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 سمه تعالیاب

 

 ۲۰خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 

 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاریخ  

 ۱/۶/۱۳۹۸لغایت  ۲۵/۵/۱۳۹۸

 خبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان :ا -الف 

مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال و مواد  ۹ ثبت

 اولیه ترکمنستان

دولتی و مواد بازار بورس معامله در مورد  ۹هفته گذشته در 

تجاری از ارز خارجی، ه ب .اولیه ترکمنستان به ثبت رسید

شیشه و نخ پنبه را به  ،قرقیزستان و ازبکستان ورق بدون رنگ

پول ملی تجاری از ه ب دالر آمریکا خریداری کردند. هزار ۹۳مبلغ 

 میلیون ۲ مبلغچین، امارات متحده عربی و روسیه نخ پنبه را به 

 .ندمنات خریداری کرد

تصویب آیین نامه تشکیل آژانس حمایت از خطرات اقتصادی توسط 

 رئیس جمهور ترکمنستان

که بر اساس را امضا کرد ای رئیس جمهور ترکمنستان این قطعنامه 

اقتصادی تحت نظارت وزارت دارایی و  خطراتآژانس حمایت از  آن،

تحلیل در امورات مربوط به تا  ه شداجازه دادتشکیل شد و اقتصاد 

 یزمینه عملیات کاالهای صادراتی و وارداتی در فعالیت اقتصاد

، بازار تجزیه و تحلیلو با  انجام دهدرا خارجی ترکمنستان 

خدمات در بازار جهانی و همچنین پیشنهادهایی برای  ارائه وضعیت 

 بهبود فعالیت اقتصادی خارجی ارائه دهد.
کمیته امور  .شدتصویب نیز آژانس ساختار این این سند بر اساس 

 موظفدولتی مواد اولیه وبورس بازار گمرک کشور و خارجی  آماری

به ماهانه اطالعات مربوط به صادرات و واردات کاال را  شدند،

آژانس مجاز است تا اطالعات مربوط به اشخاص  و آژانس ارائه دهند

و اشخاص حقوقی را که در فعالیت های اقتصادی خارجی مشغول 

 فعالیت هستند جمع آوری کند.
موظف وزارت دارایی و اقتصادی به طور مشترک با وزارت دادگستری 

نامه در این خصوص، آیین اصالح قوانین ترکمنستان شدند که ضمن 

ظرف یک ماه به هیئت وزیران  نموده تهیه را آژانس این اجرائی 

 نمایند.ارسال جهت تصویب نهائی 
سفارش صادرات محصوالت کشاورزی قرارداد عمده  ۱۰انعقاد 

 ترکمنستان با دیگر کشورها

 هبتولیدی خود صادرات محصوالت کشاورزی قرارداد  ۱۰ترکمنستان 

این کشور  امضا کرده است.را دالر هزار  ۳۷۱میلیون  ۲۵۱قیمت 

. هر ساله یک تولید می کندگندم، پنبه، برنج و شکر  قند،چغندر

نمایشگاه تجاری با عنوان "تجارت و خدمات" در عشق آباد برگزار 

محصوالت کشاورزی ، غذایی و سایر  شناساندن می شود که هدف آن

شرکت  ۵۰بیش از در این نمایشگاه  محصوالت صنعتی ترکمنستان است.
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وابسته  محصوالت کشاورزی ، غذایی و سایر محصوالت تولیدیو موسسه 

 عرضه می کنند.  یمرکز نمایشگاهرا در 

در سالهای اخیر نمایندگی های تجاری ترکمنستان در چین، ترکیه 

 افتتاح شده است.دبی و  گرجستان،روسیه ،بالروس ،قرقیزستان، 

همکاری در زمینه  تنامه وافقم،  ۲۰۱۸عالوه بر این ، در سال 

توسعه همکاریهای ترکمنستان در مورد و روسیه  بینکشاورزی 

بر اساس این موافقتنامه، . دوجانبه در این حوزه به تصویب رسید

مختلف ترکمنستان  مناطقهائی در پروژه است برنامه ریزی شده است 

شکی، دامپروری، دامپز از جملهکشاورزی در بخش توسعه همکاری جهت 

، احیای اراضی، آبیاری، فرآوری اصالح شده اصالح نژاد، تولید بذر

به و تجارت محصوالت کشاورزی، مهندسی کشاورزی و تحقیقات کشاورزی 

 مرحله اجرا درآید.

