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 سمه تعالیاب
 

 ٢٢خبرنامه هفتگی اقتصادی  شماره 
 

اهم اخبار اقتصادی داخلی و خارجی ترکمنستان ازتاريخ  
 ١۵/۶/١٣٩٨لغايت  ١٣٩٨/۶/٩

 اخبار اقتصادی و اجتماعی داخلی ترکمنستان : -الف 
مورد معامله در هفته گذشته در بازار بورس کاال  ٣٧ ثبت

 و مواد اوليه ترکمنستان
و مواد کاالهای بورس بازار معامله در مورد  ٣٧هفته گذشته 

تجاری از ارز خارجی ،  هب. ترکمنستان به ثبت رسيداوليه 
جتمع ی در مبنزين، نفت گاز توليد ،سوئيس و افغانستان

از فدراسيون روسيه، پلی و تجاری باشی  پااليشگاه ترکمن
کارخانه  پروپيلن و پلی اتيلن با چگالی باال توليد شده در

 ريداری کردند.کيانلی را خپليمری 
عالوه بر اين شيشه بی رنگ، نخ پنبه، عصاره شيرين بيان   

، ازبکستانصربستان، جمهوری آذربايجان، توسط تجاری از 
انجام . مبلغ کل معامالت خريداری شدقرقيزستان و پاکستان 

 است. بودهدالر آمريکا هزار  ٧۵١ميليون و  ٣٢شده 
پنبه روسيه، انگليس و ترکيه نخ  تجاری ازپول محل، ه ب  

در  خريداری کردند.هزار منات  ٢٠٨ميليون و  ۵بلغ را به م
مبلغ ترکمن وسايل نقليه موتوری را به تجار ی، بازار داخل

 منات خريداری کردندهزار  ٢٠٢
 توسعه خصوصی سازی بخش شيالت در منطقه شمالی ترکمنستان

آق " یترکمنخصوص ، شرکت نوشتترکمنستان بيطرف روزنامه 
ش دااستان شمالی زرگ ماهی در گان بتوليد کننداز " دورنا

در درياچه های که انواع ماهيان را  غوز در ترکمنستان استآ
. پيش بينی پرورش می دهد وساريگاميش، ايبوور و اوزينشور 

 د.توليد نمايتن ماهی تازه  ١٩۵می شود امسال 
تن ماهی را با قيمتهای مصوب دولتی  ١۵٨ آق دورناشرکت 

به فروش می  با قيمتهای تجاری راو مابقی می رساند  فروشه ب
. اين شرکت صاحب مزرعه استخر پنج هکتاری، دو واحد رساند

و ديگر تجهيزات تبريد و وسايل نقليه ويژه با يخچال 
اين است. کارگاه فرآوری وامکانات مورد نياز بخش صيادی 

تجهيزات الزم شرکت مذکور زودی نوسازی می شود.  بهشرکت نيز 
 نصب میرا نيز برای توليد ماهی دودی در بسته بندی های خالء 

 .نمايد
صنعت ماهيگيری ترکمنستان در حال نوسازی و ايجاد 

مراکز می شود و احداث جديد  شرکتهایزيرساخت های مدرن است. 
يک لدولتی بادر حال نوسازی هستند. شرکت پرورش ماهی موجود 
مشغول  فعاليت وصيد ماهی  در زمينه که در دريای خزرخزر 

 غذاهای دريايی است.فرآوری 
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پرورش حيوانات آبزی يعنی از جمله توسعه آبزی پروری 
ماهی، صدف، سخت پوستان، جلبک در شرايط کنترل شده برای 

در مناطق مختلف کشور يکی از اصلی  آبزيانافزايش بهره وری 
 است. اين کشور ترين فعاليت های کميته دولتی شيالت

های مجتمع در ترکمنستان برای افزايش بهره وری اقدامات 
 انرژی
يک در رئيس جمهور ترکمنستان به نقل از رسانه های ترکمن، 

عشق آباد  که درمجتمع نفت و گاز  مديراننشست کاری با حضور 
همه بخش های مجموعه سوخت داخلی و ، شد، اعالم کردبرگزار 

کالن صورت  انرژی ترکمنستان که در آن سرمايه گذاری های
  ، بايد بهره وری خود را افزايش دهند.هگرفت

رئيس جمهور ترکمنستان با تأکيد بر اهميت ايجاد 
برای منابع انرژی ترکمنستان  در چند مسيرمسيرهای صادراتی 

 - به بازارهای ، افزايش سرعت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان
خاطرنشان کرد که را خواستار شد و هند  -پاکستان -افغانستان

در اين مسير به صورت يکپارچه انجام  اقدامات الزم بايد 
 شود. 

