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 ربای ورود کاالاهی اریانی رتکمنستان حلیل بازار کشورت 
 مقدمـــه   
 

این کشور تا سال . است آسیای میانهکشوری در ( Türkmenistan: ترکمنیبه )ترکمنستان 

. اتحاد شوروی بود ٔهای تشکیل دهنده با نام جمهوری شورایی ترکمنستان یکی از جمهوری ۱۹۹۱

دریای و از باختر با  قزاقستانو  ازبکستان، از شمال با ایرانو  افغانستانترکمنستان از جنوب با 

 . است نیز همسایه روسیهو  جمهوری آذربایجانهمسایه و از طریق این دریا با کشورهای  خزر

سرزمین "تشکیل شده که به معنای « ستان»و « ترکمن»از دو بخش « ترکمنستان»نام کشور 

ای از  شاخه) زبان ترکمنیبیشتر مردم این کشور از قوم ترکمن هستند و به . است "ها ترکمن

 .کنند صحبت می( تبار های ترکی زبان

کیلومتر مربع پنجاه و دومین کشور بزرگ جهان است و کمی از  ۸۴۴٬۱۱۱ترکمنستان با مساحت 

و  ۳۵درجه شمالی و  ۸۵و  ۵۳های جغرافیایی  در بین عرضاین کشور . کوچکتر است اسپانیاکشور 

 .درجه شرقی قرار دارد ۷۶

استقالل، موجودیت خود را به  همه پرسیبا رأی مردم در ( ۱۹۹۱ اکتبر) ۱۵۶۱ترکمنستان در آذر 

قانون . را برای کشور خود برگزید« ترکمنستان»رسماً نام عنوان یک کشور مستقل اعالم نمود و 

منستان به تصویب در چهاردهمین نشست مجلس ترک ۱۹۹۵ مه ۱۴نیز در  اساسی ترکمنستان

 . رسید

حکومت ترکمنستان جمهوری وبر اساس این قانون اساسی، ترکمنستان کشوری دمکراتیک 

رئیس جمهور ترکمنستان و . ای دارد گسترده اختیارات رئیس جمهورحزبی است و  ریاستی و تک

ونی رئیس جمهور کن. بود صفرمراد نیازف ۵۱۱۷شخص اول این کشور از هنگام استقالل تا سال 

 .است قربان قلی بردی محمدافکشور 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81


 

 
 

 

ر گازی در رتبه ششم جهانی قرار داد و از لحاظ تولید گاز ترکمنستان در حال حاضر از لحاظ ذخای

بنا به گزارش نشریه نفت و گاز، ترکمنستان در سال . کشور بزرگ تولیدکننده گاز است ۵۱نیز جزء 

ذخایر گازی این کشور در . شده گاز بوده است تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات ۵۷۳دارای  ۵۱۱۵

این کشور چند ین میدان گازی با ذخایر بیش . برآورد شده بود تریلیون فوت مکعب ۹۸، ۵۱۱۹سال 

این میادین عمدتاً در محدوده آمو دریا در جنوب . تریلیون فوت مکعب در اختیار دارد ۳/۵از 

 .اند شرقی این کشور و در قسمت جنوبی دریای خزر واقع شده

 

خلیج بیعی دریایی در های ط ذخایر نمک. معادن نمک کلسیم در منطقه قویرداق وجود دارد

. در این منطقه موادی همچون میرابیلیت و دیگر مواد پر ارزش وجود دارد. متمرکز است بوغاز قره

دهد که اغلب برای چراندن  تشکیل می قره قومترکمنستان را دشت  کشاورزیهای  بیشتر زمین

های کشاورزی کشور محصوالتی همچون  در زمین. گیرد گل مورد استفاده قرار می سفند قرهگو

در طی . است امور پرورش کرم ابریشم نیز توسعه یافته. شود و انگور پرورش می تره بارپنبه، میوه و 

