
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

 آني          

 بسمه تعالي

 

 جناب آقاي نصري

 مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

 جناب آقاي نصيري

 مديركل محترم راه آهن خراسان رضوي

مربوط به ورود و ترانزيت كاميون هاي خارجي به تركمنستان و مبادله واگن ها در معابر ريلي با  ضوابطموضوع: 

 اين كشور

 با سالم؛

 خصوص در «تركمنستان هاي بيماري شيوع با مقابله ويژه كميسيون» سوي از مصوب سند پيوست به - احتراماً        

 هاي كاميون ترانزيت و ورود به مربوط ضوابط كليه شامل كشور، آن مرزي معابر از المللي بين بارهاي نقل و حمل مقررات

 تركمنستان جهت مالحظه و اقدام الزم ارسال مي گردد. يلي ر معابر در ها واگن مبادله همچنين و خارجي

 
                                         

 بهشتي منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگي مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 معاونت محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 فرمانده محترم مرزباني استان خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 بين المللي خراسان رضوي ونقلانجمن شركتهاي حمل   - 

 جناب آقاي  حقيقيان دستيار محترم وزير و مديركل اوراسيا  - 

 جناب آقاي  مهاجر مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 اداره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم ها  - 

  ٢٢٤١ / ٠٤١ / ٥٦٩٢٦٤ :شماره 
 1٠/١1/٠1٢٢ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 اداره اول آسياي مركزي ترمجناب آقاي  يادگاري رئيس مح  - 

 جناب آقاي  خدائي رئيس محترم اداره همكاري هاي منطقه اي در حوزه انرژي و حمل و نقل  - 

 ر  عشق آبادجناب آقاي  ارباب خالص سفير محترم جمهوري اسالمي ايران د  - 

 

 

 



 

 

 برای حامالن بار کشورهای خارجی نسخه ویژه

 

 مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان

 . مقررات عمومی1فصل 

هداشتی بآئین نامه بر اساس قررات( م -المللی از معابر مرزی ترکمنستان )منبعدمقررات حمل و نقل بارهای بین  (1

 رئیس جمهور سویترکمنستان مورد تایید های مسری حاد مقابله با بیماری جهت آمادگیملی برنامه »ترکمنستان، 

 .تهیه شده است «ها در ترکمنستانمقابله با شیوع بیماری ویژه کمیسیون»توسط متخذه و تصمیمات  « ترکمنستان

خارجی ها و کارکنان نندگان کامیونبه همراه را 19داشتن گواهی عدم وجود بیماری مسری کویدضرورت همراه  (2

شخص شده یستی مقطارهای وارده به قلمرو ترکمنستان از معابر مرزی )زمان صدور و مهلت انقضاء گواهی مذکور با

 باشد(.

ها و نی کامیونمبنی بر انجام عملیات ضد عفو) داخلی( ذیصالح مراجع از سوی صادره گواهی داشتن ضرورت همراه  (3

شخص شده ایستی ممرزی )زمان صدور یا مهلت انقضاء گواهی مذکور بقطارهای وارده به قلمرو ترکمنستان از معابر 

 باشد(.

 های ذیل تقسیمبه محوطه ر مرزی و اراضی مجــاور آنهاپیدمیولوژی، محدوده معابا -با هدف اجرای قواعد بهداشتی (4

 شوند:می 

ها و نیمه تبادل یدکبرای ) نقطه صفر(  دولتی ارکینگ پیش بینی شده در میان خط مرزی عبوریپ - "A"محوطه 

رای ل بار ب) صرفا جهت کامیون های حام؛فیزیکی ز به همراه کشنده آنها بدون تماسدر صورت صدور مجوها و یدک

 ترکمنستان(

ت های در حال انتظار جهبرای کامیون) نقطه صفر(پارکینگ پیش بینی شده در میان خط مرزی عبوری  – "B"محوطه 

 ) صرفا جهت کامیون های ترانزیتی از قلمروترکمنستان( کمنستان؛عبور ترانزیتی از قلمرو تر

