
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 
 آقاي رسوليان جناب

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 خبرنامه ارسالموضوع: 

 با سالم؛
 عشق در ايران اسالمي جمهوري ازسفارت واصله. تركمنستان اقتصادي خبرنامه چهارمين تصوير پيوست به احتراماَ        

  .گردد مي ارسال مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت آباد

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور

 
                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

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

 مديركل محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم حفاظت محيط زيست خراسان رضوي  - 

 مديرعامل محترم شركت آب منطقه اي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 ور خدمات فني و مهندسي خراسان رضويرياست محترم اتحاديه صادركنندگان صد  - 

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي  - 

 انجمن شركتهاي حمل ونقل بين المللي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي  - 

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

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 03303/632/5593 :شماره 

 9/6/8053 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 جناب آقاي  ياري رئيس محترم اداره اول آسياي ميانه  - 

 جناب آقاي  احمدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  عشق آباد  - 

 مرو  -سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران   - 
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 بسمه تعالی

 

 4خبرنامه اقتصادی هفتگی شماره 

 30/1/1398لغایت  24/1/1398اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان -الف 

 مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و مواد اولیه ترکمنستان 54ثبت 

خارجی تجاری  به ارز .به ثبت رسیده استبورس کاال و مواد اولیه ترکمنستان بازار معامله در  54در هفته گذشت 
بنزین، سوخت دیزل هیدروژنی تولید شده در مجتمع پتروشیمی  کشورها س، امارات متحده عربی، افغانستان و دیگریانگلاز 

و سوئیس، پلی  انگلیسروسیه، تجاری از ترکمن باشی و همچنین بنزین تولید شده در پاالیشگاه سیدی را خریداری کردند. 
 .کارخانه کیانیلی و کاربامید از کنسرن دولتی ترکمن شیمی خریداری کردندتولیدی اتیلن با چگالی باال 

سیمان پرتلند و  ،از روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه، ازبکستان، افغانستان، شیشهتوسط تجاری عالوه بر این، 
 .بوده استهزار دالر  760میلیون و  80خریداری شد. مبلغ معامالت انجام شده نخ پنبه 

میلیون و  4به مبلغ را خ پنبه ، پارچه پنبه ای نماشینیاز روسیه، چین، امارات، پاکستان، فرش  تجاریهمچنین 
 680 مبلغباشی و فیبر پنبه را به  ترکمنپاالیشگاهی ولید شده در مجتمع تپلی پروپیلن ی ترکمنو تجار هزار منات  500

 .هزار منات خریداری کردند

 ساخت یک شهر جدید در ترکمنستان
کیلومتری عشق  50استان آخال در بنابه تصویب رئیس جمهور ترکمنستان، شهر جدیدی در شهرستان گوگ تپه 

توسط رئیس جمهور به زمین زده شد. بنابه گفته دولت ترکمنستان جدید د ساخته خواهد شد. کلنگ احداث این شهر باآ
هدف از ساخت این شهر جدید گام مهم دیگری در راستای اجرای موفقیت آمیز استراتژی اجتماعی و اقتصادی است و 

و پیاده سازی پروژه  باشد ش شهروندان این کشور مین بهترین شرایط برای زندگی و آرامنمود مهیا ساخت این شهر جدید،
های ساخت و ساز شهری برای حمایت از صنعتی سازی یکپارچه مناطق، تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و توسعه بخش 

 خصوصی است.
خدماتی همچون بیمارستان، درمانگاه، مرحله نخستین ساخت و ساز این شهر جدید زودی آغاز میشود. امکانات 

مراکز آموزشی، مرکز فرهنگی، موزه، ساختمان اداره منطقه ای و سایر امکانات که در چند سال آینده ساخته خواهد شد. تمام 
 مراکز خدماتی و امکانات این شهر مطابق با الزامات استانداردهای بین المللی است.

