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تعالی سمهاب  

 1399 فروردین  ماه   23لغایت    8 تاریخ از  ترکمنستاندو  شماره اقتصادی  خبرنامه

 

 ترکمنستان داخل اقتصادی اخبار:  الف

 و بهداشت امور در ترکمنستان وزرای کابینه معاون آقامرادوف حضور با در جلسه ای ترکمنستان جمهور رئیس -

اتی صادر کرد. بر دستور کشور در ویروس کرونا ورود از جلوگیری جهت ،آموزش وزیر نیازوف گلدی و ورزش

 ،کشور عالی های آموزشگاه و مدارس ها، مهدکودک در هداد دستور جمهور رئیساساس برخی گزارش ها، 

 وضعیت تا داد دستوروی همچنین . گردد اتخاذ ویروس کرونا شیوع از جلوگیری جهت پیشگیرانه اقدامات

 بررسی تکمیلی نظارت های روش منجمله پیشگیرانه پزشکی تحقیقات ساماندهی و کشور تجمعی کل سالمتی

اتی صادر دستور کشور شهرهای و ها بخش در پزشکی پرسنل ویژه های گروه ایجاد مورد در همچنین. شوند

  .داد خواهند انجام را خود های کار زمانبندی برنامه طبق شده تا آنها

 و عروسی جشن در مهمانان تعداد ویروس، کرونا شیوع از پیشگیری جهت در تاس حاکی ها گزراش برخی -

 ها سالگرد ها، عروسی منجمله خانوادگی های جشن اخیرا. اند نموده محدود را ها شاپ کافی مشتریان همچنین

 نفر شش از بیش نباید میز یک سر بر و کنند پیدا حضور نفر 200 از بیش توانند نمی تولد های جشن و

. البته در حال حاضر وضعیت کشور عادی بنظر می رسد و علیرغم برخی اقدامات احتیاطی، کلیه مراکز نشینندب

 مراکز خرید و رستوران ها به کار عادی خود ادامه می دهند. مراکز آموزشی، دولتی و خصوصی از جمله 

 رفتارو رعایت   مردم به بخشی یآگاهرا  کرونا ویروس با مقابله در اقدام مهمترینترکمنستان  جمهور رئیس-

 و بوده مردم سالمت تامین ما اصلی ویتولا  گفت، ادامه وی. موارد خواند سایر و فردی بهداشت نکات اجتماعی،

 تامین موجود،  وضعیت حساسیت درک ضمن و است گرفته کار به را خود تالش تمام دولت منظور این برای

 :افزود جمهور رئیس. دانم می ضروری را ها دولت بین نقل و حمل بودن راربرق و اقتصادی و بازرگانی روابط ثبات

 ترکمن بنادر بین خزر دریای در رانی کشتی خط آذربایجان و ترکمنستان های تالش لطف به و راستا همین در

 کرده اهمفر را امکان این منطقه در شرکایمان با ما مشترک اقدامات. دهد می ادامه خود فعالیت به باکو و باشی

 ادامه خود فعالیت به عادی طور به بتوانند جنوب - شمال و غرب – شرق نقلی و حمل کریدورهای تا است

 یافتن و ویروس کرونا با مبارزه خصوص در دانش و تجربه تبادل کنونی دشوار شرایط در داد ادامه وی. دهند

  .است برخوردار زاییبس اهمیت از پزشکی مدرن تجهیزات تولید و جدید درمانی های روش

 



 و کشاورزی وزیر و کشاورزی امور در وزرا کابینه معاون با کاری جلسه یک در ترکمنستان جمهور رئیس-

 داشت، اظهار کشاورزی تولید در دیجتالی مدیریت تکنولوژی  بکارگیری  خصوص در زیست محیط از حفاظت

 کود تدارک و بعدی خدمات ارائه و کشاورزی تاال ماشین  خرید جمله از کشاورزی بخش تقویت جهت تدابیری