ل معبر ان در محدولتی بر روی وسایط نقلیه وارده به قلمرو ترکمنست عملیات نظارت محوطه انجام تمام – "C"محوطه 

 های مرزی و گمرکی(؛مرزی )محوطه انجام عملیات ضد عفونی و بازرسی

 عبر مرزی؛های اداری مساختمان – "D"محوطه 

 پارکینگ واقع در مجاروت معبر مرزی در سمت ترکمنستان؛ – "E"محوطه 



 

 

ل تان در محدولتی بر روی وسایط نقلیه در حال خروج از قلمرو ترکمنس محوطه انجام عملیات نظارت – "F"محوطه 

 معبر مرزی.

حاد  ات الریهی مسبب بیماری ذسرمقابله با عامل مویژه شخصی  چگونگی استفاده از وسایلی نمودن به منظور اجرای

 ویژهسیون کمی»  2020می سال  27مورخ جلسه  همصوب ،معابر مرزی دولتی ترکمنستان ادارات فعال در فعالیت جهت

های های قرمز و محوطهمحوطه عنوان بهرا  "C"و  "A" ،"B"های ، محوطه«های مسری ترکمنستانمقابله با بیماری

"D" ،"E"  و"F"  تقسیم کرده است.های سبز ن محوطهبعنوارا 

های وزارت یماریبت و تغذیه اجتماعی اداره دولتی بهداشت و مقابله با شیوع خدمات ارائه شده از سوی مرکز سالم (5

 پذیرد.یمدر معابر مرزی با اخذ هزینه صورت  ،19بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان جهت انجام تست کوید

هت حمل و ج( فغانستاندر مرز با ا نظربنا به ضرورت در معابر مرزی سرحدآباد و امامدر محل معابر مرزی زمینی ) (6

های تعیین ها و رانندهبصورت کمربندی، تنها به کشنده "E"به محوطه  "A"ها از محوطه ها و نیمه یدکنقل یدک

 شود.داده می زمجو« ترکمن آوتو اوالغالری»انس ژآهای تحت نظارت ها و شرکتشده وابسته به اداره

 شود.ی داده مینمایند، اجازه عبور با راننده خارجاز قلمرو ترکمنستان عبور میهایی که به صورت ترانزیت به کامیون (7

ها و نیمه کتنها به ید ) مقصد ترکمنستان(شوند،داخل و از آن خارج می هایی که به قلمرو ترکمنستانکامیون (8

 باشند.نظر شامل آن نمی. معابر مرزی سرحدآباد و امامندا بدون تماس عبور نمایشود تهای آنها اجازه داده مییدک

 شود.ها اجازه عبور بدون تماس به همراه کشنده آنها داده میها و نیمه یدکبه یدکنظر در معابر مرزی سرحدآباد و امام

ه وجود ب لزاماتا دیگر الکیت و یا، تغییر مز یدککشنده کامیون اجداسازی در صورت بروز شرایط ویژه مرتبط با  (9

توانند به ها بدون تماس میها و نیمه یدکنیز یدک ،نظرآمده، در معابر مرزی غیر از معابر مرزی سرحدآباد و امام

 ها عبور داده شوند.همراه کشنده

رانزیتی نقلیه ت در قلمرو ترکمنستان، قبل از ورود وسایطبه منظور پیشگیری از تماس رانندگان خارجی با مردم   (10

 شده باشد. ،تأمین با در نظر داشت فاصله ترانزیتی ستی سوخت مصرفی، بایکشورهای خارجی به کشور

 ر مرزی زمینیها به قلمرو ترکمنستان در معاب: ورود کامیون2فصل 

ندگان ز رانمعبر مرزی متوقف شده و ا "B"پس از گذر وسایط نقلیه از خط مرزی دولتی ترکمنستان، در محوطه  (1

 گردد.اخذ می 19نمونه تست کوید



 

 

ه قرنطین های آنها از سوی کارکنان بخشولهها و محممیونها و اسناد مربوط به رانندگان، کاهای کامیونکابین (2

 گردد.بهداشتی وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان توسط یک جعبه اخذ و ضد عفونی می