 خارجیت در سیاسترکمنستان گسترش فعالیتهای 
تاکید کرد  2019سه ماهه اول سال ترکمنستان در ارائه گزارش ر امور خارجه یوزو رئیس کابینه وزراء معاون  

دو جانبه و چند جانبه  روابطدر قالب خود را با موفقیت روابط دوستی و همکاری سازنده  ش با اتخاذ سیاست بیطرفیکشور
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سازمانهای منطقه ای و کشورهای جهان نشاندهنده نتایج تالشهای وزارت همکاری با سازمان ملل و توسعه می دهد. 
 امورخارجه است.

 بحرین امیررئیس جمهور افغانستان و در طی سه ماهه سالجاری، به گفته مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان،  
برگزاری . بر برنامه انجام شده استبراخارجی رای امورخارجه کشورهای وز مذاکرات سیاسی بادیدار داشته  و  از ترکمنستان

 –ترکمنستان بین  جنوبی، برگزاری نشست تجاریکره و  قزاقستانهای مشترک اقتصادی و تجاری با کشورهای کمیسیون
با این  در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بحرین –ترکمنستان ، برگزاری نشست کمیته مشترک کاری بین آلمان

برای بهبود گسترش و برگزاری نشستهای مشترک دیگر  اتحادیه اروپا کاریمشترک  کمیته ستبرگزاری نش، کشورها
 را داشته ایم.تجارت، اقتصادی، فرهنگی و روابط انسانی با شرکای خارجی 

و استفاده از بر ضرورت اجرای مطلوب  ترکمنستاندر این راستا، رئیس جمهور وی در پایان اظهار داشت که  
که همه  داردتاکید  و  استده شدر حوزه اقتصادی متمرکز  بین ترکمنستان و دیگر کشورهال قابل توجه همکاری یپتانس

امکانات برای گسترش روابط همکاری مفید و روابط تجاری مولد، فعال کردن سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک 
 د.باید مورد توجه جدی قرار گیرجدید از جمله در بخش صنعتی 

 درخواست ترکمنستان جهت عضویت در گروه بین المللی خدمات مالی
معاون وزیر مالیه و اقتصاد ترکیه گفت که ترکمنستان درخواست خود را برای عضویت در گروه بین المللی  

 خدمات مالی که تبادل سریع اطالعات با سرویس های اطالعات مالی کشورهای دیگر را تسهیل می کند، اعالم نموده
است. وی این سخنان را در کنفرانس منطقه ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و 

 جرایم سازمان یافته در عشق آباد اعالم کرد.
ترکمنستان به همکاریهای بین المللی فعال با سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان  

(، گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATFمشترک المنافع، مبازره عملیات پولشویی ) کشورهای
 سایر سازمان ها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم، توجه ویژه ای دارد. 

 برگزاری کنفرانس، سمینار، همایش، نمایشگاه و اجالسیه : -ب

 سرمایه گذاری در ترکمنستان در پکن پایتخت چین هایپتانسیلبرگزاری نشست بررسی 
 هایوزیرامور خارجه ترکمنستان در یک کنفرانس خبری گفت که نشستی در مورد ارائه پتانسیل سرمایه گذاری 

ترکمنستان باحضور سرمایه گذاران و تجار چینی در پکن برگزار شد. در این نشست ابتدا اطالعات دقیق در مورد همایش 
در منطقه ملی منطقه گردشگری آوازه، برگزار می شود، به حضار ارائه  2019اوت  12اقتصادی خزر که قرار است در تاریخ 

 گردید.
کمنستان در زمینه های نفت و گاز، مخابرات، حمل و نقل، کشاورزی، هم اکنون شرکت های چین در بازار تر 

صنایع نساجی، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی، خدمات درمانی و ساخت و ساز مشغول فعالیت هستند. چین چندین پروژه 
تیارلیک و بخ میدان گازیدر توسعه ( CNPCعمده در بخش گاز را اجرا کرده است. به طور خاص، شرکت ملی نفت چین)

گاز دریافت میکند. ترکمنستان از  2009چین از سال  گالکینیش مشارکت دارد. یساخت تاسیسات در میدان عظیم گاز
چشم میلیارد متر مکعب است و در  40میزان گاز صادراتی ترکمنستان به چین هم اکنون از سه خط لوله انتقال گاز ساالنه 