 .است نیز افزایش خوبی داشته گندمهای اخیر، تولید  سال

از طریق  پنبهو  گازو  نفتترکمنستان اقتصادی رو به رشد دارد و با توجه به منابع سرشار 

عدود کشورهایی است که است و جزو م گذاری مشترک صنایع پایین دست را گسترش داده سرمایه

و با فراوری محصول پنبه و با اتکا به نیروی کار خود صنایع فعال . کند های نفتی صادر می فراورده

باشد و با فروش  برخوردار می ای دارد که از بازار فروش باالیی در سطح جهان پیشرفته نساجی

، ایرانو چند کشور دیگر از جمله  روسیهو  اوکراینساالنه مقدار زیادی گاز به کشورهایی چون 

 .کند اقدام به کسب درآمدهای سرشار می

است، برای ترانزیت کاال از خاک کشورهای  کشور محاط در خشکیاز آنجا که ترکمنستان یک 

متصل ( در شمال خاوری ایران) سرخسخط آهن ترکمنستان به شهر . کند همسایه استفاده می

 .امتداد دارد بندرعباساست و از آنجا تا 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3


 

 
 

 

 وضعیت تجاری رتکمنستان           
میلیارد دالر،نرخ رشد  ۸۱تولید ناخالص داخلی این کشور  میالدی ۵۱۱۵بر طبق آمارها در سال  

، حجم سرمایه %۹دالر،نرخ تورم در حدود  ۹۶۱۱،در آمد سرانه در حدود % ۴محصوالت صنعتی 

 ۸۵۴میلیارددالر،و بدهی خارجی این کشور در حدود  ۱۳/۵گذاری خارجی در این کشور در حدود 

 .میلیارد دالر میباشد

، کشورهای ترکیه، ۵۱۱۵ترکمنستان در سال  کشورهای وارد کننده بهبزرگ ترین  :واردات

میلیون دالر  ۴۶۹۴وارداتی معادل  ۵۱۱۵این کشور در سال .بوده اند و اوکراین چین، آلمانروسیه،

 ۱۶نیز  روسیه. درصد از کل واردات این کشور را تامین کرده است ۵۳ترکیه به تنهایی  .داشته است

و  امریکا، بالروسکشورهای . درصد از واردات ترکمنستان را تامین کرده اند۱۳ نچیدرصد و 

از آمار رده بندی ایران در لیست شرکای . دیگر شرکای مهم وارداتی ترکمنستان بوده اند انگلستان

اطالعات درستی در دست نمیباشد ولیکن طبق آمارهای گمرک  ITCتجاری ترکمنستان طبق آمار 

 .میلیون دالر میباشد ۴۳۱معادل  ایران کاال  از ایران واردات 

به ترتیب کشورهای چین،  ۵۱۱۵بزرگ ترین شرکای صادراتی ترکمنستان در سال : صادرات    

 ۱۱۸۱۸صادراتی معادل  ۵۱۱۵این کشور در سال  .بوده اند ایتالیا، انگلستان و قزاقستانترکیه، 

. رکمنستان به مقصد چین صورت گرفته استدرصد از کل صادرات ت۶۴.میلیون دالر داشته است

از . . انجام داده است در صد را نیز با ایتالیا ۸و  از صادرات خود را با ترکیه درصد ۷حدود این کشور 

اطالعات درستی در  ITCآمار رده بندی ایران در لیست شرکای تجاری ترکمنستان طبق آمار 

میلیون دالر  ۸/۵۹معادل  ایران ادرات کاال  به باشد ولیکن طبق آمارهای گمرک ایران ص دست نمی

  .باشد می

 



 

 
 

 

 رتکمنستانروابط تجاری اریان و
 

میزان واردات ایران  1122ماهه  21براساس آمار تجارت خارجی گمرک جمهوری اسالمی ایران در    

می  میلیون دالر152 ترکمنستانیران به میلیون دالر و میزان صادرات ا4/12ترکمنستان از کشور 