رئيس دولت خاطرنشان کرد: همه بخش های مجموعه سوخت و 
استفاده از فرصت های ايجاد شده بايد بهره وری  انرژی با

رئيس جمهور خطاب به معاون نخست وزير  خود را افزايش دهند.
ی مجتمع پااليشگاه عاملو مدير در امور سوخت انرژی

بر لزوم رويکرد علمی به موضوعات افزايش حجم  ،ترکمنباشی
ت فن آوری های ديجيتال در نفاستفاده از محصوالت پااليش نفت، 

و مجتمع گاز و افزايش فرصت های صادراتی آن ، با ارائه 
 تاکيد کرد. ن دستورالعمل در اين زمينهيچند

  افزايش سطح توليد محصوالت فلزي در تركمنستان
واقع در بخش » تركمن دمير اؤنؤملري (توليدات فلزي تركمن)«شاخص ها و آمارهاي از ميزان توليد كارخانه 

ارزش محصوالت توليدي فلزي در اندازه هاي  2019ماهه نخست سال  7ن ميدهد. در گوك تپه استان آخال نشا
دالر ) بوده است  728هزار و  390ميليون و  27منات (  549هزار و  867ميليون و  95مختلف به مبلغي معادل 

  درصدي در برنامه توليد اين كارخانه گشته است. 3/30كه اين امر سبب دستيابي به پيشرفت 
از كارخانه كاماز توسط رئيس جمهور  ههزار دستگاه كاميون ماشين آالت ويژ 2تاييد و امضاء خريد 

دستگاه كاميون و  2000رئيس جمهور تركمنستان در جريان نشست كابينه وزرا مورخ، مصوبه خريد قريب به 
تعداد كاميون ها و ماشين آالت در ماشين آالت ويژه از كارخانه كاماز را امضاء كرد. قرارداد مربوط به خريد اين 

عالوه بر آن چند روز قبل از برگزاري اولين همايش اقتصادي  جريان اولين همايش اقتصادي خزر به امضاء رسيد.
نفره تحت نام  126خزر، كشتي مسافربري توليد شده در تاتارستان روسيه تحويل تركمنستان گرديد. اين كشتي 

  صل شهر تركمنباشي و جزيره قزلسو جابجا خواهد نمود.مسافران را در حدفا» رواج « 
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تاتارستان روسيه اهميت ويژه اي قائل است. در سال هاي گذشته » كاماز « تركمنستان براي همكاري با شركت 
در نتيجه همكاري هاي صورت گرفته، بخش عظيمي از محصوالت اين شركت وارد تركمنستان شد. كاميون ها و 

 در بخش هاي مختلف اقتصاد تركمنستان كارايي خود را به اثبات رسانده اند. » كاماز«ركت ديگر ماشين آالت ش
 ميزان کشت محصوالت زراعی در ترکمنستان

از حوزه های مهم اقتصاد ترکمنستان است و کشاورزی  حوزه
مزارع قابل کشت فعلی اين کشور در حال حاضر به شرح زير می 

 باشد:
از است که هکتار  ۶٩٠،٠٠٠ اراضی در مجموع مزارع زير کشت

 هزار ۴٠٠جمله  گندم تن هزار  ۴٠٠اراضی مقدار يک ميليون و 
هزار  ٣١٠،  استان مرودر هزار تن  ٣۴۵استان آخال، تن در 
هزار  ٨٠وز و آغ داشاستان تن در هزار  ٢۶۵، استان تن در 

 تن در استان بالکان توليد می شود.
برخورداری از امکانات وتجهيزات کشاورزان ترکمن با   

در زمينه باالبردن مزارع کشاورزی برای کشت  زراعی و با
وزارت آشاورزي و  ی زمينهای کشاورزی تالش ميکنند.بازده

تراآتور  ٢٢۶٠برای توسعه کشاورزی از تعداد حفاظت طبيعي 
تحت پوشش واحدهاي  درتجهيزات  پاش ودستگاه بذر ١٧۴٠همچنين 
 د.می کناستفاده 