  خواهد یافت.فزایش میلیارد متر مکعب ا 65ه چهارم به آینده با بهره برداری از خط لولانداز 



3 
 

فعالیت شرکت با سرمایه چینی در ترکمنستان مشغول  40، حدود 2017تا سال موجود بر اساس اطالعات  
 میلیارد یوان در ترکمنستان ثبت شده است. 3/2میلیارد دالر و  4پروژه سرمایه گذاری بالغ بر  70هستند و حدود 

 درباره اولین همایش اقتصادی خزر در مسکو برگزاری نشست
دریای فرصت  -دریای خزر "سفارت ترکمنستان در مسکو با حضور جامعه متخصص اقتصادی روسیه با شعار  

یک نشست علمی برگزار کرد. در این میز گرد تعدادی از اعضای جامعه متخصص روسیه در مورد آمادگی برای  "ها
آگوست سال جاری در منطقه گردشگری ملی ترکمنستان برگزار  12خزر که قرار است در  برگزاری اولین همایش اقتصادی

 می شود، به بحث و گفتگو پرداختند.
برگزارکنندگان کنفرانس از شرکت کنندگان دعوت نمودند تا دیدگاه های مربوط به موضوعات مهم را برای  

وآوری، علم، انرژی، محیط زیست، بهداشت، گردشگری و کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه هایی مانند اقتصاد و ن
فرهنگ، بیان نمایند. همچنین تاکید شد، در این همایش، آماده سازی پروژه های اقتصادی که به تحرک روند فرایندهای 

 اقتصادی و تجاری در منطقه خزر میتواند کمک نماید، از موارد اصلی موضوع مورد بحث  خواهد بود.
ن در این کنفرانس گفت که هدف رئیس جمهور ترکمنستان از برگزاری این همایش، ایجاد انگیزه برای سفیر ترکمنستا

توسعه مشارکت سرمایه گذاری و تجاری در سطح بین المللی در منطقه می باشد. به گفته کارشناسان شرکت کننده در این 

تفریحی، حمل و نقل و تدارکاتی در تحوالت بزرگ  نشست، ترکمنستان میتواند به عنوان پایگاه های اقتصادی، توریستی،

 آینده حوزه دریای خزر مورد توجه قرار گیرد..

 نشست در زمینه استفاده بهینه و مدیریت آب بین ترکمنستان و افغانستان در عشق آباد
 افغانستان در زمینه مسائل مربوط به مدیریت آب برگزار شد. -نشست گروه هماهنگی ترکمنستان

این نشست دو روزه با حضور نمایندگان کمیته دولتی مدیریت آب وزارت زراعت و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان، 
و همچنین مدیریت آب صنعتی استانهای آخال، مرو و لباب  Garagumderyasuvhojalykخدمات مرزی دولتی، انجمن 

است خارجی، زمین شناسی و نقشه برداری وزارت توسعه و نمایندگان افغانستان شامل مدیران و کارشناسان حوزه های سی
 شهری و مسکن برگزار شد.

دیپلماسی آب یک رکن مهم سیاست خارجی ترکمنستان است. در این خصوص رئیس جمهور ترکمنستان در 
یت جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر کنفرانسهای بزرگ جهانی سیاست دولت را در این مورد به منظور تقو

گفتمان و منطقه ای در مورد مسائل آب ارائه کرده است. بویژه مسائل مربوط به توسعه یک مکانیسم قابل قبول برای 
استفاده متعادل از منابع آب های مرزی است که باید براساس هنجارها و اصول کلی حقوق بین الملل با در نظر داشتن 

 یرفته شود.منافع همه کشورها در منطقه به عنوان یک اصل پذ
مسئله مهم است آب در آسیای میانه، شامل منابع اصلی منابع آب مورد استفاده برای کشاورزی و صنعت، تولید 
برق، عرضه آب آشامیدنی به جمعیت، رودخانه ها و همه آنها رودخانه های مرزی بر اساس سازمان مدیریت آب حوضه 