 . باشد

میلیون دالر و برای صادرات  44معادل  ترکمنستاندات ایران از برای وار 2222این میزان در سال 

 . میلیون دالر می باشد942معادل ترکمنستان ه ایران ب

درصدی داشته است و واردات ایران از  6/22 افزایش 22نسبت به سال  21صادرات ایران در سال 

 .داشته است یدرصد22کاهش   22ت به سال نسب 21در سال ترکمنستان 

معادل  1122ای در سال فصل تعرفه  22از جهان در ترکمنستان میزان واردات  ITCبراساس آمار 

که  1121در سال از جهان  این کشور که در مقایسه با میزان واردات کشور  میلیون دالربوده 1921

 .اشته استد افزایشدرصد 21دالر می باشد، میلیون  9122معادل 

که در دالر می باشد 22414میلیون معادل  1122ن در سال به جها ترکمنستانصادرات کشور 

میلیون دالر می  21654که معادل  1121مقایسه با میزان واردات کشور این کشور  از جهان در سال 

 .درصد افزایش داشته است 9باشد، 



 

 
 

بخش صنعت، محصوالت معدنی،  6در  ترکمنستانجمع کل واردات ( 2)طبق جدول شماره 

محصوالت شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی، محصوالت کشاورزی، محصوالت نساجی و صنایع 

 . هزاردالر می باشد 1921145دستی و محصوالت صنایع غذایی معادل 

دالر، رتبه اول در واردات  هزار ۸۳۱۳۱۵۱بخش صنعت با رقمی معادل ( 2)براساس نمودار شماره 

از جهان را دارا می باشد و پس از بخش صنعت، بخش معدن و محصوالت معدنی  تانترکمنسکشور 

دالر، بخش نساجی و هزار۶۸۶۸۵۶دالر، بخش شیمیایی، پتروشیمی و سلولزی با هزار ۵۷۱۴۵۴۳با 

با  کشاورزیدالر و بخش هزار224521با  صنایع غذاییدالر ، بخش هزار ۵۷۷۹۱۸صنایع دستی با 

ز جهان را دارا         ا ترکمنستانرتیب رتبه های دوم تا ششم واردات کشور دالر به تهزار۵۱۳۴۴۱

 .می باشند

ر جدول فوق الذکر معادل بخش ذکر شده د 6جمع صادرات ایران در ( 2)براساس جدول شماره      

 .دالر می باشد  میلیون 152

درصد، بخش معدن 52 صنعتبخش  در از جهان ترکمنستانواردات کشور ( 2)برطبق نمودار شماره 

       درصد، 5/1سلولزی حدود ، پتروشیمی ،درصد، بخش شیمیایی21و محصوالت معدنی حدود 

درصد و بخش صنایع غذایی  4درصد، بخش کشاورزی  2/9بخش نساجی و صنایع دستی حدود 

 .بخش ذکر شده به جهان را تشکیل میدهند 6در  ترکمنستانکل واردات درصد از  1/2حدود 

 

و مهمترین اقالم وارداتی کشور  ترکمنستانی کشور ینشان دهنده نیازهای کاال( 1)جدول شماره 

میتوانیم ( 1)براساس اطالعات موجود در جدول شماره . در هر بخش از جهان می باشد ترکمنستان



 

 
 

ین به اکاالهای ایرانی پی برده و سیاستها و استراتژی آینده ورود  ترکمنستانبه نیازهای بازار 

 .کشور  را براساس اطالعات داده شده برنامه ریزی نماییم

 

و همچنین مهمترین  ترکمنستاننشان دهنده اقالم مهم صادراتی ایران به بازار ( 2)جدول شماره 

 .از جهان را نشان میدهد ترکمنستاناقالم وارداتی 

کاالهای  ودی نیازها وموضوع پی ببریم که تا چه حدبا استفاده از این جدول می توانیم به این 

