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 تعالیبسمه

ورود و  یرهایمستعیین و  یتیدولت ترکمنستان در کاهش نرخ عوارض  ترانز ریاقدامات اخ

 به این کشور تردد

  آباد عشق – سفارت جمهوری اسالمی ایران

 

 

 یبسمه تعال

 :متن

ورود و  یعوارض و تعرفه ها -1در دو بخش  یو اصالحات التیدولت ترکمنستان تعد ریاخ یهفته ها یط

مرزها بشرح  یکشور در مباد نیا یجاده ا تیورود و ترانز  یدر مباد یراتییتغ -2کشور و  نیبه ا تیترانز

  :انجام داده است لیذ

 یبه نحو قابل توجه انریا یاسالم یخصوصا جمهور یخارج یناوگان ها یبخش اول نرخ عوارض برا در

 یاسالم یجمهور یتیترانز یها ونیکام ی( برا لومتریتن ک ای)  شیمایاست . از جمله نرخ پ افتهیکاهش 

شده و در صورت عدم  نییمتر( تعلویسنت ) در هر ک 20در صورت استفاده از سوخت در ترکمنستان 

هم از جمله نرخ استفاده  گرید یشوند .در بخش ها یسنت هم معاف م 20استفاده و پلمپ شدن باک از 

 زانیبخش م نیاست .در مجموع در ا افتهیدرصد کاهش  20مرز ازبکستان(  کیاز پل چاره جو ) در نزد

 گرید یناوگان کشورها با سهیکشورمان در مقا یو تردد یناوگان ورود یشده برا نییعوارض و تعرفه تع

   .است افتهی یریبرخالف سابق کاهش چشمگ هیاز جمله ترک
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کشور به عمل آورده است  نیا یورود یدر خصوص نقاط مرزها یبخش دوم دولت ترکمنستان اصالحات در

 :باشد یم لیکه به شرح ذ

) ورود  یبندر ترکمن باشـ قیبا راننده ( به ترکمنستان از طر ی)خارج یها ونیورود  کامصدور مجوز : الف

  در قلمرو بندر مذکور و بازگشت آنها؛ یریبار و بارگ هیتخل یخزر(  برا یایدر قیاز طر

در قلمرو ترکمنستان به سمت  تیبه منظور ترانز یبه بندر ترکمن باش ونیورود کامصدور مجوز : ب

 نهمچنی و( ازبکستان)  آالت –( / فاراب  رانای)  سرخس –( / سرخس  رانای)  آباد لطف – قیآرت یمرزها

 ؛ رهایمس نیبصورت بالعکس در هم

) لطف آباد  قی( ، آرترانیبرون ا نچهی) ا ریعص نیمرز آلت قیورود به ترکمنستان از طرصدور مجوز : ج

 لی یلیر ستگاهیا  نیکتریبه نزد دنیفاراب ) آالت ازبکستان( جهت رس ران،ی( ، سرخس ) سرخس ا رانیا

  ؛یریبارگ ای هیتخل یمذکور در داخل ترکمنستان برا یمرزها کیدر نزد یگمرک

 یاجازه دارند که با محموله ها 2022سپتامبر  7با رانندگان خود از  یترکمن یها ونیکام نی: همچند

  . ترکمستان را ترک و بازگردند یالملل نیبه مقاصد ب یبندر ترکمن باش قیخود از طر

 :مالحظات

 هیاز صاحبان وسائل نقل یافتیدر یها یکاهش قابل توجه عوارض و پرداختاقدام دولت ترکمنستان در -1

گذشته مقامات کشورمان  یفشرده ماه ها یها یزنیکشور، بدنبال را نیهنگام ورود به ا یخارج یکشورها

،  یسال جار اهصورت گرفت که دولت ترکمنستان از اواسط خرداد م یطیو درشرا یترکمن انیبا همتا
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با مرز  رانای سرخس –مرز سرخس  ریرا در مس یترکمن ریغ یها ونیکام هیکل  یبرا یتیترانزمجوز عبور 

 نای عمده مخاطب ظاهرا.  نمود صادر را بالعکسسایر کشورهای آسیای میانه و  و ازبکستان االت –فاراب 

 پمنتینزشترا اتیدر چارچوب عمل نیبودند که تا قبل از ا یرانیا یها ونیاقدام دولت ترکمنستان، کام