 است. "سیردریا"و  "آمودریا"
جلسه کنونی گروه هماهنگی ترکمنستان و افغانستان سومین جلسه متخصصین بخش آب از الزم به ذکر است که 

کشورهای همسایه است که با حمایت برنامه منطقه ای مدیریت آبهای زیرزمینی در آسیای مرکزی انجمن بین المللی آلمان 
 ( برگزار شد.GIZ)همکاری 
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توسعه همکاری میان ترکمنستان و افغانستان برای  بندی این نشست، شرکت کنندگان خواستار تقویت ودر جمع
استفاده مشترک از منابع آب های مرزی براساس هنجارها و اصول حقوق بین الملل و منافع متقابل احزاب بودند.در پایان 

 .پروتکل مربوطه براساس نتایج این نشست امضا شد نشست
  روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستان : -ج

 در آینده نزدیکروسیه  و ترکمنستانبرگزاری مذاکرات تجاری بین 
کمیسیون مشترک کاری جهت مذاکرات تجاری بین  بر اساس اعالم خبرگزاری دولتی ترکمنستان، قرار است 
در عشق آباد برگزار شود. این دو کشور اخیرا آمادگی خود را برای برای  2019ماه می  7روسیه در روز و ترکمنستان 

 ترکمنستان به بندر مخاچباشی  سترش همکاری در دریای خزر اعالم کرده اند. همچنین سرویس دریائی از بندر ترکمنگ
 شد. خواهد راه اندازی 2019قلعه روسیه برای حمل و نقل محموله در سال 

 ARETIگروه بین المللی که مهمترین آنها  شرکت با سرمایه روسیه در ترکمنستان فعالیت می کنند 190حدود  
( از PSA)با روش ربنی بر اساس توافقنامه کروسیه فعالیت خود را در بخش ترکمنستان دریای خزر جهت تولید مواد هیدرو

شرکت گازپروم روسیه یک شریک تجاری قدیمی برای خرید گاز همچنین  آغاز کرده و تاکنون نیز ادامه دارد. 2009سال 
خرید گاز از این کشور  2016ه دلیل وجود اختالفات با کنسرن دولتی ترکمن گاز، از ابتدای سال ترکمنستان بوده است که ب

مجددا از  2019ماه آوریل سال  15جدید از روز شرایط  با طرفین صدور گاز ترکمنستان با توافق ، اما را متوقف کرده است
 سر گرفت شده است. 

گاز صادرات آوریل  15گزارش داد که ترکمنستان از روز ترکمنستان  ORIENT خبرگزاریدر همین راستا  
شروع شد،  2003سال  که ازساله  25قرارداد  بر اساس"این گزارش در ادامه گفت: آغاز کرد. طبیعی خود را به روسیه 

یعی ، گازپروم بزرگترین خریدار گاز طب2009شروع کرد، تا سال توسط شرکت گازپروم ترکمنستان گاز خود را به روسیه 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال خریداری می کرد. اما بتدریج در سالهای گذشته به طور  42-40ترکمنستان بود که 

صادرات گازپروم به دلیل اختالفات مالی صادرات گاز این کشور به  2016ژانویه  1قابل توجهی کاهش یافت و در تاریخ 
آوریل آغاز شده  15روز دوشنبه از روسیه به ترکمنستان کرد که صادرات گاز تأیید نیز گازپروم شرکت  قطع گردید.روسیه 

 است.

 برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین ترکمنستان و فرانسه
به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین این کشور و  

نیز  دو کشورامورخارجه  رای وزبین همچنین مذاکرات سیاسی در حاشیه این کمیسیون فرانسه در عشق آباد برگزار شد. 
 طرفین رسید.. پس از انجام مذاکرات، چند سند دو جانبه به امضاء گردیدبرگزار 

سرمایه گذاران و تجار فرانسوی در بازار ترکمنستان در زمینه های ساختمانی، حمل و نقل، گردشگری و انرژی  
خط لوله انتقال گاز  احداثاجرای پروژه حمل و نقل گاز ترکمنستان به اروپا هستند.  دو کشور عالقه مند بهفعالیت میکنند. 