وزارتخانه سمينارهايی با حضور نمايندگان در طول سال،   
، انجمنهای کشاورزی ، استانداريها، شهرستانهااداراتها، 

 کشاورزی و زراعت، اپراتورهای ماشين آالت کارشناسان،
سازماندهی کاشت در ی چون موضوعاتو  دوشمی کشاورزان برگزار 

ی که نمايشگاهد و در ريگمی سمينارها مورد بحث قرار اين 
کشاورزی و آخرين های  امکانات مجتمع برگزار ميگردد،
 . کشور نمايش داده می شودتجهيزات کشاورزی 

 برگزاری کنفرانس، سمينار، همايش، نمايشگاه و اجالسيه : -ب
دستاوردهای اقتصادی برگرازی نمايشگاه  آماده سازی

 ترکمنستان
، نوشت ترکمنستان مجتمع نفت و گاز وابسته بهروزنامه آنالين 

نمايشگاه دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان به  برگزاری مقدمات
جلسه  درمناسبت بيست و هشتمين سالگرد استقالل اين کشور 

 ،سازمان وزارتخانه، ٧٠بيش از  دولت مورد بحث قرار گرفت.
شرکت و همچنين اعضای اتحاديه صنعتگران ه، دپارتمان،  ادار

سپتامبر  ٢۴تا  ٢٣ين نمايشگاه که از ترکمنستان در ا تجارو 
شود ، شرکت  در اتاق بازرگانی و صنايع ترکمنستان برگزار می

 ميکنند.
از پس حاصل اقتصادی در اين نمايشگاه موفقيت های 

سالهای استقالل در صنعت و انرژی ، حمل و نقل و ساخت و ساز، 
 کشاورزی و ارتباطات، تجارت و خدمات، مالی و بانکی و غيره
  به نمايش گذاشته می شود.

توليد کنندگان داخلی محصوالت جايگزين واردات و صادرات گرا 
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، در معرض ديد را که در بازارهای بين المللی رقابتی هستند
 . بازديدکنندگان قرار ميدهند

نتايج اصالحات اقتصادی و اجتماعی در نمايشگاه هايی که 
ورزشی و  در مورد علم و آموزش، مراقبت های بهداشتی،

نيز گردشگری، فرهنگ، تحوالت در مناطق ترکمنستان و عشق آباد 
رئيس جمهور  .در معرض ديد بازديدکنندگان قرار می گيرد

خاطرنشان کرد: در اين نمايشگاه در اين باره ترکمنستان 
توسعه  گذشته وسال  ٢٨بايد تحوالت اساسی انجام شده در طی 

 .گردد در همه مناطق ارائه
سازمان ملل متحد در مورد حقوق برگزاری سمينار همکاری 

 ترکمنستاندر مالکيت معنوی 
 جهتای کارمندان خدمات گمرکی ترکمنستان در سميناری منطقه

توسط  سميناراين  تضمين حقوق مالکيت معنوی شرکت کردند.
در  دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل سازماندهی شده است.

بحث در مورد موضوعات مربوط به حقوق  ،ادامه اين سمينار
و همچنين مطالعه رويه های  ياتمالکيت معنوی، تبادل تجرب

 بين المللی در اين زمينه برگزار می شود.
 )WCO(، کارشناسان سازمان جهانی گمرک سميناردر اين   

 کاالهای تقلبی ارائه دادند.چگونگی مبادله گزارشی از 
نمايندگان کشورهای شرکت کننده در اين سمينار گزارش های 
مختصری در مورد شاخص های اصلی ساختارهای ملی و رويکردهای 

 در حوزه مالکيت معنوی ارائه دادند.کشورشان ادارات 
به طور فعال و به اين سازمان پيوست  ١٩٩۵ترکمنستان در سال 

اين می کند. همکاری  )WIPOبا سازمان مالکيت معنوی جهانی (
 کشور عضو دارد. ١٩٢سازمان در حال حاضر 

با قانون حمايت از طراحی های صنعتی  ٢٠١٧در سال  ترکمنستان
کرد. برنامه توسعه را تصويب  سازمان مالکيت معنوی جهانی

