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یبسمه تعال  

 (1399)اردیبشت ماه  4شماره  یاقتصا یهفتگ خبرنامه

 

 داخل ترکمنستان ی: اخبار اقتصاد الف

 

در حال حاضر، تجهیزات وسایل و دو هزار واحد  متخصص و کارگر به همراه چهار هزار نفر  بیش از-

 یپروژه ها نیاز بزرگتر یکبه عنوان یباد آترکمن  –مشغول کار در ساخت پروژه  اتوبان عشق آباد 

ماشین های مدرن   غلتک و سایر  113بولدورز و   38کامیون،  1100هم اکنون  هستند. ترکمنستان

باشند. این ریزی می اسفالت در مرحله این پروژه  ید کنندگان دنیا در حال کار دراز بهترین  تول

روندان ترکمن در هنگام بهره برداری کامل از فرینی برای هزاران نفر از شهآپروژه موجب اشتغال 

تا تجن عشق آباد از  2020اولین فاز این بزرگ راه در سال خواهد شد.  2023ظرفیت آن در سال 

تکمیل  2023باد تا سال آو فاز سوم  تا ترکمن  2022دومین فاز تا مرو در سال  و کامل خواهد شد

شرکت های ترکمنی چشم اندازهای جدیدی  را برای  ارزشمند کار در این پروژه،خواهد شد. تجربه 

کشورهای سفارش های بزرگتر از را برای قبول و آنها ساخت فراهم خواهد  مشغول بکار در آن 

کیلومتر با هزینه  600پروژه ساخت بزرگراه عشق آباد  ترکمن آباد به طول  خارجی آماده می کند.

  است.اجرا   ر حال ترکمنستان د" ترکمن اتوبان"میلیارد دالر توسط شرکت  2.3

در آمدهای ارزی صادر کنندگان ترکمنی به صندوق ثبات منتقل می  ارز ملی،در جهت تقویت -

قرار شود. بر اساس دستور رئیس جمهوری به معاون رئیس کابینه وزرا مسئول در امور بانکی و مالی، 

به  یکمیسیونموظف است،. همچنین دولت  دیاین خصوص بعمل آ اقدامات اداری الزم دراست، 

بدیل ارز محلی شرکت ها و سازمان های داخلی به ارز خارجی برای خرید محصوالت وارداتی  منظور ت

ی تدرصد از درآمد ارزی صادار 50با اولویت خرید دارو  و تجهیزات ساختمانی تشکیل دهد. قرار است 

اقدام موقت  نیا ور واریز شود. شثبات ک  موسسات، سازمان ها و شرکت های خصوصی به صندوق

موال صندوق بر اساس ارز ملی خواهد بود . ا و است یدر اقتصاد جهان یدر ارتباط با بحران جار



تاسیس  2008ی خارجی در سال صندوق ثبات با هدف به حداقل رساندن تاثیر پدیده های بحران

 است. دولت کار اصلی آن ایجاد توازن در مازاد درآمدهای و  گردیده

 یترکمنستان  با همکار یساختمان داتیو تول عیوزارت صنا مان،یانواع س دیتول شیدر جهت افزا-

 دیدر تول یمواد معدن یجهت استفاده از برخ یدانشکده علوم کشور مشغول بررس یمیموسسه ش

 نی. همچندیآغاز گرد   G20-K-400پروتلند با برند  مانیساز  یدینوع جد دیتول رایاست. اخ مانیس

 یم  G20-K-500برند  دیتول یموسسه مورد اشاره در حال کار بر رو یمذکور با همکار وزارت

 درصد وجود دارد. ستیتا ب مانیس شیدر کشور، امکان افزا یباشند. با استفاده از منابع موجود معدن

 

 :یخارج یب :اخبار مهم اقتصاد

و ترکمنستان از  رانیا یاسالم یجمهور نیب یاسیس  یزنیچند دور را ر،یسه هفته اخ یدر ط -

راه  ریجمهور دو کشور، وز یروسا یکنفرانس انجام گرفت. عالوه بر تماس تلفن دئویتلفن و و قیطر

 دئویو قیخود بطور همزمان از طر یو ازبک یترکمن انیبا همتا رانیا یاسالم یجمهور یوشهرساز

و  رانیا یخارجه و کارشناسان حمل و نقل یوزرا نیمعاون نیمذاکره نموده است. همچن کنفرانس

گفتگو نموده  گریکدیکنفرانس با  دئویو قیبطور جداگانه از طردر بخش ریلی و جاده ای ترکمنستان 

 ،یاقتصاد ،یروابط تجار یریاز سرگ یمناسب برا یمذکور، راه حل ها یاند. در مذاکرات کارشناس

در معابر  ییو گند زدا یضدعفون راتیقرار گرفت. ساخت تجه یمورد بررس یتیو ترانز یحمل و نقل

