود. مواد كربني در ساخت انواع كوره هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. 
آنها در راكتورهاي هسته اي و توده كربن و اليه ها در الكترودهاي پخت خود استفاده مي شود. توسعه توليد اين 

ماده در چشم انداز آينده در صنعت كشور با هدف ارتقاء توليد گسترده از محصوالت گرافيتي به بازار جهاني 
 است كه درآمد ارز زيادي را بدنبال دارد.

 سطح خدمات پزشكي در مناطق روستايي بهبود مي يابد
در قالب استراتژي ملي اصالحات اجتماعي و اقتصادي براي رفاه حال همه اقشار جامعه، مراكز جديد بهداشتي 

مدرن ساخته مي شوند و ساختمانهاي موجود در مناطق روستايي در منطقه شمال كشور كامال تعمير و بازسازي 
شده و با تمام زير مجموعه هاي كمكي و مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات درماني و تشخيص طبي طيف 

 وسيعي از خدمات پزشكي با كيفيت باال را به روستائيان ارائه مي دهند. 
بر اساس برنامه سياست اجتماعي و بهداشتي دولت تركمنستان، سالمت مردم در اولويت قرار دارد و برنامه هاي 

متنوعي به طور موفقيت آميز با هدف بهبود هرچه بهتر موسسات پزشكي كه خدمات درمان و پيشگيرانه را 
مطابق با استانداردهاي جهاني به ارمغان آورده اند اجرا مي شوند. موسسات مراقبت هاي بهداشتي در مناطق 

روستايي بر اساس مباني پزشكي و با نوآوري هاي فني صنعت پزشكي مدرن تجهيز شده و داراي استانداردهاي 
باال پزشكي هستند. در اين خصوص الزامات شديدي براي باالبردن سطح مهارت حرفه اي كاركنان پزشكي 

معمول است و پرسنل حوزه ارائه خدمات پزشكي به طور مرتب مهارت هاي خود را در مراكز تحقيقاتي باليني با 
 هدف تسلط بر روشهاي جديد تشخيص بيماريها و درمان آن فرا ميگيرند.

 برگزاري مراسم امحاء مواد مخدر كشف شده در تركمنستان
اين مراسم در روستاي آق بوغدي در نزديكي شهر عشق آباد برگزار گرديد و مواد امحاء شده شامل انواع مواد 

 ماه گذشته بود كه طي 6مخدر، قرصهاي روانگردان، انواع سيگار و انواع ديگر مواد مخدر كشف شده در طي 
عمليات ويژه ضد مواد مخدر انجام شده توسط سازمانهاي اجراي و نظامي كه وظيفه مبارزه با مواد مخدر كشف و 

ضبط شده بود و طبق هماهنگي كميسيون هماهنگي امور كشور براي مبارزه با مواد مخدر كه تحت نظر كابينه 
وزيران و وزارت كشور است، انجام شد. در اين مراسم مقامات ارشد سازمان هاي امنيتي و نظامي و وزارت كشور 
تركمنستان، نمايندگان هيئت هاي ديپلماتيك و سازمان هاي بين المللي و رسانه هاي گروهي حضور داشتند و 

 تمامي مراحل سوزاندن مواد مخدر توسط مقامات انتظامي و كارشناسان مجاز حاضر در محل كنترل شد.
تركمنستان عضو چندين كنوانسيون بين المللي مبارزه با مواد مخدر از برنامه مبارزه سازمان ملل متحد عليه 
قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان، برنامه منطقه اي و بين المللي دفتر برنامه هاي مواد مخدر و 

 جرايم سازمان ملل متحد و برنامه مبارزه با قاچاق موادمخدر اتحاديه اروپا است. 
 تكميل پروژه مهم زيست محيطي در مجتمع پااليشگاه بندر تركمن باشي 

سيستم تصفيه آب و فاضالب صنعتي جديد در مجتمع پااليشگاه تركمن باشي مورد بهره برداري قرار گرفت. 
ارائه خدمات اپراتورهاي كامپيوتري يكي از مهمترين مجموعه هاي تاسيسات جديد است. سيستم توزيع كننده 
واحدهاي مهندسي و واحدهاي تصفيه، خطوط لوله را از منابع فاضالب صنعتي و خانگي به واحدهاي تصفيه و 
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براي استفاده ثانوي از آب تميز نگهداري مي كند. اپراتورها همراه با واحدهاي تكنولوژيكي مخازن را براي ذخيره 
سازي زباله هاي صنعتي و خانگي، شبكه هاي فاضالب فشرده، برج هاي خنك كننده، واحدهاي تخريب نفت و 

 ساير امكانات زيرزميني تاسيسات نظارت مي كنند.
مجموعه تجهيزات اول مجموعه شامل سه فاز جداساز نفت و لجن، شناور، فيلترهاي اوليه، فيلترهاي تصفيه، 

ايستگاه هاي پمپاژ و واحدهاي كمپرسور مي باشد. كار تصفيه در دو مرحله انجام ميشود. در اولين مرحله آب 
پاك پس از طي فرآيند پيچيده اي به چرخه گردش آب تاسيسات پااليشگاه مي رسد. در مرحله دوم تاسيسات 

تصفيه كننده براي جمع آوري طراحي شده و جداسازي آبهاي صنعتي و خانگي را انجام ميدهد. در راكتور 
بيولوژيكي از جايي كه آب از طريق فيلتر به مخزن براي استفاده بيولوژيكي منتقل مي شود، آب تميز براي 