به علت  یرانیا یها ونیاقدام مذکور، کام  رغمینمودند . هر چند عل یخود را به ازبکستان منقل م یکاالها

مجوز توجه نکرده و از  نیچندان به ا پمنت،یترانش هیرو یشدن نسب یترکمنستان و عاد یباال یتعرفه ها

 قیمورد اشاره، تشو یکاهش تعرفه ها عمده لیاز دال یکیرسد که  یبنظر م نیآن استقبال نکردند. بنابر ا

  .باشد انهیم یایترکمنستان به آس یتیترانز ریبه استفاده از مس یرانیرانندگان ا

 یبه بندر ترکمن باش یخارج یها ونیاجازه ورود کام یعنی نهیزم نیترکمنستان در ا گریاقدامات د-2

به منظور  یبه بندر ترکمن باش یخارج یها ونیاجازه ورود کام نیو همچن یریو بار گ هیجهت تخل

 –( / فاراب  رانای)  سرخس –( / سرخس  رانای)  آباد لطف – قیآرت یمرزها  یبه سمت مرزها تیترانز

 ریبندر مذکور در مس گاهیبصورت بالعکس درواقع با هدف ارتقاء جا نهمچنی و( ازبکستان)  آالت

 یلیخزر است، هر چند که ممکن است مورد استقبال خ یایاز ترکمنستان در کنار در یعبور یدورهایکر

  .ردیاز کشورها و شرکت ها قرار نگ

به داخل قلمرو ترکمنستان از  یخارج یها ونیورود کام یعنی نهیزم نیترکمنستان در هم گریاقدام د-3

فاراب  ، )رانی( ، سرخس ) سرخس ا رانی) لطف آباد ا قی( ، آرترانیبرون ا نچهیا ) ریعص نیمرز آلت قیطر

مذکور در داخل  یک مرزهایدر نزد یگمرک یلیر ستگاهیا  نیکتریبه نزد دنی) آالت ازبکستان( جهت رس

به داخل  یخارج یها ونیورود کام تیمحدود ایبا هدف حذف ورود و  ؛یریبارگ ای هیتخل یترکمنستان برا
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 نیاست. البته ترکمنستان در همترکمنی  یداخل یها ونیآنها با کام ینیگزیترکمنستان و جا یشهرها

خود از  یمرزها ریاز سا ،یباش نترکم ییایاز مرز در ریخود به غ یها ونیچوب، در مود خروج کامرچا

  . سکوت کرده است رانیجمله با ا

 : یابیارز

کاهش تعرفه ها و دستورالعمل مربوط به  نهیترکمنستان در زم ریرسد، اقدامات اخ یمجموع بنظر م در

 :ردیگ یصورت م لیبه اهداف ذ تیورود و ترانز یمرزها

  ؛جنوب – شمال و غرب –شرق  یتیترانز ریخود در مس گاهیجا تیتقو-

کند از جمله  یعبور م یکه از بندر ترکمن باش یدروهایکر ریکشور در مس نیا یتیترانز گاهیجا تیتقو-

  ؛رومانی و گرجستان – جانیچهارجانبه با آذربا دوریکر ایو جنوب  -، کریدور شمال الجورد دوریکر

 ؛ ترکمنستان یبه شهرها یخارج یها ونیورود کام سکیکاهش ر-

خود مهم و قابل  یدولت ترکمنستان در جا یتیترانز یکننده و روان ساز لیاقدامات تسهاز سوی دیگر 

الزم  ،یبهتر از اقدامات طرف ترکمنهرچه  یدر بهره بردار عیتسر یحال برا نیشود. با ا یم یابیتوجه ارز

  :ردیدر اسرع وقت صورت گ یرانیا یطرف ها یازسو زین یو مناسب است تا اقدامات

 یها ونیاز کام یافتیدر یها یعوارض و پرداخت دیفهرست کامل جدباید تر  عیهرچه سر دیبا یرانیا طرف

الزم است، در  نی. همچن دیکنند، را اعالم نما یتردد م رانیا یاسالم یکه از قلمرو جمهور یترکمن
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حمل و نقل  یکامل به شرکت ها یترکمنستان اطالع رسان دیجد ریخصوص کاهش تعرفه ها و تداب

   .ردیصورت گ ربطیذ یردستگاههایکشورمان و سا

  صادقی محمود – هیزند یکننده : مصطف هیته

 1401ماه   آبان

 