دو  یو جاده ا یلیر یمرزها ،یبهداشت یدو کشور سرعت خواهد گرفت و براساس پروتکل ها یمرز

 یاهیگ یها یا نهیو قرنط  یبهداشت یاستانداردها شیکشور باز خواهد شد و اقدامات مربوط به افزا

 . افتی واهندخ شیافزا یوانیو ح

 

با موضوع  هیروس ونیترکمنستان و فدراس یبازرگان یهااتاق نیب یکنفرانس دئویو یبرگزار-

 نهیدر زم هایهمکار ندهیدو کشور و آ ینساج عیصنا یواردات یازهایو ن یصادرات یهاتیظرف»

 نیکنفرانس برگزار شد. در ا دئویبه صورت و 1399 بهشتیارد 30 خیدر تار «یبورس یهاتیفعال



و بورس کاال و مواد خام ترکمنستان شرکت  ینساج عیوزارت صنا ندگانیو نما ئوالننشست مس

واردات و صادرات در  نهیترکمنستان در زم یخارج یدر مبادالت تجار هینمودند. کشور روس

 .نخست قرار دارد یهافیرد

 

 یمار"مجموعه  یو مدرن ساز ری، تعم2019در سال  هیترکمنستان و روس نیبر اساس توافق ب-

 نیا یاسم تی. ظرفردیانجام گ یروس هیبا جذب سرما یمیترکمن ش یوابسته به کنسرن دولت "زوت

سقف، الزم است،  نیبه ا دیتول شیافزا یدر سال است، اما برا میآمون تراتیهزار تن ن 450مجموعه 

 لیتا آور هیژانو نیب یذکر است، در فاصله زمان انیو مدرن گردد. شا رییآن تغ یمیقد زاتیهتج

درصد  59شده که  دیتول یواحد صنعت نیدر ا تروژنین ییایمیهزار تن کود ش 641از  شیب 2020

 ونیلیم کی یاست. قرار است در سال جار 2019تر از حجم آن در مدت زمان مشابه در سال  شیب

  .شود دیتول یواحد صنعت نیدر ا تروژنیو پنجاه و پنج تن کود ن دو هفتص

 

ترکمنستان و آستارخان با حضور   نانیکارآفر نیب یتجار یشورا یکنفرانس دئوینشست  و نیدوم-

آستراخان    یو صنعت یتجار یبخش ها  ندگانیترکمنستان و  و نما عیو صنا یاتاق  بازرگان یاعضا

 ندرو ب یبندر ترکمن باش نیب ییایحمل و نقل در جادیا  ینشست، بررس نیبرگزار شد. دستور کار ا

 یترکمنستان برا یو نساج یفلز ریمواد غ هی، ته یدر آستراخان، توسعه محصوالت کشاورز ایعل

 نیجلسه طرف نیخزر است . اول یایآستراخان در در یاصل یاز شرکا کیاستراخان بود. ترکمنستان 

. قرار است  دیخزر  برگزار گرد یاقتصاد شیهما هیدر ترکمنستان در حاش 2019در ماه اگوست 

  .در آستراخان برگزار شود 2021خزر در سال  یاقتصاد شیهما نیدوم

 یها ونیکام دیجد یسر ه،یروس یساز لیکارخانه اتومب نیبر اساس قرارداد ترکمنستان با بزرگتر -

وارد  ونیع کامنو نیدو هزار دستگاه از ا 2021و   2020کشور شد. قرار است در سال  نیکاماز وارد ا

شده  تانکاماز وارد ترکمنس ونیدستگاه کام 180از  شیب ،یسال جار یترکمنستان شود. از ابتدا

مناطق  ریمراکز در سا نیاست .عالوه بر آغاز کار مرکز خدمات کاماز در عشق آباد، قرار است، ا



کاماز در  ونیاز ده هزار دستگاه از انواع مختلف کام شیگردد. هم اکنون ب سیتاسس زیترکمنستان ن

کاماز  یخدمات زمرک کیدر ماه مارس،  روسیکرونا و وعیش ی. در ابتداندینما یترکمنستان تردد م

 .ساخته شد ادیبا سرعت ز یماریب وعیضد ش ژهیو یمرکز  دوخت لباس ها هیدر بخش نقل

 

وزارت تجارت و روابط  ندگانیجمهور ترکمنستان و ازبکستان  و نما یروسا ریاخ یدر هفته ها-

و اقتصاد خارجه ازبکستان بطور جداگانه در  یگذار هیخارجه ترکمنستان و وزارت سرما یاقتصاد

 ،ییایمیو گسترش مبادله وگردش دوجانبه کاال از جمله محصوالت ش یخصوص مسائل حمل و نقل

در ترکمنستان و ازبکستان به بحث  یدیصادرات محصوالت تول شیفزاوا یو نساج شمیابر گاز،نفت و 

 و تبادل نظر پرداختند. 