 آبياري كاشت استفاده مي شود. 
  دانشجوي جوان پسر و دختر 400تاسيس دانشگاه جديد با توان جذب 

موسسه آموزش عالي جديد تركمنستان بر اساس زيربناي نظام ملي آموزش عالي تاسيس شده است. محوطه 
 هكتار را به خود 25دانشگاهي اين موسسه آموزش عالي در شهر آبادان واقع شده است و زميني به مساحت 

اختصاص داده است و داراي سه ساختمان شامل ساختمان دانشگاهي، ساختمان اداري و يك مجتمع مسكوني 
براي اسكان استادان دانشگاه است. عالوه بر اين داراي چهار خوابگاه دانشجوئي، كتابخانه، غذاخوري، سالن 

كنفرانس و يك مجتمع ورزشي است. در اين مؤسسه يك گلخانه وجود دارد كه براي پرورش و پرورش گلها و 
 گياهان تزئيني تمرين و تحقيقاتي انجام دهد.

كالسهاي آموزشي، دفاتر، اماكن اداري موسسه با تجهيزات اداري، مبلمان، تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي 
مورد نياز تامين شده است و ارائه كيفيت باالي تمام خدمات آموزشي، عمومي و مديريت به فارغ التحصيالن در 

آينده اين موسسه اولويت دارد. موسسه جديد آموزش عالي تخصصي داراي چهار بخش اصلي آموزشي شامل 
خدمات عمومي، اقتصاد و مديريت، سيستم هاي مهندسي و سازه ها، مكانيك و فنآوري مي باشد. همچنين در 
مؤسسه بخشي بنام توسعه حرفه اي وجود دارد كه بر رشد حرفه اي كاركنان در زمينه خدمات شهري متمركز 

است و متخصصان سيستم دولتي خدمات شهري را آموزش خواهد داد. مراسم افتتاحيه موسسه خدمات عمومي 
 در آستانه پنجمين دوره بازي هاي داخل سالن آسيايي و ورزش هاي رزمي برگزار خواهد شد.

 مركز آموزش كنسرن دولتي «تركمن گاز» در عشق آباد آغاز بكار كرد.
 هكتار منطقه قرار دارد. همه شرايط براي تسلط مؤثر و كيفيت 3مجموعه اي از ساختمان هاي سفيد مرمر در 

 ماهه وجود دارد)، كه به طور فعال در زمينه هاي گاز كشور اجرا مي 3 و 2تجهيزات و فن آوري نوآورانه (دوره 
  متخصص را به طور همزمان فراهم كند.120شود، در آنجا ايجاد مي شود. اين مركز مي تواند آموزش 

 يك پيمانكار ساختمان بود، پروژه ها و طراحي ها و كارهاي زير "Turkmenneftegazstroy"كنسرن دولتي 
 LG International"  انجام گرفت. كره جنوبي"Dowamat"قراردادي توسط متخصص انجمن كسب و كار 

Corp." تجهيزات آموزشي نوآورانه را عرضه كرد. ساختمان سه طبقه داراي هفت كالس درس و چهار آزمايشگاه 
 مشخصات با تمام تجهيزات الزم براي پيشرفته است.
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آزمايشگاه الكترو فني داراي آزمايشگاهي صوتي و تصويري است كه به بررسي جزئيات پردازش هاي فن آوري از 
راه دور و كانال هاي ارتباطي بي سيم مي پردازد و تنظيم و ارائه عمليات بدون توقف از سيستم انجام ميشود، 
بنابراين متخصصان حوزه نفت و گاز مي توانند كار واحد هاي مدرن را كه اخيرا در زمينه هاي مختلف نصب 

شده اند، مطالعه كنند و عملكرد نامناسب و شرايط اضطراري را مطالعه كنند و از پيشگيري از آن ها جلوگيري 
كنند و نتيجه را بدون خروج از آزمايشگاه از بين ببرند و كاركرد تجهيزات حفاري مدرن را مديريت كند. كالس 

هاي كامپيوتر به تدريس اين امر كمك مي كنند. در اين مركز آموزشي شرايط الزم براي آموزش مؤثر و با 
 ماهه براي افراد مهيا است. اين مركز مي تواند 3 و 2كيفيت در كنار تجهيزات و فن آوري مدرن در يك دوره 

  متخصص را به طور همزمان فراهم كند.120آموزش 
 
 

  كابينه وزيران تركمنستان12/4/1396طرح مسائل اقتصادي در جلسه مورخ 
 در اين جلسه موارد ذيل در خصوص مسائل اقتصادي كشور مطرح گرديد:

طرح موضوع فعاليت مراكز استاندارد استاني جهت انجام آزمونهاي متالوگرافي و تجزيه و تحليل تطبيقي اندازه 
گيري ابزار مورد استفاده در حوزه هاي نفت، گاز، كشاورزي، خدمات بهداشتي، تجارت و ديگر حوزه ها و تاكيد 

 رئيس جمهور مبني بر اخذ مجوز آزمايشگاه هاي مركز استاندارد دولتي در سطح بين المللي،
با توجه به گزارش معاون رئيس كابينه وزيران آقاي بابايف در مورد وضعيت مجموعه سوخت و انرژي، رئيس 

جمهور ايشان را مكلف كرد به منظور بهبود پتانسيل صنعتي و صادرات مجتمع سوخت و انرژي كشور، نوسازي 
زيرساخت هاي شاخه اي بر اساس استفاده از فن آوري هاي نوين و پيشرفت هاي پيشرفته و سياست سرمايه 

