
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -خارهج رد شمال و شرق كشور نمايندگي وزارت امور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 خراسان رضوي رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 مديرعامل محترم منطقه ويژه اقتصادي سرخس

 سی و ششمين شماره خبرنامه اقتصادي تركمنستان ارسالموضوع: 

 با سالم؛

به پيوست سي وششمين شماره خبرنامه اقتصادي تركمنستان واصله از سفارت جمهوري  -احتراماَ         

 گذشته هفته در تركمنستان خارجي و داخلي اقتصادي اخبار ترين مهم شامل اسالمي ايران در عشق آباد،

 .گردد مي ارسال مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت

 

 

 

 
 طرف از                                        

   . 

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 عليپورطرق هادي

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

  ٥٥٨٣ / ٢٢٣ / ٠٤٥٨١٣ :شماره 
 ٤٥/٤٣/٤٠٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 مرو  -جناب آقاي  جعفري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 و بولتن رسانيجناب آقاي  شمسي زاده راوندي رئيس محترم اداره اطالع   - 

 

 

 



تعالی بسمه  

 1398 ماه دیماه 13 لغایت 7 تاریخ از  ترکمنستان  36 شماره اقتصای  خبرنامه

 

 ترکمنستان داخل اقتصادی اخبار:  الف

 ،کشور این مردم به میالدی نو سال آستانه در ترکمنستان جمهور رئیس پیام  اصلی بخش -

 و پیشرفت برای تالش به تشویق و  2019 سال در کشور این اقتصادی دستاوردهای پیرامون

 بهترین از یکی گذشته سال: گفت خصوص این در وی. بود 2020 سال در کشور این  توسعه

 آغاز را بزرگی هایپروژه اجرای گسترده، اصالحات انجام ضمن 2019 سال در. بود ما برای هاسال

پاالیشگاه  ،آخال استان در «وفاییـــــشک مهد ترکمنستان» شعار تحت 2019 سال در. نمودیم

 آموزشی، مراکز کشور نقاط سایر و پایتخت در. رسید برداریبهره به گاز از بنزین تولیدبی نظیر 

 سال عنوانبه 2019 سال.  رسید برداریبهره به نیز مهم هایپروژه سایر و هاخیابان ها،کودک مهد

 – آبادعشق اتوبان ساخت 2019 سال در. ماند خواهد ما خاطرات در عظیم هایفعالیت آغاز

 و اجتماعی اهداف برای زیرساختی مجموعه احداث آخال، استان مدیریت جدید مرکز آباد،ترکمن

 .شد آغاز ترکمنستان «عصیر آلتین» دریاچه حومه در «یایال آق» آب مخزن اطراف در صنعتی

 هایگروه نمایندگان .رسید ثبت به ترکمنستان کاالی بورس در معامله 28 مجموعاً گذشته هفته-

 محصوالتی آذربایجان و پاکستان ترکیه، عربی، متحده امارات روسیه، کشورهای از بازرگانی

 از بیش مبلغی به مجموعاً  نخ الیاف و باشیترکمن نفت هایپاالیشگاه در یتولید روغن همچون

 عربی، متحده امارات کشورهای از تجاری .نمودند خریداری آمریکا دالر هزار 426 و میلیون یک

 850 و میلیون 18   از ارز محلی به مبلغ بیش به را نخ الیاف پاکستان و روسیه بریتانیا، کانادا،

 .نمودند خریداری آمریکا دالر هزار 386 و میلیون 5 معادل منات هزار

 



 زمینه در تجربه تبـــادل موضوع با کاری دیداری ترکمنستان، جمهور رئیس سفارش بنابر -

 آقای. گردید برگزار آخال استان در  اخیرا کشور استانداران تمامی شرکت با سازی، دیجیتال

 دیجیتال تکنولوژی از گیریبهره درباره دیدار، این جریان در آخال استاندار محمداف بردی سردار