زی ره دولتی دامپزشکی وابسته به وزارت کشاورمعابر مرزی شده و از سوی ادا "C"های ترانزیتی وارد محوطه کامیون (3

ها از دستگاه شوند. پس از انجام عملیات ضد عفونی کامیونو حفاظت از محیط زیست ترکمنستان ضد عفونی می

در محل ویژه  ها از دستگاه بازرسی گمرکیشوند. رانندگان در طی مدت عبور کامیونبازرسی گمرکی عبور داده می

 مانند.منتظر می "C"تعیین شده در محوطه 

ه در محل رای کنترل گذرناماه بازرسی گمرکی، در پنجره بیرونی تعبیه شده بها از دستگدر طی مدت عبور کامیون (4

 من را انجاانندگارساختمان اداری واقع در معبر مرزی )بدون ورود اتباع به داخل ساختمان( خدمات صدور مربوط به 

 دهند )صدور ویزا و ثبت ورود(.می

خارج از  مالی در برای انجام عملیات ،ترکمنستاندر در اتاق ویژه تعبیه شده موقت از سوی ادارات بانکی مربوطه  (5

 د.نشومیپذیرش از اتباع  ، مبالغ پرداختی("C"ساختمان اداری واقع در معبر مرزی )یعنی محوطه 

 گردد.خارجی دریافت می از رانندگانمربوطه یژه مجوزها صادر شده و مبالغ های کار وو در اتاق "C"در محوطه  (6

شده و  نستان ردیفتحت نظارت خودروی ویژه اداره پلیس راهنمایی و رانندگی وزارت کشور ترکمی مذکور هاکامیون (7

 شوند.به نحو مقتضی در مسیر تعیین شده از قلمرو کشور به صورت ترانزیت عبور داده می

 های وارده به قلمرو ترکمنستانها و نیمه یدکدکعبور ی

اشتن اسناد واقع در معبر مرزی آمده و پس از گذ "A"های وارده به قلمرو ترکمنستان به محوطه ها و نیمه یدکیدک (1

 ر بر کشندهها در جعبه قرار داده شده در محوطه ویژه، رانندگان یدک و نیمه یدک خود را رها کرده و سوامحموله

 گردند.بازمی خود

آورده شده و  "C"به محوطه  های بومی ترکمنیتوسط کشنده "A"ر محوطه دهای رها شده ها و نیمه یدکیدک (2

 شود.عملیات ضد عفونی، مرزی و گمرکی مربوطه انجام گرفته و اجازه ورود به قلمرو کشور داده می

های بومی توسط رانندگان کشنده "E"ا محوطه مربندی تکبه صورت  "A"ها از محوطه ها و نیمه یدکانتقال یدک (3

 دارای مجوز و بدون تماس آنان انجام خواهد شد.

 شوند.توسط حاملین مربوطه بار به قلمرو کشور برده می "E"های ثبت ورود شده در محوطه ها و نیمه یدکیدک (4



 

 

نها در قلمرو ترکمنستان حضور آ اند، در طول مدتبرده "E"ها را از محوطه ها و نیمه یدکن باری که یدکحامال (5

 باشند.پاسخگو می

آنها های آنان مجوز ورود داده شود، های وارده به ترکمنستان به همراه کشندهها و نیمه یدکدر شرایطی که به یدک (6

ها را درون جعبه قرار داده شده در محوطه ویژه شوند و اسناد کامیون و محمولهآمده و متوقف می "A"به محوطه 

 گردند.میخود را در آنجا رها کرده و بازهای کامیونکشورهای خارجی ذاشته و رانندگان گ

و عملیات ضد  آورده شده "C"ه محوطه توسط رانندگان ترکمنی دارای مجوز ب "A"های رها شده در محوطه کامیون (7

منی این پروسه را بدون شوند. رانندگان ترکبرده می "E"عفونی و گمرکی صورت گرفته و پس از آن به محوطه 

 دهند.تماس با اتباع خارجی انجام می

 شوند.قلمرو کشور برده می داخل هبتوسط حامالن بار مربوطه  "E"های ثبت ورود شده در محوطه کامیون (8