 گذاري فعال تالش نمايد.
آقاي امان گلديف معاون كابينه وزيران در امور صنعت و ساختمان گزارش فعاليت ساختاري تحت نظارت و 

وضعيت او در محل هاي ساخت و ساز در عشق آباد را گزارش كرد. در اين خصوص رئيس جمهور آقاي امان 
گلديف را به كنترل دائمي چگونگي اجراي برنامه ريزي شهري و سرمايه گذاري تركمنستان مطابق با معيارهاي 

 تعيين شده توسعه شهري و نيز بهره برداري مناسب از تاسيسات جديد مكلف نمود.
آقاي آنامرداف معاون كابينه وزيران در حوزه كاري خود در مورد پرداخت سرمايه گذاري اختصاص داده شده به 

 مشترك در كشور براي تامين نيازهاي 684183 ايستگاه تلفن براي 526وزارت ارتباطات گزارش داد و گفت: 
خدمات ارتباطي نصب خواهند شد. در نتيجه يكپارچه مدرنيزه شدن و تنوع بخشهاي شعبه، ارتباطات راديويي، 
شبكه هاي تلويزيوني و راديويي در كشور موفقيت آميز عمل مي كنند و شبكه توسعه يافته ايستگاه هاي تلفن 

 فراهم مي كند كانال هاي سرعت باال براي اتصال به اينترنت با باند وسيع و انتقال داده ها عمل ميكنند.
آقاي اوباما قربانازاروف، معاون كابينه وزيران، در مورد كار ساختارهاي تحت نظارت او بر تجمع پتانسيل صنعتي 

و صادرات كشور و سازمان هاي تجارت در سطح بين المللي گزارش داد. رئيس جمهور بر اهميت تجديد و اصالح 
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روشهاي سازماني را در كارنامه بورس كاال و مواد اوليه كشور مورد توجه قرار داد و خواستار برگزاري كار مولد 
 براي فعاليت هاي اطالعاتي و بازاريابي در بازارهاي جهاني شد.

سپس معاون كابينه وزيران آقاي آيدوگديف، در مورد وضعيت موجود در بخش صنعتي و نيز كارهايي كه براي 
تهيه بازار داخلي با سيمان، مواد معدني غير فلزي و ساير مصالح ساختماني صورت گرفته است را گزارش داد و 

گفت: تمام استانها داراي مراكز تجاري براي فروش محصوالت ذكر شده به مردم با قيمت هاي تعيين شده دولتي 
هستند. عالوه بر اين، وزارت صنايع همراه با اتحاديه صنايع و كارآفرينان اقدامات الزم براي حمايت از تجارت 
كوچك و متوسط، افزايش قدرت توليد براساس فن آوري پيشرفته و هدايت توليد كاالهاي جديد را انجام مي 

دهد. رئيس جمهور در اين خصوص گفت: استفاده از فن آوريهاي نوين، افزايش توليد كاالهاي صادراتي جايگزين 
 واردات با استفاده از منابع داخلي و محلي، شرايط الزم براي توسعه پويا در بخشهاي مختلف صنعت كشور است.

در پايان وزير امور خارجه و معاون رئيس كابينه وزيران، در مورد نتايج سفر تجاري به توكيو با ارائه گزارش سفر 
خود به ژاپن به همراه هيئت اقتصادي و تجاري جهت برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي و تجاري با ژاپن 

جلسه بين 12گفت: در اين سفر نشست كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين دو كشور و 
كميته هاي مشترك همكاري بين تركمنستان- ژاپن براي توسعه روابط دو كشور برگزارشد كه موفقيت آميز 

 ارزيابي ميگردد.
در اين خصوص رئيس جمهور گفت: با توجه به انجام جلسات مشترك اقتصادي و تجاري تركمنستان - ژاپن و 

برگزاري كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري و فني دو كشور در راستاي توسعه همكاريهاي 
اقتصادي، تجاري، بازرگاني و فني، ضرورت دارد كه براي بهره برداري بهينه از ظرفيتهاي موجود در همه حوزه 

 ها جهت گسترش همكاريها در چشم انداز آينده بايد تالش زيادي نمود. 
 ب- برگزاري نمايشگاهها و كنفرانسها 

  در عشق آباد با پيام رياست جمهوري تركمنستان "2017تجارت و خدمات "برگزاري نمايشگاه 
موضوع اين  در عشق آباد با پيام رياست جمهوري تركمنستان برگزارشد. "2017تجارت و خدمات "نمايشگاه 

نمايشگاه نوسازي روش هاي جديد اجرائي در فروشگاهها، مراكز خريد، مراكز تجاري، كيترينگ و مراكز خدمات 
بود. اين نمايشگاه همچنين هدف ترويج كشاورزي و توليد مواد غذايي و رونق صنعت داخلي در بازار مصرف 

داخلي كشور را نيز در بر داشت و براي غرفه داران فرصتي براي گسترش اطالعات الزم در كاالها و خدمات خود 
 ارائه محصوالت با كيفيت باالي صنعتي و و همچنين براي رايزني براي انجام تجارت مستقيم ايجاد كرد.