 تولید و رشد صادراتستان در راه افزایش صنعت نساجی ترکمن

ع نساجی ترکمنستان از افزایش ایوزارت صنوابسته به شرکتهای 

در ، این وزارتخانهمداوم تولید برخوردار هستند. براساس اعالم 

، حجم محصوالت ( ۲۰۱۹ژانویه تا ژوئیه شش ماهه اول سالجاری )

افزایش به شرح ذیل  ۲۰۱۸نساجی در مقایسه با مدت مشابه سال 

 : یافته است

 ۸/۹۱ خام ابریشمدرصد،  ۶/۷۵درصد، پارچه های نخی  ۹/۳۵نخ پنبه 

درصد  ۹/۴۷پارچه  از نیدوختتولید لباس در این دوره رشد ، درصد

و میزان تولید این  رشد درصد بوده است. ۱۶و فرش بیش از 

بازاریابی فعال باعث افزایش حجم گردش مالی کاالهای خرده فروشی 

، در مقایسه با  ۲۰۱۹ه و در شش ماهه اول سال در صنعت نساجی شد

درصد افزایش یافته  ۶/۱۴گردش مالی  حجم ۲۰۱۸مدت مشابه سال 

 است.

در این مدت در همین حال، افزایش ارزش صادرات محصوالت نساجی 

بوده و افزایش درصد  ۸/۳۸به میزان  ۲۰۱۸نسبت به مدت مشابه سال 

 است. بوده  درصد ۸/۵۳درصد، فرش و اقالم فرش ۶/۱۰۱ابریشم خام 

پارچه های صادرات تولید ده پیشرفت پایدار نشان دهناین افزایش 

 خارجی است.  هایدر بازار یترکمن

 ههزار تن نخ پنبه ب ۳/۳۹، ترکمنستان ۲۰۱۹اول سال شش ماهه در 

میلیون  ۶۰حدود  ،درصد ۳/۲۴ با رشد میلیون دالر آمریکا ۱۱۴مبلغ 

با میلیون دالر آمریکا  ۸/۶۱مبلغ  بهمتر مربع پارچه های نخی 

 ۱/۳۸مبلغ  بهلباس و سایر محصوالت منسوجات نساجی ، درصد ۸/۳۷رشد 

درصد نسبت به مدت مشابه سال  ۸/۱۶با رشد میلیون دالر آمریکا 

 است.صادر نموده  ۲۰۱۸

آیا تحویل مبادله گاز ترکمنستان از طریق روسیه به بلغارستان 

 امکان پذیر است؟
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توسعه منطقه ای ایستگاه رادیویی دویچه وله گزارش داد که وزیر 

از گاز رسمی  مربوط به خرید مذاکرات که صوفیه گفت  بلغارستان

ترکمنستان را از طریق معامالت مبادله ای با روسیه انجام داده 

ست که امبادله یک نوع تجارت مناسب وی تاکید کرد که این  است.

در بسیاری و این روش  طبق یک برنامه جایگزینی خاص انجام می شود

 از مناطق جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 

مذاکرات در در  بلغارستاندر عین حال برابر گزارشهای واصله، 

معتقد است مورد با روسیه نتیجه مثبتی نداشته باشد. روسی این 

گاز در خصوص صدور بلغارستان انجام چنین معامله ای با که 

ستان شاید منافع این کشور از طریق این کشور به بلغارترکمنستان 

 .را تامین نکند

، یستدان قابل تحمل نچنمسکو این موضوع برای می توان حدس زد که 

دارند برای دریافت گاز تمایل بسیاری از کشورهای اروپایی زیرا 

اولین کشوری خواهد بود که تمایل و اوکراین  مسیر طی کننداین 

، کیف  ۲۰۰۶تا سال که  به این نوع معامله دارد. الزم به ذکر است

میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان دریافت  ۳۶تا ساالنه 

 می کرد.