 ر مرزی زمینیها از قلمرو ترکمنستان در معاب: خروج کامیون3فصل 

 های ترانزیتیعبور کامیون

های آنها از سوی ها و محمولهنتمامی اسناد مربوط به رانندگان، کامیورفته و  "F"محوطه های خارجی به کامیون (1

ی د عفونکارکنان بخش قرنطینه بهداشتی وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان توسط یک جعبه اخذ و ض

 د.نگردمی

 شوند.ثبت خروج میو از سوی ادارات مربوطه  تحویل "D"تمامی اسناد ضد عفونی شده و به محوطه  (2

ای تحت نظارت ا به صورت زنجیرهبه قلمرو ترکمنستان و اسکورت آنه ها در محل ورودبا عنایت به بازرسی کامیون (3

ج ر نقطه خرودهای ترانزیتی خودروی ویژه اداره پلیس راهنمایی و رانندگی تا معبر مرزی، بازرسی این چنین کامیون

 شود.محدود می "C"مرکی واقع در محوطه بازرسی گبه عبور آنها از دستگاه 

های یونامکصدور از سوی اداره دولتی مهاجرت ترکمنستان برای رانندگان انجام بدون تماس خدمات  به منظور (4

ی تعبیه پنجره بیرون محل در و "D"مورد نظر در محوطه  ، خدمات"F"به محوطه  کشورهای خارجی منتقل شده

 گیرد.نجام میجهت نظارت اداره مهاجرت ا شده

های آنها ها و محمولهاز جمله تمامی اسناد مربوط به رانندگان، کامیون "D"اسناد صادر شده برای خروج در محوطه  (5

دگان ه راننباز سوی کارکنان بخش قرنطینه بهداشتی وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان توسط یک جعبه 

 گردند.تحویل می



 

 

 ها جهت خروج از قلمرو ترکمنستانها و نیمه یدکعبور یدک

 گردند.گذاشته و بازمی "F"های خروجی از قلمرو ترکمنستان را حامالن ترکمنی در محوطه ها و نیمه یدکیدک (1

 "D"ر محوطه دها جهت خروج ها و نیمه یدکاسناد یدک "F"مرزی و گمرکی در محوطه های پس از انجام کنترل (2

 گردند.صادر می

 "A"های ترکمنی دارای مجوز به محوطه هتوسط رانندگان کشند "F"های واقع در محوطه یدکها و نیمه یدک (3

 نیمه یدک وانندگان یدک جعبه قرار داده شده در محوطه ویژه، ر ونها درآورده شده و پس از گذاشتن اسناد محموله

 گردند.خود را رها کرده و بازمی

های آنان مجوز خروج داده شود، مراه کشندههوجی از ترکمنستان به های خرها و نیمه یدکدر شرایطی که به یدک (4

 گردند.رها کرده و برمی "F"رانندگان ترکمنی آنها را در محوطه 

 گردند.صادر می "D"اسناد کامیون جهت خروج در محوطه  "F"پس از کنترل گمرکی از محوطه  (5

ها را به ها و محمولهسناد مربوط به کامیونرا دارند، ا "F"های واقع در محوطه رانندگانی که مجوز رانندگی با کامیون (6

و  ها را گذاشتهبرده و پس از گذاشتن آنها درون جعبه قرار داده شده در محوطه ویژه، کامیون "A"محوطه 

 گردند.بازمی

 باشیالمللی ترکمنطریق بندر دریایی بین ها ازها و محموله: تردد کامیون4فصل 

 های آنها که از سوی کارکنان بخش قرنطینه بهداشتی وزارتها و محمولهتمامی اسناد مربوط به رانندگان، کامیون (1

 گردند.اند، ضد عفونی میبهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان توسط جعبه دریافت شده

سط باشی )منبعد بندر( توالمللی ترکمندولتی در محدوده بندر دریایی بین تبادل تمامی اسناد میان ادارات بازرسی (2