ز بستر دریای خزر و آذربایجان و اتصال آن به پروژه های فراملی خط لوله انتقال گاز ترانس خزر از ترکمنستان با عبور ا
 .بررسی است ، در دستجنوبی در مسیر اروپا از طریق ترکیه

 پیش بینی نرخ رشد اقتصادی کشورهای آسیای میانه و ترکمنستان از سوی صندوق بین المللی پول
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 2/6به  2019رشد تولید ناخالص داخلی در ترکمنستان در سال صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند  
درصد برسد. با توجه به میانگین رشد اقتصادی جهانی و منطقه ای، این نرخ رشد اقتصادی  6به  2020درصد و در سال 

 میتواند در منطقه و جهان قابل توجه باشد.
نرخ رشد اقتصادی قزاقستان در و بود  2/3بمیزان  2019این صندوق نرخ رشد اقتصادی قزاقستان را در سال  

 این کمترین نرخ رشد اقتصادی کشورهای آسیای میانه است.  پیش بینی میکند که 1/3 را به میزان 2020سال 
 4/3تا  2020درصد و در سال  8/3را به میزان  2019همچنین این صندوق رشد اقتصادی قرقیزستان در سال  

 5/4به میزان  2020درصد و در سال  5به میزان  2019درصد پیش بینی می کند. نرخ رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 
درصد از سوی صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول اعالم شده است.بنابه گفته کارشناسان صندوق بین المللی 

 درصد خواهد بود. 5/5به میزان  2020درصد  درصد و در سال  5به میزان  2019دی ازبکستان در سال پول، نرخ رشد اقتصا
بنابه گفته تحلیل گران مسائل اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی در جهان در شرایط دشواری قرار دارد و احتمال  

روابط تجاری  ایجاد اختاللبه بی ثبات بازار نفت، دارد که مسائل غیرقابل پیش بینی بوجود آید. از جمله این شرایط میتوان 
 و چین و همچنین وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی جهان دگرگون شود. بین آمریکا

 مبادالت تجاری بالروس با ترکمنستان در سالهای اخیر 
تجاری به  مرکز ملی تحقیقات بازاریابی بالروس اعالم کرد، در مبادالت تجاری بین بالروس و ترکمنستان، تراز

 نفع بالروس مثبت بوده است.
میلیون دالر رسید ولی در  440بیشترین مبادله تجاری بین دو کشور به رکورد صادرات کاالها و خدمات به میزان 

، مبادالت تجاری بین دو کشور 2017رو به کاهش بوده است. در سال به شدت سالهای اخیر بتدریج میزان مبادالت تجاری 
میلیون  2/32، حجم مبادالت تجاری 2018میلیون دالر و در سال  7/57دالر بوده که میزان صادرات بالروس میلیون  65

 میلیون دالر بوده است. 9/25دالر بوده که میزان صادرات بالروس 
پتانسیل قابل توجهی برای همکاری دوجانبه در کشاورزی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فناوری اطالعات، 

، تکنولوژی کشاورزی، تامین صاردات خودروعمده صادرات بالروس به ترکمنستان،  .و فناوری های جدید وجود دارد علم
 تجهیزات، محصوالت غذایی و ارائه خدمات در زمینه نظامی و فنی است. بعضی از

 آلمان در حفاظت از جنگل های ساحلی -اجرای پروژه زیست محیطی بین ترکمنستان
وزارت کشاورزی و  همکاریبا  "حفاظت از اکوسیستم ها در بخش پایین رود آمو دریا واستفاده "ای برنامه منطقه 

ترکمنستان و آلمان تجربه اقدام مشترک برای  حفاظت طبیعی ترکمنستان و آژانس محیط زیست آلمان در حال اجرا است.
حفاظت این پروژه برای دارند.  Tugaiاحلی حفاظت از جنگل های منحصر به فرد رودخانه آسیای مرکزی در جنگل های س