این که اگر بلغارها به نوعی معتقد است بنابراین، گازپروم 

دیگری از لوله برنامه های خود را عملی کنند، ممکن است فردا خط 

منتقل  به اروپارا ترکمنستان گاز دیگر غیر از روسیه  کشوریک 

اروپا تبدیل مورد نیاز و گاز طبیعی ترکمنستان به انرژی نماید 

به این اصل که گاز طبیعی  اشود. شایان ذکر است که عشق آباد رسم

 .فروخته می شود، پایبند است به روسیه در مرز ترکمنستان

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

 ر نمایشگاه بین المللی خزر و امضاءی دشرکت های قزاقحضور 

 با طرف ترکمنی قرارداد

در که اقتصادی خزر  همایشدوازده شرکت از قزاقستان در اولین 

دریای خزر در  یدر سواحل ترکمن همنطقه ملی گردشگری آواز

که  ین و نمایشگاه اتومبیلنمایشگاه بین المللی فن آوری های نو

حضور  برگزار شد، اقتصادی خزردر حاشیه برگزاری اولین همایش 

 یافتند

در زمینه حمل و نقل، ساخت جاده، فن آوری های ی قزاق شرکتهای

 در نمایشگاه هوافضا، داروسازی و تجهیزات الکتریکی ،دیجیتال

 و برگزار شدنیز  B2B، جلسات همایشدر حاشیه این  .حضور داشتند

اتی حاصل افقتوو  چشم انداز همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

هزار  ۴۰۰ یقرارداد DolcePharm یشرکت داروسازی قزاقاز جمله  شد.

امضا با طرف ترکمنی دالری برای تهیه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف 

 کرده است.
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عشق آباد میزبان نشست در مورد بررسی تأثیر بحران دریای آرال 

 بر محیط زیست

 و تخریب محیط زیست برپیرامون تأثیر بحران دریای آرال نشستی 

توسط نشست . این برگزار شددر پایتخت ترکمنستان  جامعهسالمت 

و با صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( در ترکمنستان 

وزارت بهداشت ، درمان و صنعت پزشکی ترکمنستان برگزار هماهنگی 

  شد.

چند وزارتخانه و ادارات مدیران و کارشناسان در این نشست  

ترکمنستان از جمله وزارت بهداشت، درمان و صنعت پزشکی ، وزارت 

کار و حمایت اجتماعی، وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست، 

تلویزیون، مؤسسه رادیو و کمیته دولتی برای آمار، کمیته دولتی 

حقوق و دموکراسی، اتحادیه زنان ، سازمان جوانان دولتی 

 .حضور داشتند انجمن ملی هالل احمر ترکمنستان ولی مختومق

ارائه نتایج ارزیابی وضعیت سالمت و تغذیه  نشست، هدف کلی این 

مادران و کودکان در مناطقی است که از بحران دریای آرال و 

توسط این نشست امسال  آسیب پذیر هستند وتخریب محیط زیست 

ت بهداشت ، درمان و یونیسف در ترکمنستان به طور مشترک با وزار

 .برگزار گردید صنعت پزشکی ترکمنستان

کرده در مورد حقوق کودکان استقبال  ستانیونیسف از سیاست ترکمن 

در  استقاللپس از کارهایی که دولت ترکمنستان در سالهای  است و

است. کنوانسیون سازمان گسترده منطقه انجام داده  این خصوص در

به  توسط ترکمنستان اجرا می شود،ملل در مورد حقوق کودک که 

قانون فعلی  .می پردازداین موضوع جنبه های اجتماعی و اقتصادی 

مطابقت کودکان ترکمنستان کاماًل با هنجارهای حقوقی بین المللی 

 دارد

 : وابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ترکمنستانر -ج

 (LNG) کمک تاتارستان به تركمنستان برای تولید گاز مایع

گاز مایع تولید  افزایشدر زمینه تركمنستان  باتاتارستان 

گاز مایع به وسعه می كند. تاتارستان یک پروژه برای تهمکاری 

خواهد  جرادر یکی از مراکز اداری ترکمنستان اخودرو عنوان سوخت 

صنعتی تاتارستان و  معتبر، شرکتهای این طرحبرای اجرای  کرد.

وزارت صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان پیشنهاد خود را تهیه 

 و به طرف ترکمنی ارائه خواهند داد.  کرده

. استگسترش همکاری با ترکمنستان پروژه در راستای این،  اجرای

 کشوردو این پروژه همچنین به تقویت همکاری های دوجانبه بین 

وسایل نقلیه سوخت برای ر حال حاضر دتاتارستان  کمک خواهد کرد.