 

وزارت امور خارجه  ندهیخزر ترکمنستان و نما یایمؤسسه در سیرئ نیب یکنفرانس دئویو انیدر جر-

دو  یهایمختلف همکار یرهایخزر، مس یایاز منابع در یریبهره گ لیاز قب یموضوعات جان،یآذربا

 -یعلم یهانهیدر زم هایو مسائل توسعه همکار ایدر نیدر ا نیمابیکشور درخصوص روابط ف

 نیشیدر چارچوب توافقات کسب شده پ جانیترکمنستان و آذربا انیم ینوآور -یو فن یقاتیتحق

 قرار گرفت. یمورد بحث و بررس

 

 بهشتیارد 18مورخ  یگرجستان و رومان جان،یآذربا یبا شرکت کارشناسان کشورها یکار ینشست-

 نیا انی. در جردیکنفرانس برگزار گرد دئویدر وزارت امور خارجه ترکمنستان به صورت و 1399

حمل و  یالمللنیب دوریکر جادیچهارجانبه درخصوص ا یدولت نیموافقتنامه ب سینو شینشست، پ

قرار گرفت.کارشناسان مذکور به  یمورد بحث و بررس اهیس یایدر -خزر یایدر یتیترانزو  ینقل

 نیاشاره نمودند. همچن کیحمل و نقل و لجست میمهم منطقه خزر به عنوان مرکز عظ گاهیجا

در محل وزارت امور  1399 بهشتیارد 23 خیدر تار یترکمنستان و رومان انیم یاسیس یهایزنیرا

  نهیدر زم یهمکار ها،یزنیرا نیا انیکنفرانس برگزار شد. در جر دئویبه صورت و نخارجه ترکمنستا



حمل و نقل و  دوریاز کر یبردارو بهره جادیا»موافقتنامه  سینوشیپ نیو نقل از جمله تدو حمل

  .مورد تبادل نظر مفصل قرار گرفت «اهیس یایدر -خزر  یایدر یالمللنیب تیترانز

 

رهبران  ماتیتصم یاجرا ،یکنفرانس دئویترک زبان در مذاکرات و یعضو شورا  یکشورها یاعضا -

جمهور  سیشورا، رئ رانقرار دادند. در جلسه س یرا مورد بررس لیآور 10مذکور در  یشورا

کرد. در  دیخزر تاک یایدر یبر نقش حمل و نقل 19 دیترکمنستان به منظور کاهش عوارض کوو

زبکستان و ، ا هیقزاقستان، ترک زستان،یقرق جان،یمذکور متشکل از آذربا یشورا یجلسه وزرا

حاضر بحث و گفتگو نموده و بر  طیممکن در شرا یو راه حل ها یمل ریمجارستان در خصوص تداب

 یایدر در غربی – یشرق یالملل نیب یحمل و نقل دوریدر  کرو یحمل و نقل اتیعمل یساده ساز

 ،یانسان یحامل بار کمک ها یها ونیعبور کام لیدر خصوص تسه نیشد. همچن یا ژهیخزر توجه و

 یاتیته عملیکم لیمذاکرات، تشک نیاز توافقات مهم ا یکیتوافق بعمل آمد.  یپزشک زاتیدارو و تجه

 نیدر سطح معاون "حمل و نقل یهماهنگ تهیکم  "ترک زبان تحت عنوان  یکشورها ینظر شورا ریز

 دوریکر " جادیحاضر ا طیآنها در شرا گریمهم د میعضو است . تصم یحمل و نقل کشورها یوزار

  .است یاسو اس یپزشک یو کاالها ،ییمواد غذا عیسر تیترانز یعضو شورا  برا  یدولتها نیب "سبز

 

 تیشود. سا یم ایدن یدر گرجستان، روانه بازارها یبندر باتوم قیاز طر یمرکز یایآس یمواد معدن -

ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در حال  یدیتول ییمایش یکودها تیترانز ژهیچند منظوره و

 Wondernet ییکایشرکت آمرتوسط پروژه  نیگرجستان است.  ا یساخت در بندر باتوم

Express 60امکان انبار  دیجد انهیپا نیباشد. در ا یمدر حال اجرا دالر  ونیلیم ستیه بیبا سرما 

به  یلیر قیو انبار شده و سپس از طرباشد که در مرحله اول در بندر باک یم یهزار تن مواد معدن

و  اهیس یایخزر به در یایدر قیانتقال کاال از طر لیموجب تسه نالیترم نیرسد. ا یم یبندر باتوم