كشاورزي و توسط شركتهاي تركمني  به سرعت در حال رشد است كه نشان دهنده دستاوردهاي كشور در اين 
مورد در اجراي طرح اصالحات اقتصادي تركمنستان است كه زمينه را براي بهبود همكاريهاي تجاري با ديگر 

 كشورها فراهم خواهد آورد.
در بخشي از پيام رئيس جمهور آمده است: برگزاري اين نمايشگاه در عشق آباد نشان دهنده دستاوردهاي حوزه 
تجارت براي سالهاي پس از استقالل است. من اطمينان دارم كه اين امر نقش مهمي در بهبود كيفيت خدمات 
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اجتماعي در آينده ايفا خواهد كرد. اين نمايشگاه نشاندهنده دستاوردهاي تركمنستان در اجراي اصالحات 
 اجتماعي و اقتصادي و همچنين شكل گيري صنعت و تجارت بسيار پيشرفته در كشور ما است.

تركمنستان يكي از كشورهاي در حال توسعه با سرعت زياد در جهان است. اصالحات در كشور به تقويت قدرت 
اقتصادي خود كمك مي كند و امكان افزايش فرهنگ خدمات ارائه شده به مردم در زمينه خرده فروشي، افزايش 

حجم و تنوع كاالها و كيفيت آنها را ميسر ميسازد و تركمنستان به طور گسترده به عنوان كشوري با توسعه 
پايدار به رسميت شناخته ميشد كه امنيت غذايي را براي دراز مدت فراهم مي آورد. برگزاري چنين 

 نمايشگاههائي فرصت مناسبي براي مصرف داخلي و صادرات توليدات با كيفيت باالي كشورمان  را خواهد كرد.
الزم به ذكر است اتاق بازرگاني و صنايع و اتحاديه تجار و بازرگانان تركمنستان مجري اين نمايشگاه بودند. عالوه 

بر شركتهاي تركمني، شركتهائي از كشورهاي خارجي از جمله روسيه، جمهوري بالروس، جمهوري تركيه، 
 جمهوري خلق چين، جمهوري قرقيزستان در اين نمايشگاه سه روزه شركت داشتند. 

 نخستين نمايشگاه اختصاصي كاالهاي چين در عشق آبادبرگزاري 
اولين نمايشگاه اختصاصي چين در «عشق آباد» در سالن نمايشگاهي اتاق صنايع و بازرگاني تركمنستان با قرائت  

پيام رئيس جمهور اين كشور توسط «ارازمراد قربان نظراف» معاون رئيس جمهور در امور بازرگاني و تجارت به 
اين نمايشگاه از طرف اتاق بازرگاني و صنايع تركمنستان با برگزار شد.  ژوئيه 6 تا 4 روز از تاريخ 3مدت 

 سين كيانگ چين براي اولين بار منطقههمكاري وزارت تجارت چين، كميته حمايت از معامالت بين المللي 
 اقتصادي از سوي چين جهت برگزاري همايش -در كنار برگزاري اين نمايشگاه هيئتي تجاري برگزار گرديد. 

اين نمايشگاه با همكاري اتاق بازرگاني و تجاري و مذاكره با طرفهاي تركمني عازم عشق آباد اعزام شده  است. 
صنعت تركمنستان به طور مشترك با وزارت بازرگاني، كميته توسعه تجارت بين الملل و منطقه سين كيانگ 

 چين برگزار شد.
 شركت مختلف صنعتي و توليدي از استان ها و 80در اولين نمايشگاه اختصاصي چين در تركمنستان بيش از 

شهرهاي مختلف چين در زمينه صنايع غذايي، لبنيات، دامداري، كشاورزي، طيور، لوازم خانگي و نساجي، 
ماشين سازي، خودروسازي، لوازم الكترونيك، پوشاك، صنايع توليد مواد اوليه صنعتي، نفت و گاز، پتروشيمي، 

صنايع توليد سازه هاي پيش ساخته، داروسازي، پزشكي، ميوه و تره بار، خدمات توريستي، گردشگري، هوا و فضا، 
ساختمان و جاده سازي، لوازم خانگي، موبايل، رايانه و سيستم هاي مخابراتي و ارتباطاتي كاال و آخرين 

 دستاوردهاي خود را به نمايش گذاشتند.
 ج- روابط دوجانبه اقتصادي و تجاري :

 تركمنستان- ژاپن: در راه توسعه همكاري دوجانبه اقتصادي، تجاري، بازرگاني و فني :
رئيس جمهور تركمنستان مصوبه تعيين اعضاي جديد كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني 

 و فني تركمنستان براي تشكيل جلسه و مذاكره با اعضاي كميته اقتصادي ژاپن را تصويب و امضا كرد. 
تيرماه) هيئت دولت با مصوبه تعيين اعضاي جديد 2 ژوئن(23رئيس جمهور تركمنستان در جلسه مورخ 

كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني و فني تركمنستان با ژاپن تاكيد كرد: توسعه روابط 
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دوجانبه ثمربخش و گسترده در همه حوزه ها با كشورهاي منطقه آسيا- اقيانوس آرام، از جمله ژاپن، يكي از 
مهمترين برنامه هاي سياست خارجي تركمنستان است و در حال حاضر چندين شركت ژاپني با معروفيت 

 جهاني در تركمنستان با موفقيت مشغول فعاليت هستند و اين فعاليت بايد افزايش يابد. 
رئيس جمهور تركمنستان گفت: ما برنامه هاي گسترده اي را در زمينه اجراي پروژه ها با شرايط واقعي براي 

توسعه ارتباطات اقتصادي، تجاري و بازرگاني با ژاپن پيش بيني كرده ايم و جذابيتهاي گسترده اي را براي 
استفاده هرچه بيشتر از سرمايه گذاران و متخصصين ژاپني براي فعاليت در بسياري از حوزه ها، به ويژه در حوزه 

 صنايع با تكنولوژي پيشرفته و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف بويژه انرژي را تدارك ديده ايم.
  ژاپن–برگزاري دوازدهمين نشست كميته مشترك همكاريهاي اقتصادي تركمنستان 

 تيرماه سالجاري) 5 (2017 ژوئن 26متعاقب تعيين اعضاي كميته اقتصادي تركمنستان با ژاپن در تاريخ 
دوازدهمين جلسه كميته همكاري هاي اقتصادي تركمنستان- ژاپن در توكيو با دستوركار توسعه همكاري 

دوجانبه در حوزه هاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني و فني با سفر هيئت تركمني به ژاپن به رياست وزير 
 امورخارجه اين كشور به عنوان رئيس هيئت تركمني در توكيو برگزار شد.