 گاز طبیعی مایع تبدیل می کند.  از خود

ارائه یک شبکه اطالعاتی یکپارچه بین صنایع کشورهای حاشیه دریای 

 خزر توسط روسیه

وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه ایجاد سیستم اطالعاتی 

. دست اقدام دارددر را یکپارچه را برای صنایع کشورهای خزر 

وزارت صنعت و  Khimvestایگور لیاشکوف ، معاون مرکز علمی و فنی 

 این مطلب را اعالم کرد.تجارت فدراسیون روسیه 
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های زیادی است که هنوز از آن پتانسیلدارای منطقه خزر وی گفت، 

. روسیه برای اجرای پروژه های نوآورانه بهره برداری نشده است

اهد داد که این طرحها در خورا ارائه طرحی با تکنولوژی باال 

در منطقه هستند. امروز پتروشیمی نوسازی شرکتهای  درجه اول برای

، از طریق دستگاه تلفن همراه ، یک مدیر می تواند روند فن آوری 

در کارخانه را ردیابی کند ، همچنین می تواند با پرسنل شاغل در 

 شرکت ارتباط برقرار کند.
وجود ما طالعاتی در صنعت کشور "یک سیستم اگفتایگور لیاشکوف 

اکنون ما در حال ایجاد یک پایگاه اطالعاتی جداگانه برای  و دارد

هستیم، که در آن همه شرکت ها ثبت شده اند. این پتروشیمی صنایع 

شامل اطالعات الزم در مورد شرکت، میزان تولید و حجم پایگاه 

همین راستا در  ، لذا صادرات و همچنین توسعه آن را نشان می دهد

پیشنهاد می شود کشورهای خزر به منظور ایجاد یک شبکه اطالعاتی 

نشانگرهای صنعتی پنج کشور را  تاد شونیکپارچه در منطقه متصل 

  نشان دهد.

تولید و این سیستم می تواند تمام اطالعات الزم از جمله هزینه 

این  قرار دهد.دیران شرکتها حمل و نقل و غیره را در اختیار م

ابتکار همچنین در زمینه دیجیتالی شدن کلیه بخش های اقتصاد در 

است که با کاهش می تواند اجرا گردد و مزیت آن این ترکمنستان 

زمان بین تصمیم گیری و انجام یک کار ، به سرعت بخشیدن به 

کارخانجات سازمان ها ، شرکت ها و با تعامل نهادهای اقتصادی 

 می کند. کمک
 خداحافظی سفیر اوکراین با وزیر امور خارجه ترکمنستانمالقات 

 وزیر در ترکمنستان با فوق العاده اوکراینسفیر والنتین شواالیف 

، طرفین این دیداردر دیدار و گفتگو کرد. امورخارجه ترکمنستان 

در مورد جنبه های اصلی همکاری بین دو کشور در حوزه های سیاسی، 

تقویت پرداختند و از بحث و گفتگو  به اقتصادی و فرهنگی، تجاری

بیشتر روابط بین ترکمنستان و اوکراین اشاره کردند و هرچه 

همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر بین آژانس های سیاست خارجی دو 

 کشور تأکید کردند.

ترکمنستان به عنوان یکی از بازیگران در بازار انرژی در آسیای  

متنوع سازی منابع انرژی به میانه و منطقه خزر ، به دنبال 

اوکراین مهم تجاری و اقتصادی کای شراز  و بازارهای جهانی است

نهادهای تجاری اوکراین در ساخت  آسیای میانه است.در منطقه 

ملی در ترکمنستان از جمله بنائی و مهم در سطح تاسیسات زیر

نفت و گاز ،  در حوزهو همچنین ، ساخت ساز ارتباطاتمهندسی 

 فعال هستندو حمل و نقل صنعتی 

، محصوالت واگنبه ترکمنستان شامل اوکراین کاالهای اصلی صادراتی 

، ماشین آالت برقی، دارویی و صنایع چوبی است. یکشاورزی و صنعت

از ترکمنستان عمدتًا شامل محصوالت پاالیش نفت، اوکراین واردات 

 .پشم، پنبه و منسوجات است
ترکمنستان و آفریقای جنوبی در مورد چشم انداز همکاری گفتگوی 

 در آیندهتجاری 
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کیتومتسه ماتیوز سفیر خانم خارجه ترکمنستان با اموروزیر

قزاقستان( که  -آفریقای جنوبی )با اقامت در نور سلطاناکرودیته 

، دیدار و بودسفر کرده یک سفر کاری به عشق آباد جهت انجام 

 گفتگو کرد.

