
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 خراسان رضوي رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت

 مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

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

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

 ين شماره خبرنامه اقتصادي تركمنستانسوم اارسالموضوع: 

 با سالم؛

 عشق در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله تركمنستان اقتصادي خبرنامه شماره سومين پيوست به - احتراماً     

 مي ايفاد ذيربط، جهات به ارسال و مالحظه جهت كشور اين خارجي و داخلي اقتصادي اخبار مهمترين حــــــاوي آباد،

  .گردد

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 اداره كل اطالعات خراسان رضوي -اموربيگانگان   - 

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 آباد شقجناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  ع  - 

 مرو  -جناب آقاي  جعفري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 

 

  ٥٥٩٤ / ٢٢٤ / ٠٣٤٠٣٤ :شماره 
 ٢٩/٤٢/٤٣٥٥ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 بسمه تعالی 

اردیبهشت  4فروردین لغایت  24  خیترکمنستان  از تار سه شماره  یخبرنامه  اقتصاد

    1399ماه

 

 

 داخل ترکمنستان یالف : اخبار اقتصاد

وزرا در  نهیکاب سیجمهور و معاون رئ سیدولت ترکمنستان با حضور رئ ریاز جلسات اخ یکیدر  -

ضمن ارائه  ،قرار گرفت. در جلسه مذکور یموضوع کشت پنبه و غالت مورد بررس ،یامور کشاورز

 یکشت گندم  مورد بررس نهیمحصول پنبه و غالت،  اقدامات بعمل آمده در زم تیاز وضع یگزارش

گرفت،  می، دولت ترکمنستان تصم19 دیکوو روسیذکر است، قبل از انتشار و انی. شارفتقرار گ

را به پنبه اختصاص دهد . مقامات  یبه گندم  در کشت سال جار افتهیصاص اخت ینهایاز زم یبخش

محصول گندم در  زانیدر کشت گندم، قادر خواهند بود، م یبهره ور شیترکمن معتقدند با افزا

اظهارات مذکور، ظاهرا   رغمی. علندیکشت را جبران نما ریز یها نیداده و کاهش زم شیاسطح را افز

نان  متیآرد و به تبع آن ق متیاست و ق افتهیآرد موجود در کشور کاهش  زانیم  ریاخ یدر هفته ا

  .است افتهی شیدر ترکمنستان تا صد در صد افزا

 

و باکو آغاز شد. در چارچوب مبارزه با  یبندر ترکمن باش نیب  ،یکیزیحمل کاال بدون تماس ف-

 نیدو بندر مذکور بدون تماس با دست در حال انجام است. در ا نی، انتقال کاال ب19 دیکوو روسیو

 بصورتازبکستان و افغانستان   زستان،یترکمنستان، قرقرای حمل ب یباکان برا یچارچوب کشت

دو  یتواند، هفته ا یم یکشت نیحجم کاال، ا شیکند. در صورت افزا یتردد م ریمس نیدر ا یهفتگ

 سیرئ رایفعال شده است. اخ زین هیو ترک جانیآذربا یدر کشورهاچارچوب بنا نیبار تردد کند. در ا

 یقتصادترک زبان بر ضرورت ادامه روابط ا یسران کشورها یترکمنستان در اجالس شورا یجمهو

 ه،یهمسا یخود خصوصا کشورها یشرکا یگفت با همکار یکرد. و دیتاک ییکرونا طیدر شرا یو تجار



روابط بعمل آورده تا برنامه حمل و انتقال کاال بصورت  نیحفظ ا یرا برا یترکمنستان اقدامات ضرور

خزر  یایو باکو در در یبنادر ترکمن باش نیانتقال کاال ب اتی. نامبرده به عملابدیدو جانبه استمرار 

 نیکرد. همچن دیشود، تاک یحمل و نقل م یکه موجب روان ساز یتیترانز یاتیبه عنوان شاهرگ ح

حمل  ریمس جادیا رامونیموافقتنامه چهار جانبه پ سینو شیدرباره پ یکارشناسقرار است، مذاکرات 

 یسال جار یاول ماه م مهین رکنفرانس د دئویبه صورت و اهیس یایدر -خزر یایدر یتیو ترانز یو نقل

 یسفرا  نیب ینشست کار جهیمذاکرات مذکور، نت یذکر است، برگزار انیبرگزار گردد. شا

  .است یدر وزارت امور خارجه رومان 2020 هیفور 18  خیدر تار جانیترکمنستان، گرجستان و آذربا

کاال در  تیحجم ترانز نیشتریدارند، در حال حاضر ب یاظهار م یارشناسان ترکمناز سوی دیگر ک

اترک ) در جوار  ستگــاهیبا مرز ازبکستان و ا یبندر ترکمن باش نیب یمرکز یایمنطقه آس

 یبندر ترکمن باش تیترانز تیظرف شیدر جهت افزا یی. لذا تالش هاردیگ یقزاقســـتان( صورت م

 در حال انجام است.