 در جريان اين نشست كاري، طرفين ديدگاههاي خود را در خصوص موضوعات مختلف از جمله در مورد 
همكاريهاي اقتصادي، تجاري و بازرگاني بين دو كشور را بيان كردند. طرفين تشكيل جلسات كميته هاي 

مشترك همكاري بين  دو كشور در زمينه همكاري اقتصادي در راستاي تقويت و گسترش همكاريهاي دو جانبه 
 را مثبت ارزيابي مثبت كرده و از روند رو به رشد و موفقيت آميز روابط دو كشور ابراز رضايت كردند.

در اين نشست توسعه همكاري مشترك در زمينه هاي حمل و نقل، شيمي، برق، صنعت، كشاورزي، بهداشت، 
ارتباطات، امور مالي، تجارت، علم، آموزش، ورزش، گردشگري و محيط زيست بحث و گفتگو شد و بر ارتقاء 

روابط دوجانبه در موضوعات مذكور تأكيد شد. در پايان اين نشست و پس از انجام مذاكرات بين اعضاي كميته 
هاي مشترك ژاپن- تركمنستان در مورد توسعه همكاري هاي اقتصادي، تجاري و بازرگاني بين دو كشور، 

 پروتكل نهايي امضاء شد.
در چارچوب ديدارهاي كاري هيئت تركمنستان با ژاپن، جلسات دوجانبه بين مقامات وزارتخانه ها، روساي 

ادارات و دانشگاه هاي تركمنستان با طرفها و شركت هاي ژاپني، دانشگاه ها و برخي وزارتخانه ها نيز برگزار 
 گرديد.

 گسترش همكاريهاي اقتصادي تركمنستان و كشور آفريقاي جنوبي  
سفير آكروديته آفريقاي جنوبي كپي استوار نامه خود را تسليم وزارت امورخارجه تركمستان كرد. خانم 

كيتومتسي سيپلو ماتئوس سفير و نماينده فوق العاده جمهوري افريقاي جنوبي در قزاقستان (محل اقامت در 
آستانه)، به عنوان سفير آكرديته اين كشور در تركمنستان در عشق آباد كپي استوار نامه خود را تسليم وزارت 

 امورخارجه تركمستان كرد.
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در جريان اين ديدار، طرفين ديدگاه هاي خود را درباره وضعيت فعلي روابط بين دو كشور بيان كردند. با توجه 
به گفتگوهاي سازنده در خصوص توسعه روابط سياسي، چشم انداز توسعه روابط اقتصادي بطور گسترده و امكان 

 توسعه همكاري در بخشهاي  انرژي، مديريت آب و صنعت نساجي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
همچنين طرفين عالقه مندي خود را در خصوص توسعه همكاريها در زمينه علوم، آموزش و پرورش از جمله 

آموزش پرسنل پزشكي، فرهنگي و بشردوستانه اعالم كردند. درادامه با توجه به بيست و پنجمين سالگرد 
برقراري روابط ديپلماتيك ميان دوكشور، طرفين پيشنهادات خود را براي برگزاري جلسات مشترك همكاريهاي 

 اقتصادي، تجاري و بازرگاني ارائه دادند.

برگزاري نشست با رئيس منطقه خودمختار گاگوزيا مولداوي در وزارت امورخارجه در راستاي توسعه 
 روابط اقتصادي و تجاري 

، در محل وزارت امور خارجه تركمنستان، وزير امور خارجه تركمنستان با رئيس 2017 ژوئن سال 28در 
 منطقه خود مستقل و خود مختار گاگوزيا مولداوي خانم ايرينا وله ديدار و گفتگو كرد.

اين ديدار در راستاي تقويت هرچه بيشتر گسترش همكاريهاي اقتصادي و تجاري ميان تركمنستان و جمهوري 
خودمختار گاگوزيا مولداوي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و طرفين ديدگاه هاي خود را درباره همكاري هاي 
دو جانبه بيان نموده و ابراز اميدواري كردند گفتگوها در سطح بااليي تداوم يابد. همچنين طرفين عالقه مند به 

 توسعه همكاري منطقه اي هستند.
خانم ايرينا وله از تركمنستان به خاطر ساخت يك مركز اجتماعي در منطقه مستقل و خودمختار گاگوزيا تشكر 

و قدرداني كرد و گفت: اين امر نشاندهنده توسعه روابط پويا و مثبت روابط تجاري و اقتصادي بين دو طرف 
است. وي همچنين ابراز عالقمندي شركت هاي منطقه مستقل و خودمختار گاگوزيا در مورد پتانسيل صادراتي 

