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 دستورکار جلسه:
 کارهای موجود برای بهبود وضعیتبررسی علل افزایش هزینه ترانزیت به ترکمنستان و راه 

 ویزای افغانستان قیمت ایشبررسی افز 

 بحث و بررسی در رابطه با موضوع ترانزیت و قاچاق کاال 

 

 اهم موارد مطرح شده :

و حضار آغاز مهندس زمانیان به اعضاء کمیسیون با خیر مقدم جناب آقای  25/5/95روز دوشنبه مورخ  17.  جلسه کمیسیون حمل و نقل  ساعت  1

 شد. 

پرداختند، سپس عنوان کردند  "انافزایش هزینه ترانزیت به ترکمنست ". در ابتدا جناب آقای زمانیان به توضیح مشکالت به وجود آمده در خصوص 2

 برگزار خواهد شد. 26/5/95ای در استانداری در مورخجلسهمنظور  ینبد

نقل شود و شرکت حمل و ساخت کشف میباشد و گاهاً در داخل کانتینرها مواد پیشدر خصوص کانتینرهایی که مربوط به کشور افغانستان می .3

دهند باید که کارهای گمرکی و تحویل به خط کشتیرانی را انجام می ایراناز در خارج  جه به اینکه گمرکات مبدأو با تو المللی هیچ اطالعی نداردبین

 های ایرانی در این خصوص مسئولیتی ندارند.پاسخگوی مسائل باشند و شرکت

 :نظرات و پیشنهادات سایر اعضاء کمیسیون 

کند، لذا تنها از طریق دیپلماسی برای ناوگان، بلکه برای تمامی فعاالن و تجار نیز مشکل ایجاد می  نه تنها "افزایش هزینه ترانزیت به ترکمنستان ". 1

 بایست مطرح و پیگیری شود.کشور می

 . برای جلوگیری از تبعات این اتفاق، تنها وزارت امور خارجه باید به این مسئله رسیدگی کند.2

تی بررسی گردد مقابله به مثل نموده است. لذا بدین  منظور این موضوع باید در سطح کالن دول رکمنستانگذشته کشور ما در مقابل اقدامات ت. مطابق 3

و وابستگی اقتصادی این کشور به ایران بررسی شود و از طریق ایجاد محدودیت برای  تا با مطالعه کامل و تصمیمات مناسب خآلهای کشور ترکمنستان

 وع جلوگیری به عمل آید.کشور ترکمستان، از تبعات این موض

، به لحاظ جغرافیایی، کشور ایران به منظور حمل کاال و محصوالت خود به ناچار از مسیر ترکمنستان استفاده 70. با توجه به مشکل پیش آمده در دهه4

از آنجا که افزایش هزینه مسیر، تند. از لحاظ امنیتی دچار مشکل هس مانند کشور افغانستان وجود دارد که نیز نموده است، مسیرهای جایگزین دیگری

 کند، نیازمند بررسی و اقداماتی در سطح کالن کشوری هستیم.فضای مساعدی را برای رقبا ایجاد می

طبق آن دولت ترکمنستان مجاز به اخذ عوارض ناشی از افزایش وزن یا عوارض  اند کهانعقاد کردهو ترکمنستان موافقتنامه حمل و نقلی را   . کشور ایران5

نند، لذا کضعیف عمل می CISهایکشورهای واقع شده و دیپلماتآزار  مورد اتباع و رانندگان کشور ما در کشور ترکمنستان است. متاسفانه زیر بنایی،

 ه هستیم.خواستار اجرای موافقتنام
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خواستار محدودیت در حمل و نقل ریلی محصوالت لذا شود، و محصوالت کشور ترکمنستان از طریق حمل و نقل ریلی انجام می اال. بیشترین حمل ک6

 این کشور هستیم.

 نمایند. را رفع های دیپلماسی از طریق رایزنی با کشورهای افغانستان و ... باید مشکل. مشکل پیش آمده، موضوعی سیاسی است و دستگاه7

 اند.حمل و نقل را امضاء نموده ستان توافقنامهاین ماده، وزارت امور خارجه هر دو کشور ایران و ترکمن های مرتبط باو تبصره 3 طبق ماده . .8

 رسد.به حداقل بفعاالن اقتصادی کشورمان زیان . با توجه به مشکالت کشور ترکمنستان، رفتار متقابل کشورمان باید به درستی کارشناسی گردد تا 9

 د از طریق اقدامات زیر بایکوت شوند:باشکاالهایی که مقصد آنهاترکمنستان می . تمامی10

 های موجود اقدام نماید.کشور ما طبق موافقتنامه -

 ی چند برابری ایجاد گردد.هاو نقل تعرفه ی مسیرهای حملدر کلیه -

 افزایش ویزای ایران برای اتباع ترکمن. -

 ایگزین جدید.جهای انتخاب مسیر -

ایه و ها  دنبال کند. بدین منظور نامه به دبیرخانه اکو زده شود و رونوشتی به سایر کشورهای همس.کشور ما رفتار متقابل به مثلی را با افزایش قیمت11

 دخیل در مسیرهای ترانزیتی نیز ارسال گردد.

 رسد.. پیشنهاد بستن مرز مناسب به نظر نمی12

رسد کشور ترکمنستان به ای به نظر میهای جادهدرصد است. با افزایش هزینه 25درصد و سهم ترکمنستان  20برای ایران آهن از ترانزیت . سهم راه13

 دنبال منفعت طلبی است.

های حمل و نقل ایرانی به نشانه شرکت های متخلف کشور ترکمنستان برخورد شود و از طرفی به. باید به دنبال نقشه راه کاملی باشیم و با راننده14

 اعتراض اجازه رفتن به کشور ترکمنستان را ندهیم.

 مسئول وزارت راه و ترابری در جریان قرار گیرد.پیدا کرده و به کمیسیون اقتصادی ورود  . به منظور راه حل نهایی این مشکل باید15

 اد آن هزینه اضافه شده را از صاحبان کاال دریافت نمایند.نه استهای حمل و نقل نیاز به مدرک معتبری دارند تا ب. شرکت16

 ها کشف گردد.ماهه صورت پذیرد تا علت افزایش هزینهخیر یک. مهلت و تأ17
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 مصوبات جلسه :    

کارهای موجود برای راهبه ترکمنستان و بررسی علل افزایش هزینه ترانزیت  "در خصوص گزارش کار اقدامات صورت گرفته  .1

 کمیسیون ارائه گردد. توسط وزارت امور خارجه به صورت مکتوب به  "ضعیتبهبود و

اتخاذ  هاهای ترانزیت به تهران انعکاس پیدا کند و فرصتی یک ماهه را به منظور کشف علل افزایش هزینهموضوع افزایش هزینه .2

 کنند.

کارهای بررسی علل افزایش هزینه ترانزیت  به ترکمنستان و راه "رابطه با  کلیه نظرات و پیشنهادات  اعضای کمیسیون  در .3

 به صورت مکتوب ارائه شود. "موجود برای بهبود وضعیت

های مربوطه ای با سفارت افغانستان درخواست اطالع رسانی مکتوب مبنی بر هرگونه  تغییر در رویهوزارت امور خارجه طی مکاتبه .4

 شده است، را دارد. "یمت ویزای این کشورافزایش ق "که منجر به 
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