
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -وزارت امور خارجه رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

 فوري          

 بسمه تعالی

 
 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد

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

 مدير كل محترم راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان جنوبی

 ندارد وتحقيقات صنعتی خراسان رضويمديركل محترم استا

 مديركل محترم استانداردو تحقيقات صنعتی خراسان جنوبی

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع و معادن و كشاورزي خراسان جنوبی

 يانجمن شركتهاي حمل ونقل بين المللی خراسان رضو

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 مديركل محترم دامپزشكی خراسان رضوي

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي

 بيمه اي قزاقستان در خصوص چگونگی حمل كاالهاي فاسد شدنی  مقرراتموضوع: 

    با سالم؛
 جمهوري سركنسولگري1397/  11/  19 مورخ 1453/  547/ 1114215 شماره نامه تصوير پيوست به احتراماَ        

 خسارت هاي كاميون به قزاقستان در شدني فاسد كاالهاي خسارت بيمه پرداخت عدم خصوص در آلماتي در ايران اسالمي

گان حمل و نقل بين المللي كشورمان به ترموگراف جهت ناو يخچالدار هاي كاميون تجهيز عدم دليل به ايراني ديده

 مالحظه و انعكاس موضوع به مراجع ذيربط ارسال مي گردد.

 

 
                                         

 غالمعباس   ارباب خالص 

 ايندگیوزير و رئيس نم مشاور

 

 5033080/286/9950 :شماره 

 20/11/1397 :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 :  رونوشت

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا  - 

 جناب آقاي  صابر سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  آستانه  - 

 يسركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در آلمات  - 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
   

 آلماتي -رسكنسولگري جمهوري اسالمي اريان 
 بسمه تعالی

 فوري

 اداره كل امور كنسولی 

 فرا روي وارد كنندگان كاال از ج ا ايران به قزاقستان مشكالتموضوع: 

 با سالم و احترام ؛
 2روز گذشته يكي از فعاالن اقتصادي كشورمان، به اتفاق هماهنگ كننده ايراني بخش ترابري و امور رانندگان و همچنين 

راننده تبعه كشور تاجيكستان كه محموله صادراتي آنها را به مقصد قزاقستان حمل مي كردند با مراجعه به كنسول 

كانتينر محموله خيار وارداتي به آلماتي در محل  2ركرد تخليه نمايندگي معترض به تأخير در پرداخت هزينه هاي دي

نمايندگي حضور يافتند. افراد مذكور در خالل اظهاراتشان سعي داشتند ضمن حل و فصل اختالفات خود رضايت بخش 

  ايند.كنسولي را نسبت به تأئيد گواهي هاي غيررسمي و تعدادي تصاوير از انهدام محموله فاسد شده وارداتي جلب نم

خالصه موضوع مطروحه آنان از اين قرار بود كه طرف ايراني به دليل ناآشنايي در زمينه صادرات اين قبيل كاالهاي 

فاسدشدني و تجهيزات حمل آن كه نيازمند داشتن تخصص و تجربه مي باشد و بدليل بي توجهي به كنترل دما و برودت 

ترموگراف كه بطور خودكار تغييرات دمايي داخل يخچال را ثبت و ضبط كانتينر و همچنين فاقد بودن دستگاه موسوم به 

مي كند و در صورت وقوع اختالف ناشي از فاسد شدن كاال اطالعات آن قابل استناد در مراجع قانوني باشد )متاسفانه اغلب 

پرداخت خسارت خودداري مي كاميون هاي حامل اقالم اينچنيني به قزاقستان فاقد آن بوده و لذا شركت هاي بيمه گذار از 

 در هوا و آب تغييرات بيمه، گمرك، مقررات به توجهي بي جمله از آن اساس كه بود شده سنگيني خسارت نمايند( متحمل

 به ارائه قابل ادله و مدارك فقدان به توجه با ايراني صادركننده اين متأسفانه هرجهت به. باشد مي متفاوت هاي اقليم

 سارتي ديده است كه جبران آن از طريق شركت بيمه عمالً دشوار مي باشد.خ محل ذيربط مقامات

لذا با توجه به پيش آمد فوق و جلوگيري از وقوع دوباره آن خواهشمند است با عنايت به شرايط ويژه فعلي كه كسب 

فانه در بسياري از درآمدهاي ارزي مطمح نظر برخي صادركنندگان به كشورهايي با شرايط مشابه قزاقستان بوده و متأس

موارد ممكن است تالش هايشان نيز ناموفق باشد، دستور فرمايند تا با هماهنگي آن دسته از تجار مجرب و آشنا به ريزه 

كاري هاي امر تجارت و ديگر دستگاه هاي مرتبط، اطالعات آگاهي دهنده اي شامل خالصه مقررات و قوانين و خطرات 

اذ اقدامات احتياطي ضروري و مورد نياز در زمينه صادرات انواع اقالم مختلف صادراتي تدوين احتمالي در امور مربوطه و اتخ

شود تا در صورت بروز حوادثي مشابه از اتالف انرژي، وقت، هزينه و سرمايه طرف ذي نفع و همچنين ايجاد موارد 

 آزاردهنده و دلسركننده درتجارت ايرانيان در منطقه نيز پرهيز شود.
 
 

 

 حميدرضا ارشدي 

 1114111/145/1411 : شماره

 11/11/1115 : تاريخ

 ندارد : پيوست
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 نمايندگی سرپرست

 

 
 

 :  رونوشت

 مشهد  -نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور   - 

 آستانه  -سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 
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