 اين منطقه جهت توسعه روابط تجاري و فعال شدن مشاركت آنها در بازار تركمنستان را اعالم كرد.
طرفين همچنين در مورد امكان توسعه همكاريها در بخش انرژي بحث و گفتگو كردند. طرف تركمن گزارشي از 
وضعيت فعلي بخش انرژي، به ويژه برنامه هاي توسعه صنايع نفت و گاز و حوزه شيميايي اين كشور ارائه داد. در 
پايان طرفين توافق كردند تا با هماهنگ كردن فعاليتها در حوزه هاي مختلف، جهت تقويت همكاري اين منطقه 

 با كشور تركمنستان و انجام كار مشترك را با تالشهاي گسترده خود ادامه دهند
توسعه روابط اقتصادي دوجانبه، محورگفتگوي معاون اول نخست وزيرقزاقستان و رئيس جمهور 

 تركمنستان 
رئيس جمهور تركمنستان معاون اول نخست وزير قزاقستان آقاي عسكرمامين را به حضور پذيرفت. در ابتداي  

اين ديدار رئيس جمهور تركمنستان از رئيس جمهور قزاقستان، بدليل ارسال پيام سالگرد تولد وي قدرداني كرد. 
رئيس جمهورتركمنستان تأكيد كرد كه قزاقستان يك شريك بسيار مهم براي ما مي باشد و روابط بين دو كشور 

 بويژه در حوزه اقتصادي و تجاري و ترانزيتي براساس يك برنامه درازمدت و در بردارنده منافع متقابل است.
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معاون اول نخست وزير قزاقستان نيز ابراز تمايل كشورش را براي همكاري بيشتر در همه زمينه ها اعالم كرد. در 
پايان اين ديدار، طرفين نظرات خود را در مورد چشم انداز همكاري دو كشور در برخي از زمينه هاي مهم از 

 جمله اقتصادي،  تجاري، بازرگاني، انرژي و ترانزيت بيان كردند.
 تماس تلفني رؤساي جمهور تركمنستان و ازبكستان در خصوص توسعه روابط دو جانبه 

رئيس جمهور تركمنستان تلفني با رئيس جمهور ازبكستان گفتگو كرد. در اين مكالمه تلفني، رؤساي دو كشور 
همسايه نظرات خود را درباره عوامل مهم و تاثيرگذار توسعه روابط دوجانبه تركمن- ازبك مبادله كردند. طرفين 
خاطرنشان كردند كه تحرك مثبت همكاري هاي بين دو كشور در زمينه اجراي توافق نامه ها و برنامه هاي بلند 
مدت بويژه در مورد توسعه روابط اقتصادي، تجاري، انرژي و ترانزيت كه در طول نشست ها و مذاكرات اخير در 
شهرهاي عشق آباد و بندر تركمن باشي تركمنستان صورت گرفته است، چشم انداز روشني را براي مشاركت در 
همه زمينه ها بر اساس توافقات دو كشور در مسائل دو جانبه و چند جانبه مشخص كرده است. عالوه براين در 

 اين تماس تلفني طرفين در مورد مسائل مهم منطقه اي و بين المللي به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دو رئيس جمهور همچنين براي ارتقاء ارتباطات علمي- آموزشي و فرهنگي و تقويت همكاري در ورزش و 

گردشگري سخن گفتگو كردند. در پايان اين گفتگوي تلفني رئيس جمهور تركمنستان همتاي ازبكي خود را 
 براي شركت در مراسم افتتاحيه پنجمين دوره بازي آسيا داخل سالن دعوت نمود.

 مذاكره وزير امورخارجه تركمنستان با معاون نخست وزير تركيه در خصوص توسعه روابط اقتصادي

وزير امور خارجه تركمنستان با معاون نخست وزير تركيه ييلديريم كه در راس يك هيئت اقتصادي و تجاري به 
 عشق آباد سفر كرده بود ديدار و گفتگو كرد.

در طي مذاكرات، طرفين مسائل مربوط به همكاريهاي بين دو كشور در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصادي، 
تجاري، بازرگاني و فني را با توجه به منافع متقابل مورد بحث و بررسي قرار دادند و در اين راستا، طرفين با 

اشاره به سطح باالي مشاركت سياسي و ديپلماتيك دو كشور در منطقه و جوامع بين المللي، ديدگاه هاي خود را 
در مورد امكان گسترش همكاري قابل قبول در همه زمينه ها بويژه اقتصادي، تجاري، بازرگاني و فني ابراز 

نمودند. همچنين توسعه همكاري در زمينه آموزش، ورزش و گردشگري نيز مورد تاكيد قرار گرفت. در پايان 
جلسه، طرفين رضايتمندي خود را از تبادل نظر جالب در مورد وضعيت فعلي و چشم انداز همكاري ميان دو 

كشور در حوزه هاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني و گردشگري ابراز داشتند و بر ضرورت تداوم تماسهاي منظم در 
 همه سطوح تأكيد كردند.