 -کشاورزی های مجتمع بخش در سازمانی اصالحات همچنین. گیرد صورت باید دولت توسط بذر و معدنی

 ثمربخشی تمهیدات داشت، بیان مذکور مقامات توسط گزارش ارائه از بعد جمهور رئیس. باشد می کند صنعتی

 رئیس. پذیردمی صورت کشور در «جنگل ملی برنامه» و «هوایی و آب اتتغییر ملی راهبرد» اجرای راستای در

  دستوراتی غیره و سبزیجات زمینی، سیب قبیل از کشاورزی محصوالت تولید میزان افزایش خصوص در جمهور،

 خصوصا کشاورزی وارداتی محصوالت قیمت ترکمنستان، توسط ایران با ترکمنستان مرز بستن از بعد .نمود صادر

. است یافته افزایش نیز داخل تولید غذایی مواد از بسیاری حتی و غذایی اقالم پرتقال، و سیب زمینی، بسی

. نمود توبیخ شدیداً را کشاورزی وزیر و توبیخ را کشاورزی امور در وزرا کابینه معاونرئیس جمهور در این جلسه، 

زیادی از مقامات عالیرتبه کشور از جمله رئیس جمهور ترکمنستان طی دو هفته اخیر تعداد  است ذکر شایان

 کنسرن رئیس یف نیازلی مرادوویچ نیازلی آقای ،وزراء کابینه رئیس معاون اف قلیج اوویچ بایرام چاری آقای

را شدیدا توبیخ نمود. بنظر   لباب استان استاندار یفگلدیامان اوویچ آنّاقربان شهرات، اقای شیمی ترکمن دولتی

ی رئیس جمهور از افراد مذکور، بعلت افزایش شدید قیمت کاالهای مختلف وارداتی و محلی در می رسد، نارضایت

 بازار مصرف ترکمنستان باشد.

مورد بازبینی قرار می  جهانی بحران دلیل به 2020 سال برای ترکمنستان ساختمانی های پروژهادامه کار -

 بخاطر ،داد دستور وفا دوردلی وزراء کابینه ونمعا به ویدیویی جلسه یک در جمهورترکمنستان رئیسگیرد. 

 از  که هایی پروژه اساس این بر .دهد قرار مجدد بررسی مورد را ریاج سال های پروژه ،جهانی اقتصادی بحران

 بخشفعالیت  توقف به توجه باهمچنین .گرفت خواهند  قرار اولویت در باشند، می اهمیت دارای اجتماعیجنبه 

 کشور نقل و حمل بخش که داد دستور کشور این جمهور رئیس ترکمنستان، هواپیمایی  تشرک بار و مسافری

 .گیرد قرار حمایت مورد

 

 بانکی خدمات کاربران آمار ،2020 ماههای نخستین در. است رشد به رو درترکمنستان نقدی غیر مالی گردش-

 این 2020 فوریه و ژانویه ماههای در نستانترکم مرکزی بانک آمار اساس بر. . یافت افزایش برابر چند اینترنتی

 با کاربران. است یافته افزایش منات میلیون 815  مبلغ به  قبل سال مشابه مدت با مقایسه در برابر 7/2 حجم

 و نمایند می پرداخت را خود مختلف قبوض الکترونیکی تجارت های سیستم یا و بانک عابر یا ازموبایل استفاده

 در دیگر سوی از. اند شده مجهز الکترونیکی پرداخت های ترمینال با  دولتی و خصوصی جاریت مراکز از بسیاری

 دستگاه در فقط نقد پول جمله از است شده ایجاد افراد حساب از نقد پول برداشت در محدودیت اخیر روزهای



 وجه برداشت محدودیت .است برداشت قابل شده، صادر آنها در ها کارت که هایی بانک به متعلق پرداز خود های

 3.است شده حفظ روز در منات 800 میزان به بانکی های کارت از نقد

 