 بر ها،گزارش استماع با جمهور رئیس. داد گزارش دولتی، مدیریت سیستم در بار نخستین برای

 هایسال برای ملی اقتصاد سازی دیجیتالی مفهوم اساس بر هافعالیت تداوم و گسترش اهمیت

  تسریع بر را استانداران توجه ترکمنستان جمهور رئیس راستا این در. نمود تأکید 2025 الی 2019

 دریافت و ارسال سامانه جانمایی و مرو و لباب آغوز،داش بالکان، هایاستان ای مرحله اتصال

 .نمود جلب آخال استان تجربه بر بنا اسناد، الکترونیکی

 

 :خارجی اقتصادی مهم اخبار: ب

همکاری دو شرکت بریتانیایی میزبان کنفرانس  بین المللی  ترکمنستان  با 2020در ماه فوریه -

ترکمنستان نفت و زمین شناسی  ،در دبی خواهد بود . شرکت های دولتی گازپیرامون نفت و گاز 

نفر بازرگان و  300با همکاری شرکت های مشاوره ای  گفنی و کلین  آسوسییت بریتانیا با حضور 

نفت و گاز  "تحت عنوان انسی ردر کنففوریه  25و  24سرمایه گذار نفتی دنیا در در تاریخ  

نی شرکت خواهند کرد. قرار است مدیران ارشد شرکت های گاز و نفت ترکم "2020ترکمنستان 

صنایع پتروشیمی بحرین ، های مختلف بین المللی از جمله : ارشد از شرکت  در کنار همتایان 

انی ترکمنستان ) شاخه ای از سی ان پی سی در  سوئیس، و آر ای تی  سوکار آذربایجان، ویتول

مالزی بی پی از بریتانیا ، پتروناس لوگلکو آفریقای جنوبی،  شلمبرگر ترکمنستان( دراگون امارات ،

و یوگنفتگاز از سنگاپور شرکت خواهند کرد . حضور شرکت های بزرگ نفتی خصوصا چهارمین 

 . حکایت دارد ویژه بازار ترکمنستان در نزد آنها بزرگ دنیا در این کنفرانس،  از اهمیت شرکت 

ان است . در روز جذب سرمایه گذاری در بخش انرژی و سوخت ترکمنست ،هدف از این کنفرانس

های توسعه  چشم انداز "و  "تاپی،  خط لوله صلح و همکاری  "اول این کنفرانس، دو موضوع: 



اهداف . یکی از مورد بررسی قرار خواهد گرفت  "نفت در ترکمنستان صنایع شیمیایی و پاالیش

است. دریای خزر  در ترکمنی بخش های بلوک توسعه حوزه های نفت و گاز در ،این کنفرانس

ن نمایندگان خبری از کشورهای امارات، روسیه، ترکیه، آمریکا، هند، چین و پاکستان یهمچن

 دعوت خواهند شد. "تاپی، خط لوله صلح و همکاری  "جهت پوشش اخبار  مربوط  به 

میلمتر با یک پوشش  1422به قطر هزار تن لوله  150 روسیه ChTPZ  کبینساچلی کارخانه  -

 این  شرکت روسی  تاپی ارسال کرد.پروژه  ضد خوردگی قوی برای لوله گذاری بخش ترکمنستان 

میلیون  200به مبلغ شرکت که در مزایده  فروش لوله  94تمام مراحل ارزیابی از بین  ،موفق شد

 2015روژه تاپی که در دسامبر . پین مزاید شوده و برنده اداشتند را پشت سرگذاردشرکت دالر 

مورد حمایت روسیه، آمریکا و سایر موسسات بین المللی از جمله بانک توسعه آسیایی  ،آغاز شده

است. بر اساس نظر کارشناسان، اجرای این پروژه این فرصت را به ترکمنستان می دهد که 

ی افغانستان ، گاز مورد نیاز خود را متنوع نموده و عالوه بر مشارکت در بازساز یبازارهای صادرات

 پاکستان و هند را تامین کند. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عشق آباد  -جمهوري اسالمي اريان  سفارت
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  حقيقيان 

 دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا

 ٦٣اقتصادي شماره  گزارشموضوع: 

 با سالم

حاوي مهم ترين اخبار اقتصادي داخلي و خارجي تركمنستان در هفته گذشته  63احتراما گزارش خبري اقتصادي تركمنستان، شماره   

 جهت مالحظه و بهره برداري ارسال مي گردد.