 شود.کارکنان بندر انجام می

های موجود درون آنها به قلمرو ها و محمولهها، نیمه یدکآوردن وسایط حمل و نقل ریلی، کانتینرها، یدک (3

 پذیرد.یمعد جاری ترکمنستان صورت ترکمنستان و عبور آنان به صورت ترانزیت از این قلمرو مطابق با قوا

 ز طریق بندرهای ترانزیتی به قلمرو ترکمنستان اورود کامیون

شوند و بسته به موضوع از سوی ادارات نظارت دولتی صادر شده و منتقل می "D"اسناد ضد عفونی شده به محوطه  (1

 شوند.داده می تحویل "C-2"جهت اتمام امور مربوط به صدور توسط کارکنان بندر به محوطه 



 

 

ه وزارت بی آنها از سوی اداره دولتی دامپزشکی وابسته بخش خارجهای ترانزیتی وارد محدوده بندر شده و کامیون (2

شوند. پس از عملیات ضد عفونی ضد عفونی می "C-1"کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان در محوطه 

ها از دستگاه بازرسی شوند. رانندگان در طی مدت عبور کامیونه میهای بازرسی گمرکی عبور دادها از دستگاهکامیون

 مانند.منتظر می "C-1"گمرکی در محل ویژه تعیین شده در محوطه 

« C-2»به محوطه  ، کامیون ها از طریق مسیر تعیین شده« C-1 »پس از عبور از تجهیزات کنترل گمرکی در محوطه ( 3

ع دارویی و صنای قرنطینه بهداشتی وزارت بهداشت های باری توسط کارکنان پایگاهمی روند. در آن محل کابین کامیون 

ند. در می گیر قرار گرفته و همچنین کامیون ها مورد بازرسی گمرکی و مرزی قرار تحت عملیات ضد عفونی ترکمنستان

در انتظار  « C-2 » هنگام انجام عملیات بازرسی گمرکی و مرزی، رانندگان در محل مخصوص تعیین شده در محوطه

 خواهند بود.

بوط به اداره  مهاجرت تشریفات مر« C-2»( در مدت زمان انجام عملیات بازرسی گمرکی و مرزی کامیون ها در محوطه 4

 دولتی ترکمنستان انجام می شود.) صدور روادید، ثبت ورود(

ا کارکنان از اتباع در آنج می شود واتاق های موقت مخصوص ایجاد «   C-2»( برای صدور مجوز یکبار در محوطه 5

 ها را دریافت و مجوزها را صادر می نمایند.هزینه

 د نمود.هیه خواهنتبندر  ی ضروری را از، مواد غذای( رانندگان اتباع خارجی در هنگام عبور ترانزیتی از قلمرو ترکمنستان6

ا بوده و ب منستانوزارت کشور ترک یی و رانندگیراهنما پلیس ی باری تحت نظر خودرو ویژه اداره( کاروان کامیون ها7

 ترتیب مربوطه و از مسیر تعیین شده از قلمرو کشور عبور خواهند نمود.

 های ترانزیتی از قلمرو ترکمنستان از طریق بندرخروج کامیون

وله ها محم وها، رانندگان شوند، همه اسناد کامیونمی « C-2» د محوطه های خارجی هنگامی که وارکامیون (1

و تحت  ه اخذتوسط کارکنان پایگاه قرنطینه بهداشتی وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان بوسیله جعب

 گندزدایی قرار می گیرند.

 آیند.بعمل می« C-2»و غیره نسبت به کامیون ها و بارها در محل محوطه  های مرزی، گمرکیکنترل (2

هادهای مربوطه تنظیم اسناد برای خروج توسط ن« C-2»طه پس از اتمام همه تشریفات کنترل رسمی در محو (3

 انجام می شوند.

« F»ه محوطه خارج و ب« C-2»ها از طریق مسیر تعیین شده و عالمت گذاری شده مخصوص از محوطه کامیون (4

 وارد می شوند و آنجا در انتظار بارگیری به کشتی می ایستند.