در  ٢٠٢٠-٢٠١۵های سالسيستم مالکيت معنوی ترکمنستان برای 
 دارد اجرادست 

 : اقتصادی ترکمنستانروابط دوجانبه و چندجانبه  -ج
 برگزاري ديداري كاري رئيس جمهور تركمنستان با هدف رسيدگي به مسائل توسعه حوزه نفت و گاز

و كاكايف » ARETI«رئيس جمهورتركمنستان، آقايان ايگور ماكاروف رئيس مجموعه شركت هاي بين المللي 
در جريان اين ديدار به موضوع  پذيرفت.امور نفت و گاز را به حضور  مشاور رئيس جمهور تركمنستان در

راهكارهاي اجراي مداوم برنامه ملي انرژي توجه ويژه اي شد. اين برنامه بر موضوعاتي همچون مدرن سازي و 
توسعه حوزه نفت و گاز و افزايش توان فرآوري اين بخش بواسطه جانمايي فناوري هاي پيشرفته متمركز شده 

  است. 
ي كاكايف پيشنهاد تعيين آقاي ايگور ماكاروف به سمت كارشناس مشاور رئيس در جريان اين ديدار آقا

جمهور تركمنستان در امور نفت و گاز را تسليم رئيس جمهور نمود. رئيس جمهور با بررسي اين پيشنهاد با آن 
ا در راستاي موافقت كرد. در ادامه آقاي ماكاروف ابراز اطمينان نمود اين اعتماد را جبران نموده و سهم خود ر
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توسعه و شكوفايي زادگاه خود يعني تركمنستان ايفا خواهد كرد. در ادامه دو طرف درباره مسائل مرتبط با 
و مسابقات جهاني  2021آمادگي ها براي برگزاري مسابقات جهاني دوچرخه سواري داخل سالن در سال 

  نظر پرداختند. در تركمنستان به بحث و تبادل 2026دوچرخه سواري جاده اي در سال 
 تصميم اتحاديه اروپا برای گسترش همکاری با ترکمنستان

هرچه همکاری گسترش هدف با اتحاديه اروپا رئيس کميسيون 
، اين کشوررئيس جمهور به نامه ای  طیبا ترکمنستان، بيشتر 

در نامه خود  وی مواضع اين اتحاديه در اين خصوص اعالم کرد.
ابراز اميدواری کرد که همکاری بين اتحاديه اروپا و 

 .هر روز گسترش يابد ترکمنستان
در اين نامه اشاره شده است که روابط بين الملل تحت 
تأثير بسياری از چالش های جهانی است که کشورها بيش از هر 

وی افزود:  زمان ديگری در تاريخ مدرن با آن روبرو هستند.
تا مفهوم است تالش در خود بر اين اتحاديه ن رياست در دورا

  نگرش مسئوالنه به فرايندهای جهانی را تقويت آند.
صادرات گاز خود ترکمنستان مدتهاست در حال بررسی امکان 

ترانس خزر خط لوله انتقال گاز به بازار اروپا است. پروژه 
يه به عنوان بخشی از پروژه کريدور گاز جنوبی که توسط اتحاد

، مورد توجه اين اتحاديه قرار گرفته اجراستاروپا درحال 
 است 

به اجرای پروژه های مشترک در مجتمع سوخت  ARETI عالقمندی شرکت
 و انرژی ترکمنستان

در ژنو (سوئيس) آن فتر مرکزی که د ARETIگروه بين المللی  
رئيس جمهور ترکمنستان مستقر است، با ارسال نامه ای به 

را برای اجرای طرحهای سوخت و انرژی در اين آمادگی خود 
 کشور اعالم کرد.

مسائل نفت  امورمشاور رئيس جمهور ترکمنستان در کاکايف 
شرکت در مورد پيشرفت  ی با مديرعامل اينو گاز در نشست

مطالبی را  است، در ترکمنستان انجام داده ARETIکارهايی که 
وژه های جديد به اجرای پرمندی کشورش را و عالقبيان کرد 

 .نمودعالم ها امشترک در بخش نفت و گاز و ساير حوزه 
چشم کشورش در برنامه که  رئيس جمهور تأکيد کردمشاور 
ه مند بهمکاری متقابل با شرکای خارجی عالقدر  ،شانداز گستر

برنامه  است و در اين راستا فعاليت های سرمايه گذاریتقويت 
پااليش نفت و گاز و ايجاد  برای توسعه فزاينده صنعترا هايی 