 

 
 فطر از                                        

   . 

 سفير
 طاهري  بهرام

                          

 

 :  رونوشت

 مشهد -جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزير و رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 ديجناب آقاي  سبحاني رئيس محترم اداره اطالعات و ارتباطات اقتصا  - 

 

 

 

  ٣٦٣١ / ٣٣٢ / ٦٣٣٦١٣ :شماره 
 ٣٦/٣٢/٣٦١1 :تاريخ 

 متن بشرح  :پيوست



تعالی بسمه  

 1398 ماه دیماه 13 لغایت 7 تاریخ از  ترکمنستان  36 شماره اقتصای  خبرنامه

 

 ترکمنستان داخل اقتصادی اخبار:  الف

 ،کشور این مردم به میالدی نو سال آستانه در ترکمنستان جمهور رئیس پیام  اصلی بخش -

 و پیشرفت برای تالش به تشویق و  2019 سال در کشور این اقتصادی دستاوردهای پیرامون

 بهترین از یکی گذشته سال: گفت خصوص این در وی. بود 2020 سال در کشور این  توسعه

 آغاز را بزرگی هایپروژه اجرای گسترده، اصالحات انجام ضمن 2019 سال در. بود ما برای هاسال

پاالیشگاه  ،آخال استان در «وفاییـــــشک مهد ترکمنستان» شعار تحت 2019 سال در. نمودیم

 آموزشی، مراکز کشور نقاط سایر و پایتخت در. رسید برداریبهره به گاز از بنزین تولیدبی نظیر 

 سال عنوانبه 2019 سال.  رسید برداریبهره به نیز مهم هایپروژه سایر و هاخیابان ها،کودک مهد

 – آبادعشق اتوبان ساخت 2019 سال در. ماند خواهد ما خاطرات در عظیم هایفعالیت آغاز

 و اجتماعی اهداف برای زیرساختی مجموعه احداث آخال، استان مدیریت جدید مرکز آباد،ترکمن

 .شد آغاز ترکمنستان «عصیر آلتین» دریاچه حومه در «یایال آق» آب مخزن اطراف در صنعتی

 هایگروه نمایندگان .رسید ثبت به ترکمنستان کاالی بورس در معامله 28 مجموعاً گذشته هفته-

 محصوالتی آذربایجان و پاکستان ترکیه، عربی، متحده امارات روسیه، کشورهای از بازرگانی

 از بیش مبلغی به مجموعاً  نخ الیاف و باشیترکمن نفت هایپاالیشگاه در یتولید روغن همچون

 عربی، متحده امارات کشورهای از تجاری .نمودند خریداری آمریکا دالر هزار 426 و میلیون یک

 850 و میلیون 18   از ارز محلی به مبلغ بیش به را نخ الیاف پاکستان و روسیه بریتانیا، کانادا،

 .نمودند خریداری آمریکا دالر هزار 386 و میلیون 5 معادل منات هزار

 



 زمینه در تجربه تبـــادل موضوع با کاری دیداری ترکمنستان، جمهور رئیس سفارش بنابر -

 آقای. گردید برگزار آخال استان در  اخیرا کشور استانداران تمامی شرکت با سازی، دیجیتال

 دیجیتال تکنولوژی از گیریبهره درباره دیدار، این جریان در آخال استاندار محمداف بردی سردار

 بر ها،گزارش استماع با جمهور رئیس. داد گزارش دولتی، مدیریت سیستم در بار نخستین برای