 اظهارات سفير بالروس در تركمنستان در خصوص توسعه روابط دوجانبه درحوزه اقتصادي 
سفير جمهوري بالروس در تركمنستان، با درج مقاله اي در مطبوعات تركمنستان گفته است: بالروس روابط 
خود را با شركاي خارجي بويژه تركمنستان بر اساس رعايت اصول انساني، احترام متقابل، اعتماد دوطرفه و  

 تالش براي دستيابي به صلح و گسترش همكاريها تداوم مي بخشد.
سفير بالروس در ادامه اظهارات خود مي گويد: تركمنستان دوست قابل اعتماد و استراتژيك بالروس در آسياي 

مركزي است و تجربه نشان داده كه دوستي بالروس- تركمنستان تحت تاثير هيچ مسئله اي در جهان قرار 
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نگرفته و همكاري سازنده بين دو كشور در سطح دوجانبه و بين المللي نمونه اي براي ديگر كشورها است. 
حمايت متقابل از ابتكارات طرفين در صحنه بين المللي با هدف تحكيم صلح، ثبات و توسعه اقتصاد كارآمد، 

شواهدي روشن از رويكردهاي مشترك براي تحقق اصول اصلي سياست خارجي بالروس و تركمنستان است و 
برگزاري ديدارها بطور مداوم در سطح باال و وجود اعتماد بين رئيس جمهور دو كشور در زمينه همكاري دوجانبه 

 و گوياي اين مطلب است. 
عالوه بر اين بالروس از موفقيت روز افزون تركمنستان در توسعه اجتماعي و اقتصادي و همبستگي دولت با ملت 
تركمنستان در تحقق اين استراتژي بلند مدت در همه زمينه با هدف بهبود رفاه و آسايش مردم اين كشور بسيار 
خوشحال است. سفير بالروس در پايان اظهار داشت: روابط دوجانبه اقتصادي و تجاري بين دو كشور در سالهاي 

 ميليون 300 حجم تجارت و صدور خدمات فني و مهندسي به 2016اخير با موفقيت توسعه يافت و در سال 
 دانشجوي تركمن در دانشگاههاي بالروس مشغول تحصيل هستند و 9000دالر رسيد. هم اكنون حدود 

 همكاريها در حوزه علمي، بهداشت و درمان، ورزش، گردشگري و فرهنگ بطور فعال در حال توسعه است.
دو رويداد مهم تاريخي براي بالروس و تركمنستان در سال جاري اتفاق افتاد، يكي افتتاح مجتمع مسكوني 
گارليك و مجتمع جديد سفارت جمهوري بالروس در عشق آباد بود كه اين رويدادها چشم انداز دراز مدت 

 روشن و ويژگي استراتژيك روابط بالروس و تركمن را در آينده تاييد ميكند.
بالروس يكي از دوستان و شركاي قابل اعتماد تركمنستان است و اينجانب بنام دولت و ملت بالروس از رئيس 
جمهور تركمنستان بدليل حمايتهاي گسترده ايشان جهت توسعه همكاري متقابل و موثر بين دو كشور و ملت 
هاي تركمن و بالروس و همچنين حمايت از سفارت بالروس تشكر و قدرداني مي نمايم. وي در پايان گزارش 

 ماموريت ديپلماتيك خود در تركمنستان را ارائه داد.
 گذراندن آموزشهاي عملي دانشجويان پزشكي تركمنستان در بالروس 

گروهي از دانش آموزان سال چهارم دانشگاه پزشكي، آموزشهاي عملي خود را در دانشگاه علوم پزشكي بالروس 
 امضاء شده است را گذراندند. در 2012در اجراي توافق نامه همكاري علمي و دانشگاهي دو كشور كه در سال 

ابتداي همكاري پنج ساله دانشكده پزشكي، هيئت دانشگاه تركمنستان از دانشگاه مينسك بازديد كرد. در اين 
بازديد فرآيند آموزشي و فعاليتهاي گروههاي تخصصي پزشكي از سوي مسئولين دانشگاه پزشكي بالروس براي 
هيئت دانشگاه پزشكي  تركمنستان تشريح شد. در طي برگزاري اين جلسات اولويتهاي همكاري، به ويژه برنامه 
بهبود كيفي سخنرانيهاي علمي  و تبادل علمي دانشجويان پزشكي و مطالعات مشترك و توسعه آثار علمي مورد 
بحث و بررسي  قرار گرفت. همچنين همكاري بين المللي و روشهاي نوآورانه بهبود آموزش متخصصين در زمينه 

 مراقبت هاي بهداشتي نيز مطرح گرديد. 
با تدوين مجموعه اي از كارهاي علمي مشترك، دانشگاه پزشكي بالروس برنامه كارهاي عملي براي اساتيد، 

پزشكان كلينيكهاي دانشگاه پزشكي و دانشجويان پزشكي تركمنستان را سازماندهي كرد. همچنين چند 
كنفرانس پزشكي نمايشگاه و نشست هاي علمي در عشق آباد برگزار شد. همچنين آموزشهاي عملي يك ماهه 

 دانشجويان پزشكي  تركمنستان، مرحله جديدي در همكاري دانشگاهي است. 
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 هزاران دانشجوي تركمني در دانشگاه هاي 9بنابه به گفته سفير بالروس در تركمنستان در حال حاضر حدود 
مينسك و ديگر موسسات آموزشي عالي بالروس در راستاي اجراي موافقت نامه هاي منعقده بين دو كشور در 
رشته هاي مختلف فني، مهندسي، پزشكي و ديگر رشته ها در بالروس مشغول به تحصيل هستند و گسترش 

همكاري مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي پزشكي دو كشور نمونه اي از همكاري موفق دو كشور در زمينه 
 آموزش پرسنل تخصصي و مجرب است.

 گفتگوي تلفني ميان رئيس جمهور تركمنستان و رئيس جمهور تركيه

در  اين گفتگوي تلفني ميان روساي جمهور دو كشور، رييس جمهور تركيه شصتمين سال تولد رئيس جمهور 
تركمنستان را به وي تبريك گفت و رهبران دو كشور از فرصت بدست آمده جهت بحث و بررسي موضوعات و 
 مسائل مهم مربوط به روابط دو كشور بر اساس دوستي و اشتراكات فرهنگي رضايتمندي خود را اعالم كردند.

