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 رکمنستانت کشور اطالعات اساسی
 1395ديتاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲�۵ جمعیت ( میلیون نفر)
 کشورھای

عمده واردکننده  از 
 ترکمنستان

 )٪٤٫٦) ، چین(٪٦۹٫۷چین(
 %۱٫۱٤ نرخ رشد جمعیت

 مساحت 

 ( کیلومتر مربع)
٤۸۸۱۰۰ 

 عشق آباد پایتخت

کشورھای عمده  
صادرکننده به 

 ترکمنستان

 ، )٪۷( امارات متحده عربی ، )٪۱۰٫۷( ن، چی )٪۱۳( روسیه، ) ٪۲٥٫۱(ترکیه
 )٪٤٫۹اکراین (، )٪٥٫۱آمریکا(

 ترکمنی و روسی زبان رسمی

 دین و مذھب

%، ۸۹اسالم 
ارتدکس شرقی 

% ، ناشناخته ۹
۲% 

 -مرو -عشق آباد شھرھای مھم
 داش اوغوز

اقالم عمده 
 صادراتی

 به جھان

 

مشتقات نفتی، ، گازھای نفتی، نفت و روغن حاصل از مواد معدنی 
 پنبه، نخ پنبه ای، پلمیرھای پلی پروپیلن، گوگرد

 

 منطقه آزاد آوازه مناطق آزاد تجاری

بر  تولید ناخالص داخلی
 میلیارد دالر ٤٤٫۳٦ OERاساس 

 %GDP ۸٫٥درصد رشد 

نرخ رشد محصوالت 
 %۷ (درصد)صنعتی

 اقالم عمده وارداتی

 از جھان

له ھا از آھن یا فوالد، وسایل نقلیه اسکلت فلزی، سیم و کابل، می
موتوری ، سایر ماشین آالت و دستگاھھای خاک برداری، تخته و پانل، 

 لوله و پروفیل، ترکیبات دارویی

 

 ۱٥٦۰۰ درآمد سرانه ( دالر)

 %۱٦ نرخ تورم ( درصد)

حجم سرمایه گذاری 
 خارجی در ترکمنستان

 (میلیارد دالر)
۳٫۰٦ 

 اقالم

ی عمده  صادرات
ایران به 

 ترکمنستان

 

 

سیب زمینی، اسکلت و قطعات اسکلت، لوله و پروفیل، قیرنفت، 
سیمان سفید، سیب تازه، کف پوش، رنگھا و ورنی ھا، کاشی، سایر 

 نباتات

 

 ذخایر ارز و طال

 (میلیارد دالر)
۲۲٫٦٤ 

منات برابر با  ۳٫٥ نوع پول و برابری با دالر
 یک دالر آمریکا

 درآمد جھانگردی

 
- 

 اقالم عمده

 وارداتی ایران

 از ترکمنستان

، پنبه، کنجاله، ابریشم خام، روغن پایه بجز گندم دامي گندم دانه
 معدنی، گریدرنو، برنج، ید، اسیدھای چرب صنعتی، تریلر، 

 ٥۲۲٫۳ بدھی خارجی
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 (میلیون دالر)

 عضویت در سازمانھای  
 بین المللی و 

 منطقه ای

ملل متحد سازمان 
و سازمانھای 

 -اکو -وابسته آن
 -بانک توسعه آسیا

صندوق بین المللی 
 –بانک جھانی  -پول

کنفرانس اسالمی 
 و ...CIS ناظر در  -و

مبادالت بازرگانی 
 با جھان 

 ( میلیارد دالر)

 موازنه صادرات واردات

محصوالت عمده 
 کشاورزی

 ، خربزهغالتپنبه، 
 دام

۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ 

۸ ٥٫٥ ۱۲ ۹٫۲ ۴ ۳�۷ 

 محصوالت عمده معدنی

 

گاز طبیعی، نفت، 
فرآورده ھای نفتی، 

 منسوجات

 

 

 ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ 
۱۳۹۵  

 ماھه) ۸(

صادرات غیرنفتی 
 ۳۴۵ ۷۲۱ ۸۳۳ ۷٤۹ ٥۲٦ ۳۹۷ ایران ( میلیون دالر)

 واردات ایران

 ( میلیون دالر)
۸٤ ٦۸٤٤ ٫٥ ۱۰۰ ۷ ۱۲ 

 تراز بازرگانی

 ( میلیون دالر)
۳۱۱ ٤۷۷٫٥ ۷۰٥ ۷۳۳ +۷۱۴ +333 

%، متوسط تعرفه ۴۶�۲۴، متوسط تعرفه محصوالت کشاورزی ۶۶�۳متوسط تعرفه ھا: %
 %۳۱�۲محصوالت صنعتی 

چھاردھمین اجالس کمیسیون مشترک با مسئولیت وزارت راه و شھرسازی در مرداد ماه 
۱۳۹۴ 

 

 