 هایسال برای ملی اقتصاد سازی دیجیتالی مفهوم اساس بر هافعالیت تداوم و گسترش اهمیت

  تسریع بر را استانداران توجه ترکمنستان جمهور رئیس راستا این در. نمود تأکید 2025 الی 2019

 دریافت و ارسال سامانه جانمایی و مرو و لباب آغوز،داش بالکان، هایاستان ای مرحله اتصال

 .نمود جلب آخال استان تجربه بر بنا اسناد، الکترونیکی

 

 :خارجی اقتصادی مهم اخبار: ب

همکاری دو شرکت بریتانیایی میزبان کنفرانس  بین المللی  ترکمنستان  با 2020در ماه فوریه -

ترکمنستان نفت و زمین شناسی  ،در دبی خواهد بود . شرکت های دولتی گازپیرامون نفت و گاز 

نفر بازرگان و  300با همکاری شرکت های مشاوره ای  گفنی و کلین  آسوسییت بریتانیا با حضور 

نفت و گاز  "تحت عنوان انسی ردر کنففوریه  25و  24سرمایه گذار نفتی دنیا در در تاریخ  

نی شرکت خواهند کرد. قرار است مدیران ارشد شرکت های گاز و نفت ترکم "2020ترکمنستان 

صنایع پتروشیمی بحرین ، های مختلف بین المللی از جمله : ارشد از شرکت  در کنار همتایان 

انی ترکمنستان ) شاخه ای از سی ان پی سی در  سوئیس، و آر ای تی  سوکار آذربایجان، ویتول

مالزی بی پی از بریتانیا ، پتروناس لوگلکو آفریقای جنوبی،  شلمبرگر ترکمنستان( دراگون امارات ،

و یوگنفتگاز از سنگاپور شرکت خواهند کرد . حضور شرکت های بزرگ نفتی خصوصا چهارمین 

 . حکایت دارد ویژه بازار ترکمنستان در نزد آنها بزرگ دنیا در این کنفرانس،  از اهمیت شرکت 

ان است . در روز جذب سرمایه گذاری در بخش انرژی و سوخت ترکمنست ،هدف از این کنفرانس

های توسعه  چشم انداز "و  "تاپی،  خط لوله صلح و همکاری  "اول این کنفرانس، دو موضوع: 



اهداف . یکی از مورد بررسی قرار خواهد گرفت  "نفت در ترکمنستان صنایع شیمیایی و پاالیش

است. دریای خزر  در ترکمنی بخش های بلوک توسعه حوزه های نفت و گاز در ،این کنفرانس

ن نمایندگان خبری از کشورهای امارات، روسیه، ترکیه، آمریکا، هند، چین و پاکستان یهمچن

 دعوت خواهند شد. "تاپی، خط لوله صلح و همکاری  "جهت پوشش اخبار  مربوط  به 

میلمتر با یک پوشش  1422به قطر هزار تن لوله  150 روسیه ChTPZ  کبینساچلی کارخانه  -

 این  شرکت روسی  تاپی ارسال کرد.پروژه  ضد خوردگی قوی برای لوله گذاری بخش ترکمنستان 

میلیون  200به مبلغ شرکت که در مزایده  فروش لوله  94تمام مراحل ارزیابی از بین  ،موفق شد

 2015روژه تاپی که در دسامبر . پین مزاید شوده و برنده اداشتند را پشت سرگذاردشرکت دالر 

مورد حمایت روسیه، آمریکا و سایر موسسات بین المللی از جمله بانک توسعه آسیایی  ،آغاز شده

است. بر اساس نظر کارشناسان، اجرای این پروژه این فرصت را به ترکمنستان می دهد که 

ی افغانستان ، گاز مورد نیاز خود را متنوع نموده و عالوه بر مشارکت در بازساز یبازارهای صادرات

 پاکستان و هند را تامین کند. 
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