 . صادراتی کشور ایران همخوانی دارد -با پتانسیل های تولیدی ترکمنستانوارداتی 

            عمده ترین اقالم و فصلهای صادراتی ایران  مهمترین و ( 2)عات جدول شماره براساس اطال   

و فصلهای  61فصل  و ،64، 59، 91، 22، 4، 9، 22،1،15،14،19عبارتند از فصلهایترکمنستان به 

، 92،19،91،12،11، 15، 14از جهان عبارتند از فصل های  ترکمنستانوارداتی عمده و مهم 

 .می باشد 16 لصف و 24،44،22،21

مواد )22ایران مهمترین صادر کننده فصل های ( 2)طبق اطالعات موجود درجدول شماره 

 14، %(9/9با  تجهیزات الکترونیکی) 15، %(5/5 میوه های خوراکی با 1، % (24پالستیکی با

)  22، %(2/2با  نباتات) 9 -%(1/2 محصوالت پایه نفتی با) 19%( 1/9با  دستگاههای جوش و بخار)

 .از جهان در فصل های ذکر شده می باشد ترکمنستاناز کل واردات ...و  %( 6/5کود ها با 

از جهان شده  ترکمنستاناتی کشور اشاره به دیگر فصل های مهم وارد( 2)در انتهای جدول شماره 

فصل  ،(دارو) 21را تشکیل می دهند مثل فصل  ترکمنستاناست که حجم باالیی از واردات کشور 

محصوالت  )21فصل ،(کفش )92فصل ،(آلومینیوم و مصنوعات آن)96فصل  ،(کائوچو)41



 

 
 

های  دهفراور) 22 فصل، (ها مصنوعات از سنگ و گچ )61فصل  ،(گوناگون صنایع شیمیایی

ی در رابطه با فصل های ذکر شده ایران پتانسیل ها ، ( قند و شکر و شیرینی)29صل ف ،(غالت

              ر فصل های را د ترکمنستانبخش عظیمی از نیازهای کشور  بسیار باالیی داشته و می تواند

 .فوق الذکر تامین نماید

بزرگ ترین . می پردازد ترکمنستان این گزارش به لیست شرکای تجاری کشور( 4)جدول شماره 

روسیه،چین، آلمان و ، کشورهای ترکیه، ۵۱۱۵ترکمنستان در سال  کشورهای وارد کننده به

کشور .میلیون دالر داشته است ۴۶۹۴وارداتی معادل  ۵۱۱۵این کشور در سال .بوده اند اوکراین

ترکمنستان نیازهای بازاراز  بخش زیادی ترکمنستانداشتن مرز مشترک با کشور نترکیه علیرغم 

 . را تامین می کند

نیازهایی که ایران به راحتی قادر به تامین آن می باشد لیکن نیاز به حمایت های دولت و اتخاذ 

 .را میطلبد ترکمنستانروابط تجاری با کشور  سیاست ها و استراتژی درست تجاری در

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (3)جدول شماره    

 

 (1031)جهان در گروه بندی های زیر از ترکمنستانمیزان واردات 

 
 

 گروه ردیف
میزان واردات از کل 

 (هزاردالر)جهان 

میزان واردات از 

 (هزاردالر)ایران

از ترکمنستان فصولی که 

 جهان واردات دارد

فصولی که ایران به 

 صادرات داردترکمنستان 

 84712 ۸۳۱۳۱۵۱ صنعت 3

 

۷۸-۷۳-۸۷-۸۹-

 ۹۷تا۴۵

-۴۳تا۸۹-۷۸-۴۵

تا  ۹۸و  ۹۱تا  ۴۶-۴۹

۹۷ 

1 
معدن ومحصوالت 

 معدنی
۵۷۱۴۵۴۳ 242818 

 
  ۶۹تا  ۷۴-۵۴تا۵۳ ۴۱تا  ۵۳-۵۷-۵۴-۷۴

1 
شیمیایی، پتروشیمی 

 و سلولزی
۶۸۶۸۵۶ 221224 

 
 ۸۴-۸۶-۸۸-۸۱تا۵۹

-۸۱تا۵۶-۵۳تا۵۹

۸۸-۸۴ 

4 
نساجی و صنایع 

 دستی
۵۷۷۹۱۸ 18174 

 