کارشناسان محیط زیست ترکمنستان و کارشناسان انجمن همکاری بین المللی آلمان  ، با همکاریها درترکمنستاناز جنگل
(GIZ)  د.شکه به عنوان یک هماهنگ کننده اجرا خواهد 

رودخانه آمودریا در محدوده ترکمنستان و ازبکستان متمرکز  دستدر بخش پایین و تحقیقاتی فعالیت های علمی 
اجرا  2020. این پروژه تا سال ه استخواهد شد. کار آماده سازی برای پروژه جدید زیست محیطی سال گذشته آغاز شد

 خواهد آمد. 
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احیاء د: ندار همکاری در دو جهت (GIZ)الزم به ذکر است که در ترکمنستان و انجمن همکاری بین المللی آلمان 
برنامه منطقه ای زیست محیطی جهت توسعه اقتصادی در  و با استفاده از پتانسیل تخصصی و فنی یآبحفظ ذخایر و ها زمین

 است. آسیای میانهترکمنستان و 

 ( در پروژه حمل و نقل از افغانستان به ترکیهOSCEهمکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا )
ترکمنستان، در مالقات رئیس جمهور این کشور با با دبیر کل سازمان امنیت و  به گزارش خبرگزاری دولتی

تشکیل مسیرهای جدید  جهتچشم انداز آینده همکاریها در ( در عشق آباد تبادل دیدگاه ها در مورد OSCEهمکاری اروپا )
 مورد توجه قرار گرفت.و انرژی حمل و نقل بین المللی در اوراسیا 

-آذربایجان -ترکمنستان -اهمیت حمل و نقل و ترانزیت ترانزیتی الپیس الزولی )افغانستاندر این زمینه، بر 
ترکیه( تاکید شد. رئیس جمهور ترکمنستان ابراز اطمینان کرد که عملکرد بندر جدید ترکمن باشی تاثیر مثبتی بر  -گرجستان

 خزر را تقویت خواهد کرد. وضعیت منطقه و فراتر از آن خواهد داشت و همکاری میان کشورهای ساحلی
، مسائل حفاظت از محیط زیست، استفاده منطقی از منابع آب و ایجاد امنیت انرژی  و تامین انرژی پایدارهمچنین 

و حل و فصل مشکالت فعلی افغانستان نیز به عنوان جنبه های اولویت همکاری بین دو طرف اشاره شد. دبیر کل سازمان 
ه به اهمیت ابتکارات ترکمنستان در زمینه انتقال قدرت و خطوط ارتباطی فیبر نوری در مسیر امنیت و همکاری اروپا توج

افغانستان  -توروغندی بین ترکمنستان -( و همچنین راه اندازی راه آهن سرحدآباد TAPپاکستان ) -افغانستان -ترکمنستان
 را مهم ارزیابی کرد.

 نطقه دریای خزر در محدوده ترکمنستانسرمایه گذاری شرکت اماراتی دراگون اویل در م 
دستیار مدیر عامل شرکت دراگون اویل در مصاحبه با روزنامه بیطرف ترکمنستان گفت: این شرکت اماراتی، در 

میلیارد دالر در توسعه حوزه های دریایی ترکمنستان  6/6سال گذشته بیش از  19بخش ترکمنی دریای خزر  در طی 
 سرمایه گذاری کرده است.

بشکه در روز در  7000او گفت که در طول این دوره، تولید روزانه هیدروکربن بیش از ده برابر افزایش یافته و از 
میلیون تن نفت تولید کرد.  4افزایش یافته است و در این سال بیش از  2018هزار بشکه در سال  100تا  80به  2000سال 

با ارائه چند پیشنهادات  ،منقضی می شود 2025رداد خود را که در سال وی افزود: شرکت دراگون اویل عالقه مند است قرا
 جدید تمدید نماید.