، طرفین موضوعات مربوط به توسعه روابط دو کشور در دیداردر این 

ی و فرهنگی بین دو کشور را تجار اقتصادی، ،یزمینه های سیاس

قبال مذاکراتی را برگزار دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

در زمینه های دو کشور فرصت مشاركت که طی آن در خصوص اند نموده 

این دیدار در همچنین در د. شگو گفتنفت و گاز و صنعت نساجی 

 مذاكرهسازمان ملل متحد چارچوب  در روابط دوجانبهمورد گسترش 

 .گردید
منطقه کراسنودار به خود محصوالت صدور ترکمنستان به  ی عالقمند

 روسیه

منطقه کراسنودار فدراسیون هیئت تجاری و بازرگانی  در جریان سفر

 پتانسیلاین منطقه، به ترکمنستان، نمایندگان  روسیه

منطقه کراسنودار   شرکتهایرا ارائه دادند. خود تولیدکنندگان 

تولید کننده مواد بسته بندی، محصوالت کشاورزی ، تجهیزات  شامل 

 می گرفت. و نرم افزارها برای شرکتهای صنعتی و انرژی را در بر

و صنعت ترکمنستان و سرپرست  بازرگانیدر این نشست ، معاون اتاق 

درباره موضوعات  روسیه منطقه کراسنوداراداره سرمایه گذاری 

این طی  گفتگو کردند. یتجارتوسعه روابط همکاری در زمینه 

  ،اقتصادی خزر برگزار شداولین همایش مذاکرات، که در چارچوب 

 تحویل غالت و شکر، خوراک گرانولجهت عالقمندی خود را  یطرف ترکمن

برنامه . بر اساس این منطقه را اعالم نمودبه و تجهیزات صنعتی 

اکتبر سال  درنمایندگان ترکمنستان قرار است که شده انجام ریزی 

 نمایند تا در زمینه تشکیلسفر منطقه کراسنودار به  ۲۰۱۹

 گفتکو نمایند.کوچک و متوسط  شرکتهای مشترک
 یتجاراستاندار آستاراخان روسیه جهت افتتاح مرکز پیشنهاد 

 ترکمنستان در آستاراخان

ایگور ه، اقتصادی خزر در آوازهمایش اولین برگزاری در جریان 

داد که ، پیشنهاد آستاراخان منطقهاستاندار بابوشکین، 

 بابوشکین نماید.افتتاح مرکز تجاری منطقه این ترکمنستان در 

تجارت بین ترکمنستان و ی، تجاراین مرکز افتتاح تاکید کرد که 

 منطقه آستاراخان را تسهیل می کند. 

ترکمنستان  تجاریتوسعه همکاری های متقابل از جمله وظایف شورای 

همایش اولین و آستاراخان است که اولین جلسه آن در چارچوب 

ایگور بابوشکین همچنین در  برگزار شد.در آوازه  اقتصادی خزر

بین  جاد یک مسیر دریایی مشترک در دریای خزرتالش برای ای

  است.آستاراخان و بندر ترکمن باشی 

های گفت: "منطقه آستاراخان برای اجرای پروژه ایگور بابوشکین 

از راه ها و مسیرهایی را  بهترین ترکمنستانو  آماده استمشترک 

در می توان سفر دریایی را  وریا دارد داین استان طریق دریا 



7 
 

ما قصد داریم این موضوع را با دیگر این مسیر توسعه داد و 

 .مورد بحث قرار دهیمنیز خزر ساحلی کشورهای 
 ترکمنستانبرای شریک استراتژیک قابل اعتماد ژاپن 