-۷۵تا۳۱-۸۳-۸۵تا۸۱

۹۶ 

تا  ۳۸-۳۵-۸۵تا۸۱

 ۹۶-۷۵تا۷۱ -۳۹ ۳۶
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-۱۸تا۱۵-۱۱تا۳-۵تا۱

 ۷۶و  ۵۵-۵۸

 ۱۵ -۱۱تا  ۷-۵تا  ۱

 ۷۶-۵۵ ۵۸تا

 14121 ۵۱۳۴۴۱ کشاورزی 6

 
 ۵۵تا  ۱۳ -۱۱-۸ ۵۵تا  ۸-۱۱-۱۳

 -  853615 8438045 جمــــــع کل

 

 

 

 



 

 (1)دول شماره ج

 (1031) زیراز جهان در گروه بندیهای  ترکمنستانفصلهای عمده کاالی وارداتی 
 

 

 

 صنعت
 ارزش

 (دالر هزار) 

معدن و 

محصوالت 

 معدنی

 ارزش

 (دالر هزار (

شیمیایی، 

پتروشیمی و 

 سلولزی

 ارزش 

 (دالر هزار (

نساجی و 

صنایع 

 دستی

 ارزش 

 (دالر هزار (
 کشاورزی

 ارزش

 (دالر هزار ( 

 مواد 

 غذایی 

 ارزش 

 (دالر هزار (

84 1387596 73 807196 39 176782 64 14112 02 48652 19 57761 

85 1014106 72 443786 30 113824 44 185256 11 36378 17 54045 

87 574591 76 87106 40 103502 57 35022 04 35079 18 49890 

89 422652 71 86976 38 83914 63 28726 24 30542 22 48159 

88 346002 68 79764 27 59504 62 18656 10 25519 15 38871 



 

 
 

 (1)ل شماره جدو

 ترکمنستانفصل های مهم صادراتی ایران به کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

 از جهان  ترکمنستانفصل های مهم وارداتی کشور 

 (1031)ارزش به هزاردالر )

ف
دی

ر
ل 

صـ
ف

 