 

 

از  ی. بازرگاناندیترکمنستان به ثبت رس یمعامله در بورس کاال 114در دو هفته گذشته مجموعاً -

 ییو هنگ کنگ، کاالها هیترک یمالت، قزاقستان، امارات متحده عرب س،یافغانستان، اسکاتلند، سوئ

شده در مجموعه  دیتول هیروغن پا ل،یاتومب نینخ، بنز افیدست باف و ال یهایقال لیقباز 

کردند.  داریدالر خر ونیلیم  62به ارزش حدود دیو محصول کاربام ینفت ترکمن باش یهاشگاهیپاال

 لن،یپروپیپل لن،یاتیپل لیاز قب یمحصوالت ،یبازار داخل نیمنظور تأم به زیبازگانان ترکمنستان ن

 .نمودند یداریخراز این بازار منات  ونیلیم 24پنبه را به مبلغ حدود   افیو ال یانواع قال

 

 نیاز ا یکیدهد.  یرا توسعه م یساختمان یمحصوالت خود در بخش سنگ ها دیترکمنستان تول-

و مرمر دز شرق ترکمنستان است. در معادن سنگ  تیگران یساختمان یسنگ ها دیبخش ها، تول



ساختمانها بر  یو خارج یداخل ینما یجهت استفاده برا ینییو تز تیگران یمنطقه بالکان سنگ ها

 شوند. یاساس رنگ و کاراکتر آنها پردازش م

 

 :یخارج یب : اخبار مهم اقتصاد

جمهور با اشاره  سیجمهور ترکمنستان، رئ سیسازمان ملل متحد با رئ رکلیدب یدر مکالمه تلفن-

 دیمبارزه با تهد یها برااتحاد تالش یسازمان ملل متحد در راستا گاهیجا شیاز پ شیب یبه ارتقا

 یاسالم یبشردوستانه ترکمنستان به جمهور یهاهمچون ارسال کمک یکرونا به موضوعات روسیو

 در افغانستان پرداخت . یاجتماع -یاقتصاد یهاطرح یاجرا یو سرعت باال رانیا

 

 یگذار لیراه آهن ترکمنستان و افغانستان موضوع ر نیمسئول نیب یکنفرانس دئویدر مذاکرات و-

 – نهیراه آهن آق ریقرار گرفت. مس یهرات مورد بحث و بررس -یو تورغند اندخوی – نهیآق ریمس

است . در مرحله  کستانتاجی –افغانستان  -ترکمنسان نیب یحمل و نقل  دوریاز کر یبخش اندخوی

 نهآقی تا سپس و ترکمنستان قلمرو در نظر امام – یکرک یستگاههایا نیب لومتریک 85پروژه  نیا اول

 از ترکمنستان –افغانستان  -کستانیتاج ریشده است. ابتکار ساخت مس یگذار لیدر افغانستان ر

 تختیدر پا 2013پروژه در ماه مارس  نیا یتفاهم اجرا ادداشتیعشق آباد ارائه شد و  سوی

 لومتریک 400حدود  ریمس نی. کل ادیجمهور سه کشور به امضاء رس یتوسط روسا ترکمنستان

در داخل  نیشود. ترکمنستان همچن یمحسوب م ایاروپا و آس نیب یاز شبکه ارتباط یاست و بخش

نموده است . مشارکت ترکمنستان  یگذار لیر را یکوشکا تا تورغند ستگاهیخاک افغانستان از ا

فارس  جیتا خل نیچ دوریبه کر هیکشور همسا نیراه آهن افغانستان موجب اتصال ا یها رساختیدرز

در هرات موجب  یتورغند ستگاهیو ا ابیفار یدر استان شمال نهیآق ستگاهیدو ا نیخواهد شد. همچن

  .شود یالجورد م دوریکر تیتقو

 



 قیدو کشور از طر نیدر خصوص حمل و نقل و تجارت ب جانیخارجه ترکمنستان و آذربا یوزرا -

دو کشور در جهت حفظ  و ثابت  نیشراکت ب یها نهیخزر گفتگو کردند.آنها با اشاره به زم یایدر

 کردند. دیدو کشور تاک یروسا نیب ریبر توافقات اخ ،غربی – یشرق دوریکر

 

ترکیه همچنین قرارداد حمل و نقل  نمود.تصویب الجورد را بصورت رسمی ترکیه الحاق به قرارداد -

ترکیبی با ازبکستان را نیز از تصویب گذراند. بر اساس قرارداد الجورد، مسیرهای ریلی و جاده ای  

رغندی) از استان هرات افغانستان (  از طریق عشق آباد به بندر ترکمن باشی درحاشیه دریای وت