ژاپن یک شریک اعالم کرد که ترکمنستان دارایی و وزارت اقتصاد 

 ژاپنیشرکت های  و برای این کشور استقابل اعتماد و استراتژیک 

ه کرداجرا را در ترکمنستان بزرگ کوچک و چندین پروژه تاکنون 

مجتمع تولید آمونیاک و از از جمله این پروژه ها میتوان . ندا

، کارخانه کاربامید و مجتمع پلیمر در ومراستان کاربامید در 

استان بالکان و کارخانه تولید بنزین از گاز طبیعی در  استان 

 نام برد.ال خآ

به ی که جمهور ترکمنستان قصد دارد به منظور شرکت در جشنرئیس  

، به دعوت طرف ژاپنی، از جدید امپراتورنشستن مناسبت به تخت 

. طبق اطالعات اولیه ، این مراسم در پاییز نمایددیدار این کشور 

دو روابط تجاری و تحول در تحرک ایجاد  برگزار می شود.امسال 

با ژاپن با سفر رسمی نخست وزیر ژاپن شینزو آبه به کشور، 

آغاز شده است و از آن زمان تاکنون  ۲۰۱۵ترکمنستان در اکتبر 

روژه های پ نچندین موافقتنامه اقتصادی و تجاری جهت اجرای چندی

 .ه استمنعقد شدبین دو کشور میلیارد دالر  ۱۸سرمایه گذاری با 

مهم گاز طبیعی منبع ذخیره بزرگ و از برخورداری ترکمنستان با  

تنوع خود را  منطقه، در سالهای اخیر به طور فعال اقتصاددر 

به مشارکت در پروژه هایی برای توسعه  مندبخشیده است. ژاپن عالق

بزرگترین میدان گازی ترکمنستان از جمله در زیرساختهای صنعتی 

 گالکینیش می باشد.ترکمنستان به نام 

 ترکمنستان و اتریش تجاری بین  برگزاری مذاکرات

 ت تجاری ــأ( با هیUIETاتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان )

ای، در خصوص روابط تجاری دو کشور بحث و اتریش طی برگزاری جلسه

گفتگو کردند. در این مراسم ندابرگر رئیس انجمن تجاری اتریش و 

بازگو کردن تجربه  ادر این مذاکرات، طرفین ب ترکمن حضور داشت.

( و UIETمثبت همکاری بین اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان )

در حوزه های کشاورزی، مواد غذایی و تولید خود همتایان اتریشی 

 و تهیه تجهیزات پیشرفته به گفتگو پرداختند. یدنینوشانواع 

(، UIET)ترکمنستان بنابه به گزارش اتحادیه صنعتگران و تجار  

اولویت تعامل ترکمنستان با شرکای اروپایی شامل تولید  امروزه

با در نظر گرفتن پتانسیل  صنعتیمشترک محصوالت در حوزه فناوری و 

 صادرات روزافزون تولیدات داخلی و کشاورزی ترکمنستان است.

،  WOMA GmbH  ،Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGشرکت های اتریشی مانند  

Unger Stahlbau GmbH  ،Schrack Seconet AG ،Oswelt GmbH ،AME International ،Landhof ،

Schlafhorst ،Truetzschler ،Uster ،Strabag SE  عالقمند حضور در بازار ترکمنستان

 هستند.

اتریش در حال ارزیابی اجرای پروژه ها در مناطق مختلف در زمینه  

فرآوری کشاورزی و تولید مواد غذایی در ترکمنستان است و امکان 

مشارکت در پروژه های احداث مزارع دامی در ترکمنستان به همراه 
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تهیه تجهیزات الزم برای تولید گوشت و لبنیات را مدنظر قرار 

 داده است. 

اتریش همچنین ممکن است به ایجاد صنایع مشترک  همکاری با 

نوآورانه در مناطق آزاد اقتصادی ترکمنستان و در ساخت کارخانه 

پتروشیمی و انواع محصوالت هایی برای تولید کودهای معدنی، 

شیمیایی گازی منجر شود. همچنین تعامل در حوزه های معدن و 

نی و کاغذی، ایجاد بنگاههای پیشرفته در صنایع تولیدی، معد

لجستیک و همچنین صنایع نساجی و چرم مورد نظر می باشد. عالوه بر 

اروپایی در صنایع شیمیایی و تولید نوین این، جذب فن آوری های 

محصوالت معدنی غیر فلزی مانند شیشه، سرامیک و غیره نیز در 

 دستورکار این نشست قرار داشت.

، مذاکره بین بانک کشوربین دو  از دیگر موارد برای توسعه تجاری 

، به عنوان یک بانک  Raiffeisen Bank Internationalتجارت ترکمنستان و 

اروپای  کشورهای کارگزار جهت سرمایه گذاری مشترک با اتریش و

  .می باشدمرکزی و شرقی 
همکاری های  نقشه راه تعیین  ،برگزاری اولین همایش اقتصادی خزر

