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 99/ 29/08 تاریخ جلسه  ی رویه اجرای شناسه

 ارمنستانبا جمهوری    استان  یمناطق مرز  یها و چالش ها  تیظرف  یبررس موضوع عنوان

 دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تنها راه ورود جمهوری اسالالیمی ایران به کرالالور ارمنسالالتان و در وااع تنها دروازه زمینی ورودی ایران به اتاادیه اورسسالالیا اسالالتان  

سذربایجان شرای است. همچنین یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی کریدور خلیج فارس به دریای سیاه و روسیه ماسوب می گردد.  

غرب و یکی از مال های تقاطع سسالیا و ارواا    –جنوب و شالر     –ر چهار راه ماور شالما  جایگاه این کرالور به ظاهر کوچ،  د

 مورد توجه ویژه کرورهای بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای است )سمریکا  روسیه  چین  هند و کرورهای ارواایی( می باشد.  

  ارمنسالتان دارد. ینیمرز زم  رانیکه با ا هیاتااد نیو تنها وضالو ا ایاورسسال یااتصالاد  هیاتااد یاز اوضالا  یکیکرالور ارمنسالتان به ونوان  

داشالته   هیاتاا نیا  یبا اوضالا  یو توسالهه رواب  ااتصالاد ایبه ونوان وضالو ناظر اورسسال  رانیا  رشیدر اذ  یرگذارینقش اررنگ و تأث

و به طور   ایاورسسال  یااتصالاد هیتاادارمنسالتان به ونوان دروازه ورود به ا  ه یهمسالا یکرالورها  یااتصالاد  یهاتیظرف یدر بررسال اسالت.

 انیو ویاه موجود م تیظرف نیصالادرا  به ارمنسالتان م   ندهیفزا رشالد مناصالر به فرد دارد. یتی  مواهCISمنطقه    یکرالورها  یکل

 باشد. یم ایاوراس هیتوسهه مناس ا  چند جان ه و درچارچوب اتااد یبرا نیطرف

اسالت که در خرالکی ماصالور شالده و مرزهایش از سالمت ترکیه و سذربایجان بسالته    یتوجه داشالت که ارمنسالتان کرالور  دیباهمچنین 

اهمیت بسالزایی دارد. ناگفته نماند که ایجاد این خ  سهن برای کرالور ارمنسالتان  ارمنسالتان    -ایران  ایجاد خ  راه سهن  اسالت   شالده  

تجاری با گرجسالتان و اتاادیه ااتصالادی اوراسالیا حااذ اهمیت می باشالد که در صالور   برای ایران نیز به لااظ افزایش حجم رابطه  

 شد.یا خواهد هاین خ  سهن به دریای سیاه  اتصا  خطوط ریلی ایران به بلغارستان و ارواا م  ادامه

از    رانیاخل اداخل ارمنسالتان  اطهه د  ریدر سالاخت مسال  رالرفتیدرصالد ا   30در صالور   بر اسالاس گزارش وزار  راه و شالهرسالازی   

 سوی وزار  راه اجرایی خواهد شد که بایستی برای از دست ندادن این ظرفیت ااداما  واجل صور  اذیرد.

اجرایی شالده اسالت  تسالهیی    139۸سبان که از   ایاوراسال یااتصالاد  هیو اتااد  رانیا  انیموات تجار  سزاد مدر خصالو  توافقنامه 

 اابل توجهی تهیین گردیده است در صور  برنامه ریزی های بلند مد  می توان باوث توسهه صادرا  استان و کرور گردد.

به ارمنسالالتان  احداث دو خ     رانیخ  لوله انتقا  گاز ا احداث   بین ایران ارمنسالالتان منهقد گردیده شالالاملکه توافقا  دیگری  

در   یکالاز  همکالار  تیالترانز  یبرا  گریکالدی  یهالانیمتقالابالل از سالالالرزم  یبرداربهره   یدر ارمنسالالالتالان  م الادز  مرز  انریانتقالا  بر  ا

و   یبالانک  یهالاتیاللفهالا  یدامپرور ی  یشالالال   یکرالالالاورز  یهالانالهیدر زم  یتوسالالالهاله همکالار  ا یالاوراسالالال یااتصالالالاد هیالچالارچوب اتاالاد

که   می باشالد  یو سموزشال  یولم   یفرهنگ یتلفن همراه  توسالهه همکار نگیو روم ینور  ریارت اطا  و مخابرا   ف  یگذارهیسالرما

 گزارشی جامهی م نی بر وملیاتی شدنران در دسترس نیست. 

