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 27/09/99 تاریخ جلسه  ی رویه اجرای شناسه

 با جمهوری آذربایجان  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 

خودمختار نخجوان    یارمنستتان و جمهور جان،یآذربا یبا کشتورها  یگیو همستا  ییایجغراف تیمو ع  لیبه دل یشتر   جانیاستتان آذربا

و   یباز از لحاظ تجار ریمنطقه از د  نیآن استتتت که ا  دیمو  شتتت ،یمنطقه در ستتتر راه جاده ابر نیشتتتدن ا وا ع  دارد.  یا  ژهیو  گاهیجا

 شد. یمحسوب م یکیتجار، منطقه استراتژ یبرا یا تصاد

  انیحلقه اتصتا  م  گریو به عبارت د  یغربشتما   یایکشتور منطقه  فقاز استت که در گگرگاه ارو ا و آست نیتربزرگ جان،یآذربا  یجمهور

جنوب    یاز ستمت شتما  به دشتت ها  اه،یست یایخزر، از ستمت غرب به در یایمنطقه از ستمت شترب به در  نیاو ارو ا استت.   ای اره آست

 متصل است. هیکو تر رانیو گرجستان و از سمت جنوب به ا هیروس

شتتامل تجانق  ومی و زبان با شتتما  غرب ایران، داشتتتن دین و مگهک مشتتترک،    رانیو ا جانیآذربا  یجمهور  یه  ستتو یبستتترها

های مشتترک ، ظرفیت های مناستک همکاری ا تصتادی و تقارب پنو لتیکی می  اشتتراکات تاریخی و فرهنگی فراوان، رستومات و آنین

 ا تصادی حانگ اهمیت باشد. باشد که می تواند در روابط

  جانیآذربا  انهیغربگرا  یها استتیست،  با ارمنستتان  رانیروابط اوجود دارد از  بیل   رانیو ا  جانیآذربا  یروابط جمهور یی نیز درچالش ها

گرا و   وم  انتاتیتاز جر  تیتحمتا،  بتا  ره بحران،  هتا در مورد رپی  حقو ی دریتای خزر  اختالف،  "کتایو آمر  لیتبتا استتتران  جتانیروابط آذربتا"

 که این چالش ها نیز در روابط ا تصادی بین ایران آذربایجان تاثیر گگار هستند. جانیگراها توسط آذرباسرکوب اسالم

د، بر استا  این توافقات اتفا اتی در منطقه ر  روز جنگ با موافقتنامه آتش بق اعالم گردی 44در خصتو  بحران  ره با  که  ق از 

  یکته تحتت کنتر  جمهور   جتانیآذربتا  یجمهور  یو اراضتتتاطق  منت رارداد    نیبق اخواهتد داد کته برای ایران تتاثیرگتگار خواهتد بود. ط

ار نخجوان به  خودمخت  یمتصتل کردن جمهور یبرا  دیحمل و نقل جد یمحورهاکه در نتیجه  واگگار شتده    جانیارمنستتان بود به آذربا

 کرد. این موضوع می تواند آذربایجان را از ایران بی نیاز نمایند.خواهد  جادیا جانیآذربا یجمهور  یمناطق غرب

مگاکرات   زین 2004و از ستا    باشتدی( مWTO)  یناظر در ستازمان تجارت جهان تیوضتع یدارا 1997از ستا   جانیآذربا  یجمهور

  د ینمایم  یادآوریاستت.  دهینرست  یاجهیآغاز کرده اما تاکنون به نت  یستازمان تجارت جهان  یستازمان را با اعاتا نیمربوط به الحاب به ا

و بالرو    یازبکستتان، مولداو کستتان،یتاج زستتان،یگرجستتان،  زا ستتان،  ر   ن،یاوکرا  ه،یروست یبا کشتورها جانیآذربا  یجمهور

بدون  رداخت عوارض   توانندیکشتورها م نیاز مبدا  ا  یواردات  یاستا  کاهها نی( اماتا  نموده و بر همFTAرت آزاد )توافقنامه تجا

 شوند. جانیوارد آذربا  یگمرک

 متقتابل از  تیتو حمتا قینامه تشتتتوموافقتت  ،ینامه بازرگانموافقتت موافقتت نامه های فی ما بین ایران و جمهوری آذربایجتان نیز شتتتامل

ونقل نامه حملموافقت  ،ینامه گمرکموافقت  ،ییایدر ینامه تجارماتتاع ، موافقت  اتینامه اجتناب از اخگ مالموافقت ،یگگارهیستترما

 ی می باشد.  نامه کنسولو موافقت  ییونقل هوانامه حملموافقت  ،ینیزم
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 تجارت آذربایجان:

 تنها تجارت این از ایران سه  که  است بوده دهر  میلیارد 34 حدود 2019 سا  در جهان با آذربایجان جمهوری تجارت کل حج 

  میزان این از ایران سه  که است بوده  دهر میلیارد  13.6 حدود 2019 سا  در آذربایجان جمهوری واردات میزان. است درصد 1.44