که در در دست دارند کيفيت  تسهيالتی برای توليد محصوالت با
 ی دارند.تقاضمبازارهای جهانی 

براساس توافقنامه  ٢٠٠٩از سال  ARETIگروه بين المللی 
يک اپراتور دارد فعاليت  ترکمنستانتوليد در بازار  مشترک
 توليد انرژیبلوک  ٢١در  Erd Erdliو  West Erdekli شرکتدو  شاملآن 

انجام پس از  است.مشغول فعاليت دريای خزر  یرکمندر بخش ت
 ٨٠٠بلوک اين استخراج ، ميزان ذخاير قابل عمليات اکتشاف
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ميليون تن هيدروکربن  ۵/٩۵ميليارد متر مکعب گاز طبيعی و 
 .ه استشد همايع برآورد

 دولتی ترکمن نفت کنسرن تفاهم نامه ای بين ،پيش از اين
منعقد شده  ARETIو گروه بين المللی بيت از يک طرف ترکمن نو 

بود، که بخشی از آن کارهای مقدماتی برای توسعه ميدان 
که در سال است هيدروکربنی در جزيره اوزينادا ترکمنستان 

ائی حفر چاهبا در نتيجه  خواهد شد. گرديد، اجراکشف  ٢٠١٧
محدوده، متخصصان اين متر در  ٧١۵٠ و  ۶۶٩۵، ۶۶٨٩با عمق 
 . يافتندريان سوخت طبيعی دست بيت به جترکمن ن

 ۵٠٠ اين چاهها طبق برآوردهای اوليه ، بهره وری روزانه
وب  .استتن ميعانات گازی  ١۵٠متر مکعب گاز طبيعی و  هزار

 ١٩٩٢در سال  ARETIگفت، گروه بين المللی  ARETIسايت رسمی 
پروژه هايی در زمينه نه فعاليتش اجرای ه است و زميتشکيل شد

 دريای خزر، پروژه های یبخش ترکمن و درسوخت و انرژی است 
 مهندسی و همچنين سرمايه گذاری در بخش اقتصاد -فنی 

 ترکمنستان را اجرا می کند.
 ترکمنستان از ارمنستانديدار هيئت تجاری 

به رياست معاون وزير اقتصاد اين کشور  ی از ارمنستانهيئت
ديدار  وزير دارايی و اقتصاد ترکمنستان در عشق آبادبا 
طرفين در مورد مسائل مربوط به گسترش ديدار در اين  .کرد

افزايش در راستای  دو کشورای تجاری و اقتصادی بين ههمکاري
و تقويت مشارکت در بخش های مختلف اقتصادی مبادالت تجاری 

 کردند. گفتگو و بحث
را مورد دو کشور تاسيس مراکز تجاری در  یطرف ترکمن  

در گسترش اشاره قرار داد و اظهار داشت که تاسيس اين مراکز 
هيئت واقع شود. مؤثر مبادالت تجاری بين دو کشور می تواند 

 پيشنهاد ابراز داشت.مندی خود را به اين عالقنيز ارمنستان 
مورد مسائل مربوط به افزايش صادرات نفت  همچنين دو طرف در

و گاز ، منسوجات و محصوالت کشاورزی ترکمنستان به ارمنستان 
کاالهای مختلف از ارمنستان به صادرات و همچنين گسترش 

چشم و ديگر محصوالت اين کشور در  ترکمنستان از جمله جواهرات
 آينده تاکيد کردند. انداز
عات تعامل در زمينه به موضو اتمذاکراين در روند   

ديجيتالی کردن بخش مالی و بانکی ترکمنستان با توجه به 
طرفين نيز مورد تاکيد قرار گرفت. تجربه متخصصان ارمنی 

، و بررسی پيشنهادات در طول جلسهارائه با  ،توافق کردند
، اسناد پروژه توسط مقامات دو کشور در صورت تاييدآن، 
 را تهيه کنند. همربوط

 SPASترکمنستان در قالب سازمان اعالم موضع و ارائه برنامه 
 متحد برای دريای آرال سازمان ملل 

) در UN SPASبرنامه ويژه سازمان ملل برای حوضه دريای آرال (
دفتر مرکزی کميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای 

  ) ارائه شد.ESCAPآسيا و اقيانوس آرام (
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ی که نقش ترکمنستان به عنوان کشوردر اين گزارش بر   
دريای آرال و همچنين اهميت  احياءرياست صندوق بين المللی 