 ترکمنستان اقتصادی

ه که در آواز برگزاری اولین همایش اقتصادی خزردر چارچوب 

ترکمنستان جلسات و دارائی اقتصاد وزیر برگزار شد ،  نستانمترک

سازمانهای تجاری، مالی و پولی و متعددی را با نمایندگان 

نیز مهمی  اتدر نتیجه توافق و خارجی برگزار کردهمچنین شرکتهای 

برنامه هایی برای افزایش همکاری ترکمنستان  .امضا شدبین طرفین 

با پنج کشور خزر، سازمانهای بین المللی ، موسسات مالی و 

 .مورد توافق قرار گرفتشرکتهای خصوصی 

وزیر توسعه اقتصادی  باوزیر دارایی و اقتصادی ترکمنستان 

گفتگو ین نوفناوریهای فدراسیون روسیه درباره همکاری در زمینه 

سیستم کردن دیجیتالی از جمله مهمی  اتمچنین موضوعکرد. آنها ه

مالیاتی ترکمنستان و ایجاد مکانیسم "پنجره واحد" برای ارائه 

 را  نیز مورد بررسی قرار دادند.خدمات عمومی 

موضوع توسعه مناطق آزاد اقتصادی، بهبود اوضاع جذب در همچنین 

ن و تجارت سرمایه گذاری مستقیم خارجی با معاون وزیر صنعت ، معد

  جمهوری اسالمی ایران محمدباقرعلی بحث و گفتگو شد.

با خانم مائیکا  همچنینترکمنستان و دارائی اقتصاد وزیر 

در خصوص عضویت اوشیکاوا، نماینده سازمان تجارت جهانی 

توسعه  نیز به گفتگو پرداخت و اجرایسازمان این ترکمنستان در 

نیز مورد بحث و را پروژه های آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری 

 داد.بررسی قرار 

مذاکراتی ترکمنستان  ترکمنستانو دارائی اقتصاد وزیر  در ادامه

با مدیر اجرایی بانک جهانی، مدیر منطقه ای برای آسیای میانه و 

در ادامه وی  .( مذاکره کرد WBبنک جهانی )ترکمنستان و نماینده 

 OECDبا رئیس بخش اوراسیا دبیرخانه روابط جهانی دیدار های خود 

و  رشد رقابتی کاالها و محصوالت صادراتیدر خصوص  ویلیام تامپسون

 .نشستبحث و گفتگو  به،  UNDPبا نماینده  SDGاجرای پروژه جهت 
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نموده و شرکت همایش نیز جلسات دو جانبه وی در این، عالوه بر 

موضوعات تقویت تجارت و همکاری اقتصادی ، اقتصاد "سبز" برای 

  .مورد بررسی قرار داددریای خزر 
برنامه همکاری بین وزارتخانه های خارجه ترکمنستان و امضاء 

وزیر ، فا بدالعزیز کمیلع ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰ازبکستان در سال های 

که در راس یک هیئت سیاسی به امور خارجه جمهوری ازبکستان 

این امور خارجه رکمنستان سفر کرده بود، با رشید مرودوف وزیر ت

 کشور دیدار و گفتگو کرد.

و رو به جلو دو کشور در زمینه مثبت پویائی در طول مذاکرات 

مورد بحث همکاری در حوزه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، فرهنگی 

زبک ا -نقش مهم فعال سازی گفتگوهای ترکمن و بررسی قرار گرفت و

 مورد تاکید قرار گرفت.دیدارهای متقابل در باالترین سطح در 

سازمانهای منطقه ای و در قالب  هاطرفین فرصت های گسترش همکاری

ازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا سبین المللی به ویژه 

را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه خاطرنشان شد که رویکرد 

مورد اجرای برنامه توسعه پایدار تا سال  سیستماتیک دو کشور در

به ثبات اقتصادی و اجتماعی در منطقه تأثیر مثبت می  ۲۰۳۰

در حوزه دو کشور، ، طرفین به لزوم گسترش همکاری همچنین گذارد.