 تجارت ارمنستان:
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مرالالالاهالده می گردد بالا توجاله باله مرز زمینی و   ل در ارت الاط بالا تجالار  ایران و سذربالایجالان بالا توجاله باله سمالارهالای مرکز تجالار  بین الملال

اایین     متاسفانه صادرا  اابل توجهی به این کرور نداشته ایم که بایستی با بررسی های میدانی  نزدیکی مسیر ایران و ارمنستان

 بودن صادرا  ایران به ارمنستان توس  انجمن های زیرب  بررسی گردد.

دزر بوده اسالت که   اردیلیم  ۷.6حدود  2019تجار  ارمنسالتان با جهان در سالا     کل حجمط ق گزارش مرکز تجار  بین الملی 

 درصد است. ۵.33تجار   نیاز ا رانیسهم ا

 درصد است. 6.۴2 زانیم نیاز ا رانیدزر بوده است که سهم ا  اردیلیم ۵.1حدود  2019واردا  ارمنستان در سا   زانیم

  ارار دارد. رانیومده مقصد صادرا  ا یو شرم کرورها ستیدر رده ب ارمنستان 

 جدول بررسی میزان صادرات ایران و کشورهای دیگر به ارمنستان:

 2019جمهوری ارمنستان در سال   میزان واردات

میزان واردات از ایران   درصد 

 )دالر( 

میزان واردات از  

 جهان)دالر( 

 کاال 

های مهدنی و ماصالالوز   های مهدنی  روغنسالالوخت میلیون  ۷6۵ میلیون  12۴.6 16.2۸

 های مهدنی  حاصل از تقطیر سنها  مواد ایری  موم

سبگرم   ای  دیالگرسکتورهالای هسالالالتالاله میلیون  ۴۸9 میلیون  6.۵ 1.32 و  بخالالار  هالای 

 مکانیکی  اجزاء و اطها  سنها    سز  و وسایلماشین

 مواد  نیساخته شده از ا  اء یو اش  یکیمواد ایست ون یلیم 1۴۸ ون یلیم 29 19.۵9

و اجزاء و اطها  سنها     یبرا  یهاو دستگاه  سز نیماشال  ون یلیم 3۷1 - 

 ... ض   و اخش صو  و  یهادستگاه

 مهین  ایگران ها    یهاارورده  سالالالنگ  ای یهیط   دیمروار ون یلیم 296 - 

 ... گران ها  فلزا  گران ها  سکه و

 ایسهن  خ  راه  یاز نواال رو  ریغ  ینیزم هینقل  لیوسالالا ون یلیم 291 - 

 ... تراموا و اجزاء و اطها 
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  ییماصوز  دارو ون یلیم 209 - 

 ساخته شده  یتوتون و تن اکو بد  توتون و تن اکو ون یلیم 1۴9.۵ - 

و... و  سز  و    یوکالاسالالال   ، یال اات  یهالاسز  و دسالالالتگالاه ونیلیم  110 - 

اجزاء و اطها  و متفروا      یجراح-یط   یهادسالتگاه

 سنها

 ومینیو مصنووا  از سلوم  ومینیسلوم ونیلیم  10۸ - 

 چدن  سهن و فوزد - ونیلیم  3۷.2 

 فوزد  ایمصنووا  از چدن  سهن   - ون یلیم 1۷.3 

  ی سل  ریغ  ای  یسل   ا یترک   یسل  ریغ  ییایمیماصالوز  شال  - ون یلیم 13 

 ...و  ویواکتیفلزا  گران ها  وناصر راد

اوسالالت خربزه و    ایاوسالالت مرک ا      یخوراک  یهاوهیم - ونیلیم  10.6 

... 

 کاال:   تیو ترانز  کیلجست

باله ارواالا و   یالملل  نیب  یدورهالایالدر ماالل و ور کر یریو ارارگ  ییایالممتالاز جغراف  تیالباله مواه  تیالبالا ونالا  یشالالالرا  جالانیسذربالا  اسالالالتالان

  تی % از سالهم ترانز 1۵اسالتان اادر اسالت  نیدارد. ا یکیو لجسالت یتیترانز  یها  تیرا در ورصاله فهال  گاهیجا نیبهتر  CISیکرالورها

و  یبنگاه صالالنهت ۸000از    شیب  تیسالالهین و فهال  ژهیمنطقه سزاد ارس و منطقه و یریکرالالور را به خود اختصالالا  دهد. شالالکل گ

 یسالاخته اسالت که حت سالریموضالو  را م  نیا یطیما یهایو توانمند  یاانون  یها  تیمز  عیبا جم  یراجانرالیدر اسالتان سذربا  یخدمات

  انه یاا  ایهاب   12 یریمال شالکل گ تواندیم رانیا   یااتصالاد نیگردد. ط ق مطالها  متخصالصال رالتریورصاله ب نیسالهم اسالتان در ا