 تجارت سازمان به ترکمنستان ورود  ویژه دولتی کمیسیون بعدی جلسه میزبان آباد عشق  2020 آوریل پانزده -

 المللی بین و اقتصادی یها سازمان توسط که هایی مالقات و ها مشورت درمعموال  کشور این. بود خواهد جهانی

 را نیز زیر نظر دارد.  المللی بینتجارت  بازار و نموده شرکتتشکیل می شود،  جهانی تجارت سازمان خصوص در

 الحاق تاثیر و شده تشکیل جهانی تجارت سازمان مقررات و قراردادها بررسی جهت در دولتی ویژه کمیسیون یک

 و نموده بررسی را ملی اقتصاد مختلف های بخش تاثیر آن بر  لهجم از جهانی تجارت سازمان بهترکمنستان 

  .دهد می ارائه خصوص این در پیشنهادهایی

با اجرای این پروژه از طریق ترکمنستان سیستم رهگیری دیجتالی وسائط نقلیه را بزودی افتتاح خواهد کرد.  -

کشور افزایش می یابد .  یکیلجست ییکارآ ،سیستم اتوماتیک، مدیریت حل مشکل، تحلیل و محاسبه وظایف

سیستم رهگیری ابتدا در داخل تاکسی ها و اتوبوس های مسافری داخل عشق آباد نصب خواهد شد و در مرحله 

و خارجی و در مرحله بعد برای شرکت های فعال در حمل و نقل بین المللی  یبعد بر روی کامیون های ترکمن

 نموده وو .. را کنترل  جی پی اس سرعت مجاز، مصرف سوختسیستم مدرن این بکار گرفته خواهد شد. 

  در چارچوب برنامه سفر وا خواهدداشت. وقت شناسی رانندگان را به 

 

فعالیت نمایشگاهی ترکمنستان از طریق اینترنت ادامه خواهد یافت . ترکمنستان برای ارائه خدمات نمایشگاهی -

. این امرموجب تقویت تولید کنندگان داخلی  در بازار داخلی ودشصادارت کاال از طریق فضای مجازی آماده می 

 د محصوالت این کشور فراهم خواهد ساخت.یبرای نمایش تول یشده و فضای جغرافیایی گسترده ا

 

از امارات متحده  یبازرگانان. دیترکمنستان به ثبت رس یمعامله در بورس کاال 15گذشته مجموعاً  هفتهدر -

و  ونیلیم 7معادل  یرا مجموعاً به مبلغ دیو کاربام یمورد استفاده در راهساز ینفت ریق لیقباز  یمحصوالت یعرب

و  کیپالست لن،یاتیپل لیاز قب یمحصوالت زینترکمنستان  بازگانان. نمودند یداریخر کایهزار دالر آمر 542

هزار دالر  48و  ونیلیم کیمعادل  یعنیهزار منات  668و  ونیلیم 3به مبلغ  نیکننده زم حیآالت تسط نیماش

 از این بازار خریداری نمودند. یداریخر

 نیبرگزار شد. در ا 2020 لیآور کمی خیصنعتگران و بازرگانان ترکمنستان در تار هیاتحاد رهیمد أتیه نشست -

 یآقا یو موضوع برکنار یبخش خصوص یهاتیفعال شیاز پ شیمربوط به توسعه ب ینشست مسائل جار

بر آن شد  میده و تصمیمطرح گرد یو یبازنشستگ لیمذکور به دل هیاتحاد استیاز سمت ر «فیاداآلکساندر د»



مذکور  به  هیاتحاد رهیمد أتیه سیمعاون رئ «فییبِردیدوران خدا» یتا با درخواست مذکور موافقت و آقا

سس اتحادیه مذکور . آقای دادیوف موصنعتگران و بازرگانان ترکمنستان  منصوب شود هیسمت سرپرست اتحاد

 است و مورد اعتماد مقامات عالیه این کشور می باشد.