« C-2»ها و رانندگان حاضر در محوطه عبور مرزی کامیون اسنادی که توسط نهادهای نظارت دولتی درباره (5

 ابند.یانتقال می  «D»شوند در پایان وقت )روز( کاری تحت گندزدایی قرار می گیرند و به محوطه تنظیم می



 

 

 . تردد واگن های  باری از طریق معابر مرزی ریلی ترکمنستان5فصل 

 ان، ادارهرکمنستتوابسته به وزارت بهداشت و صنایع دارویی اداره دولتی بهداشت و مبارزه با شیوع بیماری ها  (1

 اداره دولتی دولتی مرزبانی ترکمنستان، اداره دولتی مهاجرت ترکمنستان، اداره دولتی گمرکات ترکمنستان،

کمنستان ات تردامپزشکی وابسته به وزارت کشاورزی و حفظ محیط زیست ترکمنستان، اداره دولتی قرنطینه نبات

تان یلی ترکمنسهای باری از معابر رادارات و وزارتخانه های مربوطه، اقدامات مشترک مربوط به تردد واگنو سایر 

 ها به عمل می آورند.را در راستای تصمیمات کمیسیون فوق العاده مبارزه با شیوع بیماری

ل آورده به عم بور مرزیکنترل و ع ،گرفتن ویژگی های هر نقطه نظر تردد واگن های باری در معابر ریلی با در (2

 شود.می

های  ستگاهمجموعه واگن ها قبل از واگذاری در محدوده نقاط کنترل و عبور مرزی ترکمنستان، به وسیله د (3

 ضدعفونی تحت گندزدایی قرار گرفته و پس از آن آورده می شوند.

اری واگن های ب ی انجام ترددها در محدوده نقاط کنترل و عبور مرزی ترکمنستان برانحوه واگذاری مجموعه واگن (4

ها در اگنوعه واز معابر ریلی بدین صورت است که هنگام واگذاری مجموعه واگن ها در محدوده میان مرزی، مجم

ه و به ت نمودبا اشاره )سیگنال( متصل کننده قطار واقع در واگن جلویی حرکجلوی لوکوموتیوها متصل شده و 

ر ده حمل بار شوند. اسناد مربوط بدر محدوده میان مرزی آمده و متوقف می نقطه بازرسی مرزبانان دو کشور واقع

ها رقابل منقطه مخصوص واقع در محوطه میدانی باز در جعبه مخصوص بدون هیچگونه تماسی با کارکنان طرف 

گردد.زمیها تنها خود لوکوموتیو باشده و پس از آزاد کردن واگن

یو متصل ها به لوکوموتلوکوموتیو به محدوده مرزی آمده و مجموعه واگن ها با یکطرف پذیرنده مجموعه واگن (5

ها رفته و بدون هیچگونه تماسی با کارکنان طرف مقابل ها تا انتهای واگنشوند. سپس متصل کننده واگنمی

  شارهبا ا جعبه واقع در نقطه مخصوص تعبیه شده در محوطه میدانی باز واقع در نقطه مرزی را برداشته و

نماید.)سیگنال( وی به لوکوموتیوران، قطار به سمت ایستگاه حرکت می

 واگن های وارد شده، توسط وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان گندزدایی می شوند. (6

، عابر مرزیدر م در این امر به منظور عدم تماس اتباع خارجی یا غیر خارجی با کارکنان نهادهای مربوطه فعال (7

 ن درج عالئم مربوط به عبور مرزی در گذرنامه ها و فهرست اسامی انجام می شوند.ترددها بدو

 

 

 

 



 

 

 . ایمنی تردد جاده ای کامیون های ترانزیتی خارجی 6فصل 

 اجتماعی در قلمرو ترکمنستان و نظم

ی جاده ا حمل و نقل وسایط» وابسته به آژانس « نقلیه ترکمنستان نظارت بر وسایط»شرکت دولتی کارکنان  (1

نستان ترکم وارد قلمرو فعال در نقاط کنترل و عبور مرزی که کامیون های خارجی از طریق آنها« ترکمنستان