در طول دوران فعالیت این شرکت در ترکمنستان، این شرکت پنج زیربنای اساسی عملیاتی ساحلی ثابت و سه 
جدید، دکل نفت، سکوهای سیستم عامل را احداث نموده است. همچنین کارهای از جمله کشف و استخراج از ده ها چاه 

 نفتی، و نصب سیستم عامل های ثابت دریایی، در عملیات حفاری می باشد.
برای توسعه میدانهای نفتی در ترکمنستان فعال شده 1999( در سال PSAاین شرکت با انعقاد قرارداد به روش )

ام می شود. مساحت این منطقه است. فعالیت این شرکت عمدتا در بخش شرقی حوضه خزر جنوبی در منطقه چلکن انج
میلیون بشکه است. ذخایر احتمالی  663کیلومتر مربع است. ذخایر ثابت شده نفت خام مایع این منطقه  950نزدیک به 

 تریلیون فوت مکعب است. 3/1میلیون بشکه و ذخایر احتمالی گاز  63میعانات کل 
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 (OSCE) سازمان امنیت و همکاری اروپاساله همکاری اقتصادی بین ترکمنستان و  20نتایج 
کنفرانسی با هماهنگی  (OSCEبه مناسبت بیستمین سالگرد افتتاح مرکز سازمان سازمان امنیت و همکاری اروپا )

وزارت امور خارجه ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل 
ادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، رؤسای مأموریت های دیپلماتیک مقیم  ترکمنستان و همچنین مدیران متحد، اتح

و کارشناسان برخی از ادارات کشور ما، سازمانهای عمومی و رسانه های جمعی حضور داشتند. این کنفرانس به نوعی نقشه 
 سازمان امنیت و همکاری اروپا بود.  ساله همکاری میان ترکمنستان و 20راه برای جمعآوری 

در سخنرانی خود تاکید کرد که ترکمنستان و سازمان  (OSCEناتالیا درود نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا )
امنیت و همکاری اروپا برای گسترش همکاریهای پرثمر با اصول احترام متقابل، درک و هدف گیری در قالب گفتگوی 

عات کنونی اهمیت زیادی قائل هستند و توسعه همکاریهای دوجانبه نه تنها اجرای پروژه های مشترک کامل در مورد موضو
 را افزایش داده، بلکه باعث شده تا موضوعات بیشتری مورد توجه طرفین قرار گیرد.

، ایجاد در مورد توسعه پایدار 2030شامل اجرای سند ( OSCEهمکاری ترکمنستان سازمان امنیت و همکاری اروپا )
و اجرای مکانیسم های تامین امنیت انرژی منطقه ای و جهانی، سیستم های حمل و نقل پایدار، حل مشکالت دریای آرال، 
استقرار صلح آمیز در افغانستان، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، سالح، قاچاق انسان و 

 ت محیطی است.همچنین حمایت و ارتقای پروژه های زیس

 ابراز تمایل مغولستان برای توسعه همکاری دوجانبه با ترکمنستان
مذاکرات سیاسی میان ترکمنستان و مغولستان در سطح معاونان وزیر امور خارجه در محل وزارت امور خارجه  

سیاسی و منظم بین ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد. در این دیدار، طرفین عالقمندی خود را به تداوم مذاکرات 
وزارتخانه های امور خارجه دو کشور را در قالب توسعه روابط دوجانبه و در چارچوب سازمانهای بین المللی مورد تاکید قرار 

 دادند.
طرفین تاکید کردند که شرایط خوبی برای توسعه گفتگوها در حوزه سیاسی، اقتصادی و تجاری وجود دارد و  

انرژی، حمل و نقل و آب را مورد توجه قرار دادند و توافق کردند که برای ایجاد روابط  همکاری دوجانبه در بخشهای
 دوجانبه ضروری است که سازماندهی دیدارهای متقابل در سطح مقامات عالیرتبه صورت پذیرد .

ورد اشاره قرا همچنین تبادل نظر درباره مبنای حقوقی و نیاز به مبادله نمایندگی ها در سطح بین پارلمانی نیز م  
عالوه بر این، طرفین در مورد ضرورت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با توجه به پتانسیلهای موجود به گفتگو گرفت. 