هاب    نیجابجا شالده در ب  یتن کاز  ونیلیم 10۵0اسالت که از   یشالرا جانی  هاب اسالتان سذربا تیاولو نیباشالد که چهارم ی یترک

ارزش   جادیهاب اادراسالالالت ماالل تمرکز و اردازش کاز و ا نیا یتن کاز را از خود و ور دهد و حت ونیلیم 120ها  اادر اسالالالت 

  ی دورهایرا به موازا  کر یمنطقه ا  دوریدو کر یریشالالکل گ  نهیو زم  دهیگرد یمنطقه ا  یکرالالورها یکاز( برا  عی)باز توز  ودهافز

  ارمنسالتان – ارس  سزاد منطقه"و   "هترکی  ترابوزان  - ارس  سزاد منطقه – زیت ر"بمانند    کاتراسالی و جنوب – شالما   و شالر    –غرب 

 .  دیفراهم نما یشرا جانیسذربا اناست تیو با ماور "هروسی و گرجستان –
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

تههدا    یاخذ طلب ها یو انتقا  او  و مهلت داده شالالده برا  یمال  نیمرالالکی  در تام در روند صکادرات:  یمشککالت مال.  1

  ی ها  نهیبرداشالت روزانه )ده هزار دزر(  هز  تیارز و مادود  یودم امکان برداشالت نقد  یاوت ار اسالناد  شیودم امکان گرالا   یارز

در اسالالتفاده از    تیروز  مادود متیو ا  یارز در حواله ارز ریف تسالالهاختی   یانکب  سالالتمیمرت   در سالال  یها نهیکارمزد و هز  یباز

 حاصل از صادرا   یارزها

حدود سه ماهه   یموجب وافه ها "یوزار  صمت و بان، مرکز"تمرکز ث ت سفارش ها در تهران در روند واردات:  مشکالت. 2

 نالدیبودن فرس  روالادزنالهیزمالان و غ   لیالموجالب تطو   یاسالالالتالان بالا بالانال، مرکز  یث الت سالالالفالارش  والدم ارت الاط ززم بالانال، هالا  نالدیدر فرس

 گردد.  یاستان م یااتصاد نیفهال یارز برا صیتخص

 ایدر حوزه اوراس ،یستماتیس  یابیاطیوا  و بازار یمرجع رسم   یوجود بان، اطیوات  ودم.  3

 مرز  نیدر ا یو کاهش صادرا  چمدان 19  دیکوو روسیو و یش لیتردد مسافر از مرز نوردوز به دل  تیو مادود تیممنوو .  ۴

 بومی یوجود شرکت حمل و نقل مسافربر  ودم.  ۵

رغ تی برای تردد از این مرز نداشالته باشالند  در برخی موارد   یااتصالاد  نینوردوز باوث شالده  فهال  یگمرک  یها نهیبودن هز  باز.  6

اسالتفاده  ریمسال نیاز اه ولیرغم طوزنی بودن صال  در مرزهای دیگر شالرکت های حمل و نقل ترجیم می  دهند  دیده می شالود ک

 .ندیننما

ارمنسالتان که به لااظ شالرای  واوالیتیکی ارمنسالتان )هم مرزی با دو کرالور سذربایجان و   -ودم توجه به ایجاد خ  سهن ایران  .  ۷

می تواند به ونوان مسالیری برای ورود ایران به اتاادیه اوراسالیا و دریای سالیاه   باشالد(ترکیه از لااظ سالیاسالی با هر دو در تنش می  

 گردد.  

)ززم ازجرا شالده اسالت  برای ایاده سالازی و  139۸موافقت نامه تجاری ایران و اتاادیه اوراسالیا که از انجم سبان ماه سالا  جاری)   

و جداگانه ای توسالال  دسالالتگاه های ذیرب  در حوزه های مختل   اجرای صالالایم  نیاز به تهیه دسالالتورالهمل های اجرایی متهدد  

تجاری کرالور دارد. برخی از موضالووا  تات اوشالش موافقت نامه ورویه های خا  مربوط به سنها لزوماا با رویه های جاری و رایج  

سالالیار مهم که اجرای  در کرالالور منط ق ن وده و یا اسالالاسالالا فااد سالالازوکارهای اجرایی مناسالالب می باشالالد. یکی از این حوزه های ب

موافقتنامه ایوند ماکم و ناگسالسالتنی با سن می یابد  موضالو  اواود م دا و ضالواب  احراز صالیحیت کازها برای اوطای ترجیاا   

 تجاری اوم از تهرفه ای و غیرتهرفهای است.