چند جانبه آينده در تعيين قالب برنامه ويژه رايزنيهای 
تأکيد شده  ) UN SPAS(آينده سازمان ملل برای حوضه دريای آرال

 است. .
در قالب رايزنيهای  ترکمنستانو تالشهای گام ها  همچنين  

و اجرای يک  IFASسازمان ملل متحد برنامه جانبه در قالب چند
طرح آزمايشی ويژه برنامه سازمان ملل برای حوضه دريای آرال 

گزارش برنامه ويژه  داده شده است. گزارشبرداشته است ، 
سازمان ملل برای حوضه دريای آرال در ششمين جلسه کميته 

در کنفرانس سازمان ملل در بانکوک  کاهش خطر باليای طبيعی
عالوه بر اين، معاون اجرايی توسعه پايدار  ارائه شد.

کميسيون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسيا و 
، از تالش های ترکمنستان برای ارتقاء  )ESCAPاقيانوس آرام (

 .در اين خصوص مطلع گرديد. سازمان ملل متحد همکاری با 
 همچنان در تالش برای اجرای اهداف توسعه پايدارترکمنستان 

 ٢٠٣٠کارگروه اجرای اهداف توسعه پايدار و برنامه  نشست
توسعه پايدار در کشور در وزارت امور خارجه ترکمنستان 

در اين نشست وزراء، مديران و کارشناسان  برگزار شد.
وزارتخانه ها و ادارات ترکمنستان، مؤسسات آموزش عالی، 

سازمان های بين روسا و کارشناسان ای جمعی و همچنين رسانه ه
 .داشتنددر ترکمنستان شرکت  مامور المللی
بلندپايه و سياسی که با حضور مقامات ، نشستدر اين   

شرکت  ،در ژوئيه سال جاری در نيويورک برگزار شدکشورها 
از سوی ملی در سطح داوطلبانه اجرای کنندگان با بررسی 

 )SDG(توسعه پايدار اهداف برنامه د اجرای ترکمنستان در مور
 شدند. آشناکشور اين در 

خانم النا پانوا ، هماهنگ آننده دائم سازمان ملل   
متحد در ترآمنستان، خطاب به حضار ، ضمن تشكر از دولت 

توسعه برنامه ترآمنستان به خاطر آارهاي مؤثر در اجراي 
در اين آشور ، خاطرنشان آرد: بازبيني  )SDG(پايدار 

ملي توسط بسياري از آشورهاي عضو سازمان در سطح داوطلبانه 
 .ه استمورد ارزيابي قرار گرفتمتحد، ملل 

شايان ذکر است که دولت ترکمنستان به طور فعال مؤلفه   
توسعه پايدار را در برنامه های ملی  ٢٠٣٠های اصلی برنامه 

يستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی، خود از جمله ارتقاء س
را در محافظت از محيط زيست و استفاده مؤثر از منابع آب 

 دست اقدام دارد.
 در زمينه همکاری EXPOدوازدهمين ی برنامه ترکمنهيئت شرکت 

 استان جيلين چين بين چين و شمال شرقی آسيا
هيئت ترکمنستان به سرپرستی معاون وزير فرهنگ ، برای شرکت 

در زمينه همکاری  EXPOدر برنامه های مربوط به دوازدهمين 
مراکز بين چين و شمال شرقی آسيا و همچنين بازديد از 
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نمايشگاه  ، EXPOدر چارچوب نمايشگاه  چنگچونشهر  یاهکارگ
جشنواره فرهنگ سوارکاری همچنين و چين و  ستاندوستی ترکمن
سفر چين استان جيلين مرکز  چنگچون به شهر ،بين دو کشور

 کرد. 
 با استانداردر سفر به شهر چنگچون، هيئت ترکمنی   

در مورد ديدار و گفتگو کرد. در اين ديدار جيلين جينگ 
و فرهنگی بين ، تجاری تقويت و توسعه روابط اقتصادی

جيلين بحث و گفتگو شد. هيئت ترکمنستان استان ترکمنستان و 
در مراسم افتتاحيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللی همچنين 

 همايشهمکاريهای چين با کشورهای شمال شرقی آسيا و دهمين 
 و همکاری های صنعتی در شمال شرقی آسيا شرکت کردند. یتجار