 موضوع
میزان 

ل صادرات
صـ

ف
 

 میزان واردات موضوع

 مواد پالستیکی واشیاء ساخته شده 13 3
 

119408 
۱۸% 48 

 دیگهای بخار ،راکتورهای هسته ای ،

 ماشین االت و وسایل مکانیکی

۱۵۴۶۳۹۷ 

۱۴%  

 میوه های خوراکی 8 1
۸۶۱۷۹ 

۳.۳% 48 
 ماشین االت و تجهیزات برقی

۱۱۱۸۱۱۷ 

31%  

 تجهیزات الکترونیکی 85 1
۹۳۸۳۵ 

۶.۶% 37 
 محصوالت اهن و فوالد

۴۱۶۱۹۷ 

31%  

 دستگاههای جوش و بخار 84 4
۳۹۳۸۴ 

۵ .۶% 43 

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل راه 

 اهن

۳۶۸۳۹۱ 

7%  

 پایه نفتیمحصوالت  14 5
۵۶۵۱۹ 

۵.۵% 37 
 اهن و فوالد

۸۸۵۶۴۷ 

6%  

 سبزیجات، نباتات 4 6
۵۵۱۶۸ 

۵.۹% 48 
 کشتی ،قایق و شناورها

۸۵۵۷۳۵ 

5%  

 محصوالت لبنی 4 4
۱۸۵۳۸ 

۱.۶% 44 
 وسایل نقلیه هوایی

۵۸۷۱۱۵ 

4%  

 کودها 13 8
۸۹۴۶۷ 

۳.۷% 88 
  نشیمنها و وسایل گوناگون

۵۶۹۴۸۹ 

5/1%  

 شیشه 40 3
۱۷۹۳۹ 

۵.۱% 88 
 چوب و محصوالت چوبی

۱۴۳۵۳۷ 

1/2%  

 فرش و کفپوش 54 30
۵۱.۹۷۱ 

۵.۶% 78 
 محصوالت پالستیکی

۱۶۷۶۴۵ 

2/2%  

 کفش وکاله 64 33
۱۱۵۳۷ 

۱.۵% 89 
 تجهیزات نوری ،ازمایشگاهی 

۱۷۷۸۶۳ 

2%  

 سنگها 68 31
۵۴۵۹۶ 

۵.۵% 48 
 وسایل نقلیه ریلی و هوایی و ابی

۱۱۶۱۵۸ 

5/3%  

 

 

 



 

 
 

 

 :عبارتند از  ترکمنستانکشور سایر فصل های وارداتی 

 

 میلیون دالر 224               دارو=  21فصل 

 میلیون دالر 214    کائوچو= 41فصل 

  میلیون دالر 19       آلومینیوم و مصنوعات آن= 96فصل 

 ن دالرمیلیو19         کفش= 92فصل 

 میلیون دالر 14     محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی= 21فصل 

 میلیون دالر 92            مصنوعات از سنگ و گچ= 61فصل 

  میلیون دالر51                          فراورده های غالت= 22فصل 

 میلیون دالر  54                قند و شکر و شیرینی= 29فصل 

 میلیون دالر 21وفراورده های آن                                             کاکائو=  21فصل 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ترکمنستان رقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور

 دیگهای بخار ،راکتورهای هسته ای ،ماشین االت و وسایل مکانیکی 84فصل

 ایتالیا-روسیه-آلمان-ترکیه-چین کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 ماشین االت و تجهیزات برقی 85فصل 

 آلمان-روسیه-مجارستان-چین-ترکیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 محصوالت اهن و فوالد 41 فصل

 آلمان-اوکراین-روسیه-ترکیه-چین کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

84فصل  سایل نقلیه زمینی غیر از نواقل راه اهنو   

 جمهوری کره-ترکیه-آلمان-ینچ-بالروس کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

37فصل   اهن و فوالد 

 اوکراین-قزاقستان-چین-ترکیه-روسیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

48فصل   کشتی ،قایق و شناورها 

 فرانسه-ایتالیا-قزاقستان-ترکیه-روسیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

44فصل   وسایل نقلیه هوایی 

 اتریش-فرانسه-روسیه-امریکا-انگلستان رهای رقیبکشو

 ندارد رتبه ایران

88فصل    نشیمنها و وسایل گوناگون 

 آلمان-روسیه-چین-بالروس-ترکیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 



 

 
 

 

 

 ترکمنستانرقبای ایران در بخش های صادراتی به کشور 

 چوب و محصوالت چوبی 88

 بالروس-اسپانیا-چین-هروسی-ترکیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 محصوالت پالستیکی 78

 جمهوری کره-هلند-روسیه-چین-ترکیه کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 تجهیزات نوری ،ازمایشگاهی  30

 انگلستان-روسیه-ترکیه-چین-آلمان کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 وسایل نقلیه ریلی و هوایی و ابی 86

 اوکراین-قزاقستان-روسیه-چین-ترکیه رهای رقیبکشو

 ندارد رتبه ایران

 دارو  10

 اسلوونی-آلمان-روسیه-مجارستان-هند کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 کائوچو 40

 آلمان-ژاپن-ترکیه-روسیه-چین کشورهای رقیب

 ندارد رتبه ایران

 

 

 

 



 

 
 

 

 چه صادر کنیم؟ ترکمنستانبه 
 

ز فروپاشی شوروی سابق تمام تکنولوژی، دانش فنی و رفاه نسبی خود را در دو آسیای میانه پس ا

              .میباشد ها تشنه بنابراین بازار ترکمنستان در تمامی زمینه. کردحوزه روسیه و قزاقستان متمرکز 