ه تمتصل خواهد شد البساخت و سپس از طریق باکو به تفلیس و سپس به آنکارا خزر متصل خواهد 

فرعی آن به سمت بنادر پوتی و باتومی در گرجستان امتداد می باید. پروزه تکمیل این  یک شاخه

در غرب افغانستان استان  2018 دسامبر  13پروژه در حدود دو میلیارد دالر برآورد می شود. در 

دستگاه کامیون سنگین  9هرات، مراسم افتتاح کرویدرو الجورد برگزار شد. و به به عنوان آزمایش 

 روز به آنکارا رسید.  15در خالل 

 

ژاپن بصورت  یالمللنیب یهایترکمنستان و بانک همکار یبانک اقتصاد خارجمذاکرات بین  -

مسائل مربوط به توسعه  مذاکرات، نیا انیبرگزار شد. در جر 2020 لیآور 22 خیدر تارویدئویی 

 رابانک ژاپن عالقه خود  ندگانینما مورد بررسی قرار گرفت.دوجانبه  یهایهمکار شیاز پ شیب

استفاده از  ژهیوبآب  تیریو مد یکشاورز نهیدر زماز جمله دیجد یهاجهت مشارکت در پروژه

مورد  یبندها و انحراف جهت آن از مناطق مسکون لیس یو تجربه ژاپن در اجرا شرفتهیپ یهایفناور

 زین ییایمینفت و گاز و ش عیصنا یهادر بخش های طرفینیراستا همکار نیهم در .بحث قرار گرفت

 .قرار گرفتند یمورد بررس

 یهادر حال اجرا با مشارکت شرکت یهاپروژه یمال نیتأمآمادگی خود برای  یبانک ژاپن ندگانینما

به در ترکمنستان  یگذار هیسرما قیاز طر یبانک ژاپناظهار داشتند،  اعالم نموده و یمعتبر ژاپن

 .مختلف است یهادر بخش یژاپن یهاشرکت یبرا یتجار یهافرصت جادیدنبال ا



 

در ترکمنستان ارائه نمودند.  دیجد یپروژه ها یاجرا یبرا ییشنهادهایپ یکره جنوب یشرکت ها-

 هایکنفرانس، در خصوص همکار دئویو قیدو کشور از طر یبازرگان یشورا یدر نشست مشترک تجار

 یو تکنولوژ ینساج عیآب و صنا تیریمد ،یساز یحمل و نقل، کشت ،یدروکربنیه داتیدر بخش تول

نفت و گاز    یدر پروژه ها یکره ا یبحث و گفتگو نمودند. در حال حاضر شرکت ها شرفتهیپ یها

  .ترکمنستان مشارکت دارند

 

 

از جمله  در بخش نفت و گاز،  یشغل یها تیکرونا و کاهش فعال روسیو یگسترش عموم رغمیعل-

خوانده و معتقدند که  تیاهم یبه اروپا را دارا انهیم یایکارشناسان موضوع انتقال گاز از آس یبرخ

 ادیبناز کارشناسان  یکیخصوص  نیرا عوض کند. در ا ایروپا و دنا  یتواند نقشه انرژ یامر م نیا

به اروپا در دهه نود  جانیآذربا قیبه سابقه موضوع خط لوله گاز از ترکمنستان از طر کایآمر جیتیهر

در آن  ایدن تیو وضع یساحل یکشورها یبرخ یاستراتژ لیکنند، بدل یپرداخته و  اضافه م یالدیم

کار آمدن  یبه رو رهبا اشا یافتاد. و ریحاضر به تاخ طیدر شرا یپروژه به زمان بهتر یاجرا ط،یشرا

خزر نمود، معتقد است،  یایاز ساخت لوله در منطقه در یمکرر و تیو حما کایدولت ترامپ در آمر

و فراهم شدن نصب لوله در  2018خزر در سال  یایدر یحقوق تیوضع ونیبعد از امضاء کنوانس

چشم  ترکمنستانبا  یهمکار تیو بازرگانان آن نسبت به تقو کایمتحده آمر االتیا ا،یبستر در

خزر مشخص شد، گفت،  یایدر یحقوق تیبعد از آنکه وضع کایجمهور آمر سیدوختند. رئ

صادرات گاز خود به غرب بهرمند شود.  یبرا یدیجد یترکمنستان قادر خواهد بود از فرصت ها

 یو ترکمنستان توجه خود را به ساخت لوله ها جانیکند، آذربا یم شنهادیپ ییکایکارشناس آمر

پروژه  نیا تیمز یدو کشور معطوف دارند. و نیب ایدر در یگاز یحوزه ها نیجهت ارتباط ب چکترکو

 یخزر تلق یایساخت لوله گاز در بستر در یبعد یپروژه ها یاجرا یبرا یتجربه عمل کیرا به عنوان 

 زند. یم نیدالر تخم ونیلیم 500آن را حدود  نهیکرده و هز
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