های . بازدیدتاکید کردندزمین زیر مدیریت منابع آب و منابع 

دو کشور در از سطوح مختلف برای آشنایی با پتانسیل های  متقابل

 نیز مورد توجه قرار گرفته است. گردشگریمهندسی، آموزش و حوزه 

برنامه همکاری بین وزارت امور خارجه در پایان این نشست، 

 به امضا رسید. ۲۰۲۱و ۲۰۲۰سال های  در ترکمنستان و ازبکستان

 ترکمنستانکمیته دولتی مدیریت آب  آبیاریین نواجرای برنامه 

 (UNDP توسعه سازمان ملل متحد )با مشارکت برنامه 

تجهیزات پمپاژ سیستم های بهسازی زمین با انرژی از بهره وری 

یکی از بخش های پروژه مشترک کمیته دولتی مدیریت آب ترکمنستان 

است که با هدف استفاده منطقی (UNDP )و برنامه توسعه سازمان ملل 

 می شود. حوزه مدیریت آب انجام درمنابع آب توسعه از انرژی و 

که تجزیه و تحلیل فنی از ظرفیت  Grundfosشرکت  متخصصان هلندی

مدیریت منابع آب کمیته را همراه با خروجی تجهیزات پمپاژ 

"استفاده کارآمد  تحت عنوان پروژهاین نسبت به اجرای  ترکمنستان

از انرژی و منابع تجدید پذیر انرژی برای مدیریت پایدار آب در 

. شاخص های آبرسانی و مصرف انرژی خواهند کرد اقدامترکمنستان" 

ی قرار مورد بازرس SNPE-500/10و  SNP-500/10واحد مارک  ۱۲۰بیش از 

 الزم، توصیه های های انجام شدهبراساس بازرسی و  گرفته است

 است.گردیده ارائه 

برای صرفه جویی  تالشپروژه گفت: اجرائی این گلدی مرادوف رئیس 

ع انرژی شامل بازسازی پنج ایستگاه پمپاژ در در مصرف آب و مناب

انجمن توسط پمپاژ  هایمناطق مختلف کشور است. این ایستگاه

پمپ صرفه جویی  ۴۰ . همچنینبکارگیری شده استاستان  ۵کشاورزی 

مصرف این پمپ ها در انرژی مدرن در طول بازسازی نصب شده است. 

عالوه بر است.  قبلی یآنالوگپمپهای برابر انرژی کمتری از  ۵/۲
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این ، کارشناسان این پروژه سمینارهایی را برای متخصصان سازمان 

های محلی مدیریت آب برای بهینه سازی کار ایستگاه های پمپاژ 

بر مزیت های اقتصادی و زیست محیطی  هابرگزار کردند. این آموزش

 است. متمرکز شده

 كنترل گمركیهمکاری سازمان ملل متحد با تركمنستان در زمینه 

در ترمینال گمرک بین  با برگزاری نشستیگمرک ترکمنستان اداره 

عنوان بخشی از برنامه جهانی  ی تحتگزارش ،المللی عشق آباد

توسط  ۲۰۰۴این برنامه در سال  .ارائه نمود( GCCPکنترل کانتینر )

( و سازمان جهانی UNODCدفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )

به آن  ۲۰۰۹ترکمنستان در سال  و استشروع شده ( WCOگمرک )

 پیوست.

که با حضور کارشناسان بین المللی و کارمندان سازمان  نشستاین  

با هدف تقویت ظرفیت شناسایی و کشف مهرهای جعلی ترکمنستان گمرک 

مدرن کنترل نوین و در حمل کانتینر و همچنین استفاده از روشهای 

 .ی برگزار شدگمرک

آمده ارائه شده توسط اداره کل گمرک ترکمنستان گزارش  در این 

است که کالسهای عملی در ترمینال به شرکت کنندگان امکان می دهد 

مهارتهای خود را در شناسایی و تجزیه و تحلیل تمبرها و اسناد 

ترکمنستان مرزهای زمینی با قزاقستان ،  گمرکی بهبود بخشند.

مرزهای دریایی با آذربایجان ، ایران ، ازبکستان ، افغانستان و 

 روسیه ، قزاقستان و ایران دارد.

حمل و نقل دریایی در دریای خزر در روابط اقتصادی خارجی  

حجم محموله هایی کرده است و ترکمنستان اهمیت فزاینده ای پیدا 

در حال افزایش جابجا می شودا دائما که در اسکله های این بندر 

طریق تجهیزات صنعتی و کشاورزی ، تجهیزات  . از این است

پلی وارد و خودروسازی ، محصوالت فلزی ، چوب ، کودهای معدنی 

پروپیلن ، کک و سایر فرآورده های نفتی ، محصوالت شیمیایی و 

 صادر می شود. مانیصنعت ساخت

  منابع:

 www.turkmenistan.gov.tm 

www.turkmenistan.ru 

 www.mfa.gov.tm 

www.trend.az 
www.Tdh.gov.tm 

www.orient.tm 

 رایزن اقتصادی سفارت –تهیه و تنظیم : طاهری 
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