 ل موادغذایی، ملزوماتهایی هستند در مواردی از قبی جز زمینه کشاورزی که دارای فعالیت به

 . توان به بازار این کشور ورود پیدا کرد خدمات مهندسی می علی الخصوص ساختمانی و

ترکمنستان در خشکی  وجود مرز مشترک و همسایگی، روابط خوب سیاسی و محصور بودن کشور  

است که نشان از وجود پیش زمینه های مناسب جهت توسعه تجارت ایران و  مجموع عواملی

 .دترکمنستان دار

ان یرامهندسی و فنی ت خدماور صدی مقصد هازارمهم ترین بااز یکی ن خیر ترکمنستال های اطی سا

ر الن دمیلیو ۸/۵۳۳ان به میزن به ترکمنستاان یرامهندسی و فنی ت خدماور صد. ستن بوده اجهادر 

ن را به این کشور اختصاص داده جهادر فنی ت خدماور صدزار نخستین باعنوان  ۶۶-۶۱ل های طی سا

  . تاس

ها و ساختار صنعت نفت و گاز خود را بازسازی و  دولت ترکمنستان قصد دارد تمامی سیستماز آنجا که 

های  توان به بازسازی خطوط لوله انتقال گاز، توسعه و تجهیز پاالیشگاه آن جمله می که از یا تجهیز کند

های افزایش حضور  مزایا و فرصتاین موارد بخشی از . نفت و گاز و تأسیسات تولید گاز مایع اشاره کرد

  . های صنعتی و خدمات فنی و مهندسی ایرانی در بازار ترکمنستان است شرکت

میالدی میزان  ۵۱۵۱طبق برنامه ملی توسعه صنعت نفت و گاز ترکمنستان، این کشور قصد دارد تا سال

متر مکعب برساند که سهم  میلیارد ۵۵۱میلیون تن و تولید گاز را نیز به  ۷۶تولید نفت ساالنه را به 



 

 
 

طبیعی است که تحقق این اهداف . میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت ۱۴۱صادرات ساالنه گاز به 

ای دارد که این امر نیز از دیگر  های صنعتی و مهندسی گسترده نیاز به اقدامات گسترده و اجرای طرح

های صنعتی و صادر کننده  صوص شرکتهای ایرانی به خ های مناسب برای تقویت حضور شرکت فرصت

  . خدمات فنی و مهندسی در بازار ترکمنستان است

کند، بنابراین صادرات گاز  ترکمنستان هم اکنون بخش عمده گاز طبیعی خود را به ایران صادر می

 .تواند پشتیبان و حامی پیمان های دو کشور باشد ترکمنستان به ایران می

فرصت ها یی برای ارائه دهندگان خدمات  لذا  .کشور استاین نعت بخش هیدروکربن، بزرگترین ص

و صنایع پایین  نفت و گاز و شرکت های مربوط به خدمات، مانند شرکت ها ی حمل و نقل و تدارکات 

 و ترکمنستان برای به حداکثر رساندن ارزش نفت و گاز سرمایه گذاری قابل مالحظه. وجود دارددستی 

گاز مایع و برنامه ه نیروگا ترکمنستان چندین . یسات تالش بسیاری کرده است در پاالیش نفت و تاس

با توسعه میدان های نفت و گاز جدید و بازسازی . های مختلف برای ساختن بیشتراین نیروگاه دارد

میدان های نفتی قدیمی، نیاز به شبکه خط لوله های جدید و زیرساخت های مرتبط، از جمله ایستگاه 

بسیاری از چشم انداز پرسود برای شرکتهای مهندسی و ساخت و ساز با . سور وجود داردهای کمپر

طرح های بلندپروازانه این کشور برای سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل و پروژه های 

 .میسر استاجتماعی 

ت تامین توسط دولت و با پول دول( درصد ۹۱بیش از )ها  عمده خریدها به خصوص در حوزه پروژه