 مایند.نخص می ها را در نقشه راه درج شده در مجوز یک بار ورود مشهای مورد توقف کامیونشوند، پارکینگمی

امیون های ام حرکت کاروانی کها به هنگفنی در کامیون در صورت بروز نقصاقدامات مورد اجرا 

 خارجی:

کان پذیر ور ام( چنانچه نقص فنی در کامیونی بروز نماید و رسیدن به نزدیکترین پارکینگ با وجود نقص مذکآ

. در این ی رودباشد، راننده به حرکت کامیون ادامه داده و به نزدیکترین پارکینگ مشخص شده در نقشه راه م

ب را در کامیون معیوو خود ادامه داده حرکت به به صورت دسته جمعی نیز  صورت همه کامیون های کاروان

 نمایند. می محل پارکینگ تعمیر

ان متوقف کارو ( چنانچه نقص فنی در محل بروز آن قابل رفع باشد، )برای مثال: تعویض چرخ، تعمیرات جزئی(ب

ا ررخ داده  ص فنیان محلی پرهیز نموده، نقشده و رانندگان خارجی اطراف کاروان را محافظت و از تماس با ساکن

 موجود برطرف می نمایند. خود و با ابزارهای با تکیه بر توانایی های

ارکینگ پترین به وسیله کشنده از محل توقف آن تا نزدیک را ( در صورت بروز نقص فنی بزرگ، کامیون معیوبج

ین ا. در وب باید تحت محافظت قرار بگیردمشخص شده در نقشه راه یدک کش می نمایند. اطراف کامیون معی

ز ین امور اانجام اصورت باید از تماس ساکنان محلی با رانندگان خارجی خودداری نموده و ارسال کشنده ها برای 

اید ورت بصطرف سرپرستان محلی، نمایندگان نهاد های امور کشور و واحدهای مربوطه صورت پذیرد. در این 

 یک کشنده و یدک آن با کشنده دیگر تامین شود. انتقال کامیون معیوب با

ه وسیله بننده ( در صورت بروز نقص بزرگ و یا غیر قابل رفع،کامیون معیوب و یدک آن را باید با رضایت راد

 کشنده تا نقطه کنترل و عبور مرزی محل ورود وی رسانده شود.

 

 . سازماندهی فعالیت پارکینگ ها7فصل

 ا می شود()توسط سرپرستان محلی اجر

 برای کامیون های خارجی پارکینگ های ذیل در قلمرو ترکمنستان در نظر گرفته شده اند: (1

 در شهر عشق آباد:

 (GN 2–ترکمن باشی )روح آباد  –کیلومتری جاده عشق آباد  28 (1



 

 

 در استان آخال:

 (GN 2–مرو )انو  –کیلومتری جاده عشق آباد  16 (1

 قکیلومتری از نقطه گمرک مرزی آرتی 4ن واقع در فاصله پارکینگ اداره دولتی گمرکات ترکمنستا (2

 متعلق به اداره خودگردان وابسته به اداره دولتی گمرکات ترکمنستان« سرخس»پارکینگ  (3

 

 در استان بالکان: 

 بندر بین المللی ترکمن باشی (1

 «(بِلِک»شق آباد )منطقه ع -کیلومتری جاده بندر بین المللی ترکمن باشی 81 (2

 «داغ قوم» -اینچه برون ی جاده گمرککیلومتر 295 (3

 «(سردار» شق آباد )پارکینگ شهر ع-کیلومتری جاده بندر بین المللی ترکمن باشی 352 (4

 در استان داش آغوز:

 وزغداش آ -کیلومتری جاده عشق آباد 277 (1

 در استان لباب:

 ترکمن آباد -کیلومتری جاده مرو 179 (1

 امام نظر –کیلومتری جاده ترکمن آباد  221 (2

 متعلق به اداره خودگردان وابسته به اداره دولتی گمرکات ترکمنستان« فاراب»پایانه  (3

 در استان مرو:

 مرو -کیلومتری جاده عشق آباد 342 (1

 «سرحد آباد»واقع در جنب نقطه گمرک مرزی « سرحد یول»پارکینگ شرکت  (2
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