  یایانتقال کاال از آس یبرا ریمس نیو کاراتر نیکوتاه تر نیخواهد شد. ا ییاروپا یهابه بازار تیدر نها

مذکور با  انهیدارند، پا یاست. کارشناسان اظهار م ایدن یو از انجا به بازارها اهیس یایبه  در یمرکز

  .کامال منطبق ست  یطیمح ستیسخت ز یاستانداردها



 

حمل  یالمللنیب هیاتحاد رکلیدب انیدر وزارت امور خارجه ترکمنستان م یکنفرانس دئویومذاکرات -

حمل و نقل برگزار  یپلماسید یهاتیمربوطه ترکمنستان با موضوع اولو ینهادها ندگانیو نقل و نما

(  عمان و ازبکستان -ترکمنستان – رانیعشق آباد ) ا هیکنفرانس، اعالم دئویو نیا انیشد. درجر

مثبت تجربه  یابیحمل و نقل ضمن ارز یالمللنیب هیاتحاد رکلیقرار گرفت و دب یبررس مورد

حمل و نقل  یالمللنیب یدورهایکر جادیبزرگ جهت ا یهاپروژه زیآم تیموفق یترکمنستان در اجرا

مذاکرات  نیکرد. همچن دیبا ترکمنستان تاک یجهت همکار هیاتحاد نیا یبر عالقمند ت،یو ترانز

روابط دوجانبه و  یهاتیبا موضوع ظرف یموتور هیوسائط نقل یالمللنیب هیبا اتحاد یدئو کنفرانسیو

 انجام گرفت . یاصل یهایریجهت گ

 

کنفرانس  دئویو قیدائم ترکمنستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو از طر یندگیکارکنان نما- -

سازمان  ندگانینشست، نما نیا انینمودند. در جرمذاکره  یبا کارشناسان سازمان تجارت جهان

سازمان  نیا درناظر  تیوضعکسب با اقدامات انجام شده توسط ترکمنستان به منظور  یتجارت جهان

 آشنا شدند.  یالمللنیب

افزایش تولید چاههای جهت یک شرکت اماراتی قرار است، با موافقت رئیس جمهوری ترکمنستان، -

کنسرن دولتی ترکمن گاز موظف شد با شرکت  ،بر این اساسفعالیت نماید. گاز حوزه دولت آباد 

برای افزایش تولید سی حلقه چاه گاز در منطقه مرو قرار منعقد نماید تا میزان   DMCCاماراتی 

تولید گاز برای مصارف داخلی و صادرات  به خارج افزایش یابد. شایان ذکر است در چهار ماهه اول 

 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر نموده است.  9، ترکمنستان بیش از 2020سال 

 

ک در همه کشورهایی که باندر تولید ناخالص ملی  ،عه اروپا پیش بینی کردانک بازسازی و توسب-

امر  زش می کند و تنها سه کشور مصر، ترکمنستان و ازبکستان  از اینآنجا برنامه اجرا می کند، ری



یک  2020در سال میزان رشد ترکمنستان  ،مستثنی می باشند. بر اساس پیش بینی این بانک

 درصد می باشد. 

 

در مذاکرات ویدئو کنفرانسی بین وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان با نمایندگان صندوق اعتباری -

دولتی بریتانیا و با حضور سفر انگلیس در ترکمنستان، طرفین در مورد همکاری های مالی با یکدیگر 

کاری گفتگو نمودند . طرفین در خصوص امضاء یک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه هم

 ها با یکدیگر به توافق رسیدند. 

مدیران وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان در یک جلسه ویدئو کنفرانسی با  متخصصین اتحادیه  -

مذاکره نمودند . این مذکرات در چارچوب   "علیه جنایت اقتصادیمتقابل اقدامات "اروپا در مورد 

انجام گرفت . هدف از این برنامه  "آسیای مرکزی، حاکمیت قانون  "برنامه مشترک تحت عنوان 

یت حقوق بشر، حاکمیت قانون و دمکراسی در کشورهای منطقه بر اساس استاندارهای اروپایی وتق

کشور اسیای میانه و بر اساس خط  5مشارکت  با  2020انویه ژاست . این برنامه  در لمللی و بین ا

در مذکرات مذکور، مدیران مالی و اداری ترکمنستان ی شورای اروپا با مناطق همسایه است. شم

ی در خصوص مبارزه با جنایت اقتصادی و افزایش شفافیت  کاری ارائه دادند. هدف پروژه ی پروژه

دی و فساد و پیشگیری از آنها است. برای رسیدن ارزه با جنایت اقتصابتقویت توانمندی مقامات در م

مبارزه علیه پولشویی  تعریف شده وزمینه کار برای هریک از کشورهای منطقه  چهاربه این اهداف، 

  .رد توجه قرار گرفته استوو تقویت مالی تروریسم م
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