در نتیجه بخشی از تصمیم دولت مبنی بر انتخاب پیمانکاران به سابقه، توانایی و رزومه . شود می

ها بسیار حائز اهمیت است که  گردد و در بخشی دیگر مسائل سیاسی و حمایتی دولت پیمانکاران بر می

ت بسیار موثر دولت به طور قطع نیز یکی از دالیل توفیق رقبای ترک در بازار ترکمنستان را حمای

 .دانیم ترکیه می



 

 
 

 

 

طلبد اگر احساس  برای اقداماتی چون فنی مهندسی که حضور و زندگی در آن کشور را مینا گفته نماند

های توانمند ما نیز از حضور در ترکمنستان منصرف  امنیت از سوی دولت نباشد بسیاری از شرکت

  .شوند می

می تواند در ( 2)صل های کاالیی ذکر شده در جدول شماره کشور ایران عالوه بر صادرات فهمچنین 

به واردات داشته و ایران توانایی تامین آن کاالها را  ترکمنستانهای کاالیی دیگر که کشور  سایر فصل

فصل هایی که تولیدکنندگان ما می توانند صادرات به کشور . دبه نحو مطلوبی دارد فعالیت نمای

 :را داشته باشند عبارتند از در حجم مطلوبی  ترکمنستان

، آلومینیوم و مصنوعات آن، کفش، محصوالت ، الستیک و انواع مصنوعات الستیکی دارو، کائوچو

، ،فراورده های غالت،و قند و شکر و شیرینیمصنوعات از سنگ و گچگوناگون صنایع شیمیایی، 

،تجهیزات برقی و  گیاهان دارویی،مصالح ساختمانی، مبلمان، تجیزات پزشکی، فرش ماشینی

 مخابراتی، مصنوعات چوبی

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                              

کاراهی  رتکمنستانهب کشور   اریان   کاالاهی   صارداتپیشنهادی جهت توسعه    راه
 :ضرورت امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری گمرکی بین دو کشور درخصوص -2

ساعت  21فعالیت مرزی دو کشور و تعیین حداقل  ایجاد هماهنگی در ساعات گمرکات :الف 

 .کاری در شبانه روز

 به منظور تسهیل امور گمرکی X-Rayتجهیز گمرکات مرزی دو کشور به  :ب 

 کشورهایر برداشتن محدودیت عبور کامیون های ایرانی از طریق خاک ترکمنستان به سا : ج

ایه گذار ایرانی توسط سفارت زرگانان و سرم 2و با تسهیل صدور روادید برای تجار-1

 ترکمنستان در ایران با معرفی نامه اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران

 ایجاد کنسولگری ترکمنستان در گرگان-2

 فعال کردن بانک صادرات شعبه عشق آباد -4

انجام  تهاتر موجود در قبال گاز وارداتی از این کشور)تشکیل کارگروه و کمیته دائمی تهاتر -5

 .(میشود که از سوی بانک مرکزی بصورت ریالی و کمتر از نرخ پایه گمرک پرداخت میشود

 ضرورت امضاء تفاهم نامه تجارت ترجیهی یا تجارت آزاد -6

 مذاکره درخصوص واگذاری اجرای خطوط انتقال نیرو از مرو به سرخس -9

 پایین دستی مذاکره درخصوص اجرای پروژه های مشترک پتروشیمی و صنایع -1

حمایت مالی از صادر کنندگان توسط بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات بدلیل   -2

 نبود ضمانت نامه های بانکی در ترکمنستان  و پرداخت پول توسط خریدار طی چند مرحله

 ایران به منظور مشارکت در احداث و ساخت پروژه های ساختمانی.ا.اعالم آمادگی ج -21



 

 
 

به مرز و گمرک اینچه  گرگان-یت ناوگان جاده ای و تعریض محور ارتباطی گنبد کاووستقو -22

 قزاقستان-ترکمنستان-برون و تسریع در راه اندازی بین المللی ایران

 

 