  یگزارش کارشناس

 مورخ 

22 /09 /99 

و مرالکی  و موانع موجود با   یشالرا  جانیسذربا یمرز  یها تیظرف  یبررسال یگفتگو با بررسال  یشالورا یجلساله کارگروه کارشالناسال

 خیسالازمان صالمت  در تار ز یوزار  کرالور در ت ر  یندگینما  جان یسذربا زیاسالتان  م یمرز  یها  انهیگمرکا  و اا  ندگانیحضالور نما

  یدر بازار کرالالورها   حضالالور  یبرا  نیگزیجا  یبرنامه ها  یززم و طراح یزیجلسالاله لزوم برنامه ر نیدر ا  دیبرگزار گرد  22/09/99

طر  و  یمطروحه در نرالسالت اصالل  رالنهادا یا   دیو ارمنسالتان مطر  شالد و مقرر گرد  جانیبه خصالو  دو کرالور سذربا هیهمسالا

 گردد.    یتکل نییته

 https://www.tzccim.ir/News/1946   خ ر:   ن،یل

https://www.tzccim.ir/News/1946
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 پیشنهادات 

 همکاری توافقنامه  واسالطه  به زمینی  هاب به  ارس سزاد منطقه و  شالرای سذربایجان اسالتان  ت دیل برای اسالتانداری جدی تیش.  1

 :اورسسیا ااتصادی  اتاادیه با ایران

 . افقاز منطقه در ایران راه ردی و ااتصادی منافع منظور به ارمنستان و ایران  سهن راه ساخت ارووه شدن اجرایی  و  وملیاتی  -     

 .نوردوز گمرک  و  اایانه ززم زیرساختهای نمودن  فراهم و بسترسازی و نوردوز مرزی  اایانه  ساماندهی  -     

 .کرونایی شرای  در چمدانی صادرا  حفظ منظور به نوردوز مرز در”free shop“  سزاد تجاری منطقه ایجاد  -     

  واردا  تاریم  موازا  به  ارمنستان به ترکیه  کازهای  جای به ایرانی  کازهای  صادرا  کردن  جایگزین  جهت  دایق  ریزی  برنامه. 2

 .استان صمت  سازمان و  بازرگانی  اتا    همکاری با ارمنستان در ترکیه  کازهای

 .استان صمت  سازمان و استانداری  همکاری با اوراسیا میز ترکیل.  2

  هماهنگی   با  نخجوان  خاک طریق  از ارمنسالالالتان  و  ایران  ریلی و ای  جاده  های  فهالیت برای  اسالالالاسالالالی  های ریزی  های برنامه.  3

 .استان شهرسازی  و راه  کل اداره و استانداری

 اتاادیه و ایران میان سزاد تجار  موات  نامه موافقت  کلیدی  ضالواب  خصالو  در  تخصالصالی سالمینارهای برگزاری و  رسالانی اطی .  ۴

 و تجار از  اوم  نامه موافقت این  ذینفهان کلیه  برداری  بهره  و  سگاهی برای  م دا   گواهی فرم  تنظیم ناوه  دسالالالتورالهمالل  و اوراسالالالیالا

 .ت ریز  اتا    و صمت سازمان  همکاری با خصوصی  بخش  فهالین

 و  ایران  همکاری ظرفیتهای  مهرفی  اوراسالیا جهت  ااتصالادی اتاادیه  با کار برای  اسالتانی  منسالجم  صالادراتیکنسالرسالیوم   ترالکیل.  ۵

 .صمت سازمان طریق از اتاادیه  وضو کرورهای و ت ریز در اورسسیا اتاادیه

 .ت ریز  اتا   و صمت  سازمان همکاری  با اوراسیا  هدف بازارهای  سمار و  اطیوا   بان،  ایجاد.  6

  نمایندگی   دفتر همکاری  با ارس  سزاد منطقه در  بانکی  نمایندگی شالاله ه افتتا  برای  ارمنسالالتان کرالالور  بانکی  مقاما   با رایزنی.  ۷

 .استان  های،  بان هماهنگی شورای و ت ریز در خارجه امور

  ارس  سزاد  منطقاله  و  اسالالالتالان  هالای  دانرالالالگالاه  همکالاری  بالا  ولمی  هالای  کنفرانس  و  مجالازی  المللی  بین  هالای  نمالایرالالالگالاه برگزاری.  ۸

  ."اوراسیا با رواب  توسهه در استان ظرفیتهای" درخصو 

 مدارک و مستندات 

 . موافقتنامه موات ااتصادی ایران و اوراسیا1

 گزارشا  سماری مطروحه از مرکز تجا  بین الملل استخراج شده است..  2

 