در معاون نخست وزير اين نمايشگاه اسم افتتاحيه در مر
هيئت و ديگر مقامات اين کشور و ارجه جمهوری خلق چين امورخ
، فدراسيون روسيه، ژاپن، مغولستان ، جنوبیکره از  یهاي

 .حضور داشتندمولداوی و ساير کشورها 
و مقامات دولتی استان جيلين از نمايشگاه  یترکمنهيئت   

نقاشی های "اسب های اخال تکه و جاده ابريشم" که در چارچوب 
EXPO  بازديد برگزارشدبرپايه دوستی بين ترکمنستان و چين ،

 کردند. 
مراسم افتتاحيه بزرگ جشنواره فرهنگ سوارکاری  مچنينه  

 اين همايش وترکمنستان و چين برگزار شد که در قالب 
نمايشگاه دوستی و  EXPOدوازدهمين نمايشگاه برگزاری 

کشور در روابط دو به يک رويداد مهم  ،و چين ستانترکمن
 تبديل شد.

 انتصاب وزير جديد تجارت و روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان
را  فنازاروقربان  اداورازمری حكم طیرئيس جمهور ترکمنستان 

تجارت و روابط اقتصادی خارجی جديد به عنوان وزير 
با حکم کرد. وزير سابق اين وزارتخانه ترکمنستان منصوب 

قصور در انجام وظايف محوله از سمت خود به دليل رئيس جمهور 
را در زمينه کشور اين وزارتخانه سياست های  برکنار شد.

مصرف حمايت از تجارت و روابط اقتصادی خارجی و همچنين 
 .عهده دارده ان را بگکنند

بازار داخلی  تامين ،اين وزارتخانهعالوه بر اين فعاليت 
، کشورتجارت هی دسازمانو کاالها ، بهبود انواع کشور با 

حفظ و فنی به اقتصاد ملی و اطمينان از  لیماکمک های ارائه 
خارجی مطابق با معاهدات بين های در بازارکشور منافع 

اين وزارتخانه در ساختار می باشد. در اين راستا المللی 
را  یو خدمات توزيعی،  یشرکت تجاری ، توليد ٢٠٠خود بيش از 

 تحت پوشش خود دارد.
از اين واردات برق جهت قرقيزستان  با ترکمنستان مذاکرات 

 کشور
برای تأمين برق ی گزارش دادند که اين کشور های قرقيزرسانه
برای و دو طرف  مذاکراتی با ترکمنستان انجام داده استخود 
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اما بايد هستند، دارند  گیتأمين برق آمادانعقاد قرارداد 
تا برنامه ريزی شده قيمت و مدت زمان تحويل مشخص شود. 

برق به  است ٢٠٢٠سال از يک ميليارد کيلووات ساعت ساالنه 
 قرقيزستان صادر شود

در حال حاضر، برق ترکمنستان به کشورهای افغانستان و   
 ۵٠٠ايران صادر می شود. پروژه ای برای ساخت خط برق ولتاژ 

در  )TAP(پاکستان  -افغانستان -کيلوولت در مسير ترکمنستان 
ميليون دالر  ۵٠٠) مبلغADB( بانک توسعه آسيااست. دست احداث 

اختصاص داده برق ترکمنستان روژه انرژی اجرای اين پبرای 
 است.

به بازارهای از ترکمنستان عرضه برق در همين حال   
آينده در دست چشم انداز در کشورهای قفقاز و آسيای ميانه 

بنابه گزارش مقامات وزارت انرژی  .داردبررسی قرار 
در  ساالنه حجم کلی برق توليد شده ترکمنستان، قرار است 

ميليارد کيلووات ساعت افزايش  ٣٣ به ٢٠٢۴تا سال  ترکمنستان
توليد درصد از رقم های فعلی  ٣٠يابد که اين رقم تقريبًا 

 برق بيشتر است.
برق ترکمنستان به خط انتقال احداث اين پروژه   

 . ستاغانستان و پاکستان اف
 سفر رئيس جمهور ترکمنستان به قرقيزستان

معاون اول وزير امور خارجه قرقيزستان با شادوردی مرودوف 
در اين ديدار  کرد.وگفتگومعاون سفير ترکمنستان ديدار 