دولت  تیتحت مالک یهادستگاه یساز یخصوص»ترکمنستان بر اساس قانون  ییاقتصاد و دارا وزارت-

 ،یخارج یتجارت و روابط اقتصاد ،یساختمان و معمار یهاوزارتخانه تیساختمان تحت مالک 43« ترکمنستان

مواد  دیتول یهارخانهها، انبارها، کامغازه لیترکمن گاز از قب یو کنسرن دولت ستیز طیحفظ محو  یکشاورز

را بصورت  رهیو غ یادار یهاها، ساختمانگاراژها، بازارها، فروشگاه ها،یغذاخور ،یو مصالح ساختمان ییغذا

 . دینمایواگذار م یبه بخش خصوص دهیمزا

 :خارجی اقتصادی مهم اخبار:  ب

نمودن  ییروند اجرا ،کنفرانس دئویترکمنستان و گرجستان به صورت و ندگانینما انیممالقات  انیجر در-

مختلف مورد بحث و تبادل نظر  یهانهیدر زم نیمابیثمربخش ف یهایتر نمودن همکار و فعال نیشیتوافقات پ

 یثمربخش با تمام یهمکار یبراترکمنستان  یجمهور ترکمنستان، درها سیرئبنا به اظهارات  .قرار گرفت

کنفرانس که در وزارت امور خارجه  دئویو نیا درمی باشد. عالقمند از جمله گرجستان باز  یخارج یکشورها

 یخارجه، برخ یوزارت تجارت و روابط اقتصاد ،ییوزارت اقتصاد و دارا ندگانیترکمنستان برگزار شد، رؤسا و نما

امور خارجه  ریمعاون وز ،طرف گرجستان از. ترکمنستان شرکت نمودند کیها و مراکز حمل و نقل و لجستآژانس

 یهاها و شرکتآژانس یبرخ یو رؤسا ییدارا ریمعاون وز دار،یاقتصاد و توسعه پا ریمعاون وز ،آن کشور

حمل و نقل،  نهیها به روابط دوجانبه در زمکنفرانس طرف دئویو نیا انیجر در. گرجستان شرکت نمودند

 ینموده و بر ضرورت برقرار یاژهیتوجه و «اهیس یایدر -خزر یایدر» یالمللنیب دوریفعالتر نمودن کر و تیترانز

. ظاهرا موضوع اصلی این مذاکره، موضوعات حمل و کردند دیتأک کیلجست نهیدر زم نیمابیروابط ثمربخش ف

اضر بندر ترکمن باشی در نقلی و ترانزیتی در شرایط جاری است . شایان ذکر است، ترکمنستان در حال ح

 دریای خزر را به مرکز اصلی صادرات و خصوصا واردات این کشور تبدیل نمود هاست. 

، رئیس جمهور ترکمنستان ضمن هیتاتارستان روس جمهورسیترکمنستان و رئ جمهورسیرئ یتلفندر تماس  -

و  یو بشردوست یتجار ،یاقتصاد یهاهنیدر زمات طرفین از توسعه مناسب یتاتارستان یبه همتاعید نوروز  کیتبر

 و کرونا ویروس جهانی شیوع با مرتبط اوضاعضمن اشاره به  جمهور دو طرف یرؤسا ابراز خرسندی نمود.

 بر ،ویروس این با مقابله برای پزشکی مایحتاج تولید به مربوط مسائل و جهان اقتصاد بر آن منفی تأثیرات

تاکید نموده و قبلی نمودن توافقات  ییاجرا ومختلف  یهانهیدر زم هایهمکارتوسعه بیش از پیش  یبرا یآمادگ

، شرکت «کاماز» یساز نیکارخانه ماش لیتاتارستان از قب بزرگ  یهاشرکتاز توسعه همکاری ترکمنستان با 

 استقبال نمودند.کازان  ی، کارخانه بالگرد ساز« تات نفت»عام  یسهام
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