رئيس جمهور تركمنستان با ابراز خوشحالي و تشكر از تبريك همتاي ترك خود، خاطر نشان كرد: سطح 
همكاري سنتي تركمنستان و تركيه در حال حاضر رضايت بخش طرفين نيست اما با موفقيت در حال توسعه 
است. همچنين طرفين بر تداوم گفتگوها جهت توسعه روابط استراتژيك و سازنده بين دو كشور تاكيد كردند 

برگزاري منظم جلسات و ارتباطات سطح باال را در اين امر موثر و مفيد ارزيابي كردند. هنچنين رهبران دو كشور 
چشم انداز همكاريهاي دوجانبه در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصادي، تجاري و بازرگاني مورد بررسي قرار و 

اظهار داشتند پتانسيل موجود بين دو كشور در زمينه مختلف اقتصادي باعث گسترش روابط رو به رشد تجارت 
 همكاري اقتصادي در آينده خواهد شد. 

همچنين روساي جمهور دو كشور با تاكيد بر اهميت مولفه هاي انساني- فرهنگي موجود بين دو كشور خواستار 
تقويت در حوزه ارتباطات، گردشگري و ورزش شدند و همچنين ديدگاه هاي خود را درباره چند موضوعات 

منطقه اي و جهاني بين كردند تالش براي تحكيم و حفظ صلح، امنيت و رفاه جهاني مورد تأييد قرار دادند. در 
پايان اين گفتگوي تلفني رئيس تركمنستان از همتاي ترك خود براي شركت در مراسم افتتاحيه پنجمين دوره 
بازيهاي آسيائي داخل سالن كه در ماه سپتامبر سالجاري در عشق آباد برگزار ميگردد دعوت به عمل آورد كه با 

 استقبال رئيس جمهور تركيه مواجه شد.
 گسترش همكاريهاي اقتصادي تركمنستان و كشور آفريقائي بوركينافاسو 

 با آنتوني سومدا سفير آكروديته بوركينافاسو در 2017 ژوئيه 5وزير امور خارجه تركمنستان در تاريخ 
تركمنستان (سفير مقيم بوركينافاسو در مسكو) ديدار و گفتگو كرد. در آغاز جلسه، سفير آكروديته بوركينافاسو 

كپي استوارنامه خود را تقديم وزير امورخارجه تركمنستان كرد. سپس طي مذاكراتي، طرفين با ابراز آمادگي 
براي تقويت روابط دو جانبه، مسائل مربوط به منافع مشترك را مورد بحث قرار دادند و به اهميت گسترش 

 همكاري هاي دوجانبه در زمينه هاي سياسي - ديپلماتيك، اقتصادي- تجاري، و فرهنگي- انساني اشاره كردند.
در بررسي چشم انداز همكاري بيشتردر آينده، طرفين نقش همكاري در چارچوب سازمانهاي بين المللي را مورد 

توجه قرار دادند. همچنين دو طرف در مورد توسعه روابط اقتصادي و پتانسيل صادرات و واردات هر دو كشور 
اطالعاتي را به يكديگر ارائه دادند و ابراز عالقمندي متقابل خود را در توسعه روابط بين محافل تجاري، صنايع 
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فرآوري، صنعت نساجي  فرهنگي و آموزشي بيان كردند. با توجه به ابراز عالقه طرف افريقائي جهت همكاري 
هاي مؤثر و مستمر، طرف تركمني آمادگي خود را براي حمايت و پشتيباني از تالشهاي سفير در ماموريت جديد 

 جهت توسعه روابط دو جانبه اعالم كرد.

 گسترش همكاريهاي اقتصادي تركمنستان و كشور برزيل  
ديميتريو بوينو سفير آكروديته جمهوري فدراسيون برزيل در تركمنستان (سفير مقيم برزيل در آستانه 

 در وزارت امور خارجه تركمنستان، با حضور نمايندگان شركت هاي 2017 ژوئيه 5قزاقستان) به درتاريخ 
 برزيلي در يك ميزگرد در وزارت امورخارجه تركمنستان شركت كرد.

در جريان گفتگوها در اين ميزگرد، طرفين با اشاره به تحرك مثبت توسعه روابط بين دو كشور و ابراز رضايت از 
آن، توجه ويژه به گسترش روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور را مورد تاكيد قرار دادند. همچنين با توجه به 
عالقمندي شركت هاي برزيلي به برقراري ارتباط با تجار و بازرگانان تركمنستان، سفير برزيل گفت: نتايج حاصل 

 از مشاركت نمايندگان شركت هاي برزيلي با طرفهاي تركمني در اين نشست مثبت  بود.
در اين رابطه، طرف برزيلي  چند پيشنهاد مشخص را براي توسعه هرچه بيشتر همكاري هاي اقتصادي و تجاري 

ارائه داد كه در بين آنها زمينه هاي همكاري در حوزه كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات اميدوار كننده بود. 
طرفين همچنين عالقمند به توسعه روابط در زمينه هاي آموزشي، ورزشي و گردشگري هستند. عالوه بر اين 

طرفين در اين ميزگرد، ديدگاه هاي خود در خصوص موضوعات مهم بين المللي و وضعيت كنوني همكاري 
سياسي و ديپلماتيك بين دو كشور را در دستور كار خود قرار داده و نتيجه همكاريهاي  مشترك در چارچوب 

 مسائل بين المللي مثبتي ارزيابي گرديد.
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