موضوعات در دستور کار همکاری و همچنين تعامل دو کشور به 
عنوان بخشی از سازمان های منطقه ای و بين المللی مورد بحث 

سفر رئيس جمهور ترکمنستان به طرف قرقيزی قرار گرفت. 
مهم و مثبت  در راستای توسعه روابط دوجانبهرا قرقيزستان 

 کرد. توصيف
وط به برگزاری طرفين همچنين درباره موضوعات مرب

، اقتصادی، یتجار مشترک همکاريهای چهارمين نشست کميسيون 
گفتگو کردند. در ماه ژوئن، کميته فرهنگی علمی ، فنی و 

امور بين الملل، دفاع و امنيت پارلمان قرقيزستان دو پيش 
توافق از جمله را با دولت ترکمنستان موافقتنامه نويس 

ر مورد حذف ماليات مضاعف دولتهای قرقيزستان و ترکمنستان د
 .دکرتصويب ی را جلوگيری از فرار مالياتجهت 

بين دولت های  تنامهوافقمعالوه براين، پيش نويس 
قرقيزستان و ترکمنستان در مورد همکاری در زمينه پيشگيری و 

 .گرديدبرای بررسی ارائه را اضطراری سريع به حوادث پاسخ 
به عشق ئيس جمهور قرقيزستان ردر سفر رسمی سند همچنين چند 

، ديدار امضا شد. در اين بين طرفين  ٢٠١٨آگوست  ٢٣ آباد در
بيانيه مورد همکاری های استراتژيک، تقويت دوستی و اعتماد 

 منعقد شد.نيز بين ترکمنستان و قرقيزستان 
ترکمنستان و قرقيزستان در مورد چشم انداز همکاری در 

طرفين در ادامه،  .ندکردنيز گفتگو ايجاد بنگاه های فرآوری 
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توافق کردند که از ايجاد سرمايه گذاری های مشترک با هدف 
بازارهای اتحاديه اروپا ، اتحاديه اقتصادی دستيابی به 

و چين حمايت کنند. قرقيزستان همچنين در حال  )EAEU( اوراسيا
 و مواد اوليه ترکمنستان است بازار دولتی بورس و مذاکره با 

مبادالت تجاری با اين کشور دنبال فرصتهايی برای افزايش به 
گی کرد، درصورت نياز در آماداعالم نيز ترکمنستان  باشد.می 

همکاری استخراج مشترک و فرآوری مواد معدنی در قرقيزستان 
طرفين در حال مذاکره در مورد چشم انداز مشارکت در نمايد. 

 می باشند.نيز  صنعت و حمل و نقل
نمايندگان کميته اجرايی کشورهای مستقل مشترک تمايل 

 )CIS( المنافع
 همکاري با ترآمنستانبرای تقويت 

رياست  به )CIS( کميته اجرايی کشورهای مستقل مشترک المنافع
را  اين تشکيالت، نشستیدبير اجرايی و معاون اول رئيس کميته 

برگزار  با طرف ترکمنی در وزارت امور خارجه ترکمنستان
اهداف اقتصادی و د. طرفين به اثربخشی همکاری و پيشبرد کردن

 ترکمنستان در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع تجاری
در سال جاری اشاره کردند. نمايندگان کميته اجرايی کشورهای 
مستقل مشترک المنافع از تالش های ترکمنستان با هدف حفظ 

رگزاری اولين در بدر منطقه همگرائی ثبات، رشد اقتصادی و 
منطقه ملی گردشگری آوازه اقتصادی خزر در شهر همايش نخستين 

 قدردانی کردند.تشکر و در آگوست سال جاری، 
 در طول جلسه، طرفين درباره موضوعات مربوط به تهيه  

نشست شورای سران کشورهای کشورهای مستقل مشترک  دستورکار
اکتبر سال جاری برگزار می شود، بحث  ١١که در  )CIS( المنافع

 کردند.و گفتگو 
شوراي اقتصادي  نشستهمچنين پيشنهادات مربوط به 

سپتامبر در  ١٣آشورهاي مستقل مشترک المنافع آه قرار است در
شوراي وزيران  نشستعشق آباد برگزار شود و نيز موضوعات 

اآتبر  ١٠ر که د )CIS( کشورهای مستقل مشترک المنافعخارجه 
 مورد توجه قرار گرفت. نيز برنامه ريزي شده است ، ٢٠١٩
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