پرداختند. در این راستا، مسائل مربوط به برقراری روابط تجاری با مبادله صادرات و واردات بین دو کشور به خصوص در 
 مورد تاکید است.. زمینه انرژی و کاالهای کشاورزی

 کابل جهت ایجاد تنوع در روابط اقتصادی و تجاری -موافقت عشق آباد
( با اعضای اتاق بازرگانی افغانستان برگزار شد. UIETنشست بین اعضای اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان) 

طرف تالش های مشترک در  در این نشست، طرفین عالقمندی خود را در گسترش روابط دوستانه جهت توسعه تجارت دو
 راستای تحقق پتانسیل صادرات دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
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، ترکمنستان و افغانستان در پی اجرای 2019فوریه  24بر اساس بیانیه مشترک رئیس جمهور دو کشور در تاریخ  
. این سند پس از انجام مذاکرات بین روسای پروژه حمل و نقل منطقه ای از طریق آذربایجان را مورد تاکید قرار دادند

 جمهور دو کشور در عشق آباد امضاء شد. 
روسای جمهور کشورهای عضو این مسیر حمل ونقل و ترانزیتی از آغاز اجرای توافق نامه پنج جانبه میان  

نوامبر  15قل از تاریخ افغانستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و ترکمنستان در مورد همکاری های ترانزیت و حمل و ن
 )موافقتنامه راه آهن الجورد یا لپس الزولی( بر اجرای آن اهتمام دارند. 2017

طرفین همچنین حمایت از پیشنهاد را برای برگزاری نشست وزرای حمل و نقل و رئیس خدمات گمرکی  
 ردند.که در عشق آباد به تصویب رساند، تأکید ک 2019کشورهای عضو موافقت نامه ماه می 

پروژه ترانزیت لپس الزولی کریدور حمل و نقلی است که از استان هرات افغانستان شروع شده و با عبور از  
عشق آباد و همچنین به بندر ترکمن باشی در کنار دریای خزر و باکو ادامه خواهد داد، سپس از طریق تفلیس به بنادر پوتی 

 در نهایت به طرف اروپا ادامه مسیر میدهد.و باتومی واز آنجا  به آنکارا و استانبول و 
 2بودجه این پروژه که هدف آن تسهیل حمل و نقل تسهیالت و ساده سازی رویه های گمرکی است، در حدود 

میلیارد دالر تخمین زده می شود. این پروژه در راستای ایجاد همگرائی اقتصادی منطقه و افزایش حجم تجاری طراحی شده 
 است.

 
 

 پروژه های مشترک در حوزه انرژی بین ترکمنستان کره جنوبیاجرای 
در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان و کره جنوبی امکان اجرای پروژه های مشترک انرژی بطور ویژه مورد بحث و 
 بررسی قرار گرفت. نمایندگان هیئت اقتصادی کره جنوبی اعالم نمودند که شرکتهای کره ای برای گسترش حضور در بازار

 در حال توسعه ترکمنستان ابراز عالقه نموده اند.
مهمترین پروژه هایی که در این زمینه قابل اجرا هستند عبارتند از: فرآوری نفت و گاز، تولید گاز و محصوالت 

 شیمیایی و آموزش پرسنل برای مجموعه های پتروشیمی.
و سایر صنایع ترکمنستان نیز شرکت  شرکت های کره جنوبی در صنایع پتروشیمی، گاز، حمل و نقل جاده ای

خواهند کرد، به ویژه در ساخت یک پاالیشگاه گاز طبیعی در نزدیکی میدان گاز گالکینیش، دومین بزرگترین میدان جهان، 
 یک کارخانه پلیمر در منطقه کیانلی و واحدهای تولید بنزین در مجتمع پاالیشگاه نفت شهر ترکمنباشی شرکت می کنند.

 
 

  منابع:

 www.turkmenistan.gov.tm 
www.turkmenistan.ru 
 www.mfa.gov.tm 
www. en.trend.az 
www.Tdh.gov.tm 
www.orient.tm 

رایزن اقتصادی سفارت –تهیه و تنظیم : طاهری   

https://en.trend.az/business/economy/2780839.html
http://www.tdh.gov.tm/
http://www.orient.tm/
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