 .است درصد 3.32

  اوکراین، آلمان، آمریکا،  سونیق، چین، ترکیه، روسیه، فدراسیون  ترتیک به: 2019 سا  در آذربایجان به کاه صادرکنندگان بزرگترین

 ( هشت  رتبه  در ایران. )ایتالیا کانادا،  ایران،

 .دارد  رار ایران صادرات  مقصد  عمده کشورهای  دوازده  رده در آذربایجان، جمهوری است  ذکر به هزم

 : آذربایجانجدول بررسی میزان صادرات ایران و کشورهای دیگر به 

 2019آذربایجان در سال  جمهوری  مهمترین اقالم وارداتی  

میزان واردات   درصد 

 از ایران )دالر( 

میزان واردات از  

 جهان)دالر( 

 کاال 

نیمته گرانبهتا،  هتای گرانبهتا یتا مرواریتد طبیعی یتا  رورده، ستتتنتگ میلیون  132میلیارد و    2 - -

 فلزات گرانبها، سکه و ...

  آهت وهتای بختار و آبگرم، متاشتتتینای، دیتگرآکتورهتای هستتتتته میلیون  637میلیارد و    1 - -

 وسایل مکانیکی، اجزا  و  طعات آنها  



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی پنجمینشصت و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

هتای بر ی و اجزا  و  طعتات آنهتا،  آهت و دستتتتگتاهمتاشتتتین میلیون  24میلیارد و    1 - -

  خش صوت و ...های ضبط و  دستگاه

  آهن یتا تراموا ووستتتایتل نقلیته زمینی غیر از نوا تل روی خط راه میلیون  927.4 میلیون  16 1.72

 اجزا  و  طعات و متفرعات آنها  

  های معدنی و محصتتوهت حاصتتل ازهای معدنی، روغنستتوخت میلیون  828.3 میلیون  153.5 18.5

 های معدنی  تقطیر آنها، مواد  یری، موم

 مصنوعات از چدن، آهن یا فوهد   میلیون  642.4 میلیون  13.4 2.08

 چدن، آهن و فوهد میلیون  405.6 میلیون  12.3 3.03

 مواد  نیساخته شده از ا  ا  یو اش  یکیمواد  الست میلیون  404 ونیلیم  78 19.3

 غالت میلیون  401 - -

 محصوهت دارویی میلیون  296.5 - -

 محصوهت سرامیکی - میلیون  26.1 -

 یخوراک  یرخاکیز  یهاو غده  شهینباتات، ر  جات،یسبز - میلیون  19.3 -

 یاشهیو مصنوعات ش  شهیش - میلیون  18.5 -

  وست خربزه و همانند  ای وست مرکبات    ،یخوراک  یهاوهیم - میلیون  13.1 -

- 

 

از مواد   ای  کای نبه نستتوز، م  مان،یمصتتنوعات از ستتنگ، گ ، ستت  - میلیون  11.5

 همانند

 ترانزیت کاال:  لجستیک و 

درصتد سته  ترانزیت کشتور  15های نرم افزازی و ستخت افزاری ترانزیتی و لجستتیکی بیش از این استتان  ادر استت با ایجاد زیرستاخت

 ای و بین المللی فعالیت نماید .جریانات ترانزیتی کاه و خدمات منطقهرا به خود اختصا  داده و به عنوان مبدا و مقصد 

از جمله نقاط مورد  ،ایکریدور منطقه 5المللی و کریدور بین  5غرب آستیا و محل اتصتا    با توجه به  رارگیری ایران در منطقه جنوب

 باشد  المللی میای حمل و نقل بینو شرکتهای توزیع و یا شرکته  کاهتوجه کشورهای تولید کننده و مصرف کننده  
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 200باشتد که اگر برای هر تن فقط در عرصته ترانزیت می  کاهمیلیون تن  100حدود  حدا ل ظرفیت بالقوه ایران در عرصته ترانزیت 

اهمیت به   توجه جدی  عدم  ولی  خواهد بود.مستتقی    دهرمیلیارد  20ستالیانه ایران از این محل حدود    ،درآمد لحاظ شتودستود   دهر

میزان ترانزیت از خاک ایران به حدود  ستبک شتده استت در برنامه های ا تصتادی و مدیریتی کشتور   لجستتی  و حمل و نقل در ایران  

 میلیارد دهر برسد 5/2میلیون تن رسیده و درآمد حاصله از آن  به حدود  12

هتای آذربتایجتان و ارمنستتتتتان و در عین حتا  فعتالیتت  وجود دو مبتدا  ورودی و خروجی جلفتا و نوردوز در مرزهتای جمهوری  همچنین

را می توان از مریتهتای نستتتبی در این حوزه   منطقته آزاد ار  و منطقته ویژه ستتتهالن و مراغته و گمرکتات بزرگ و مجهز در استتتتتان

 .برشمرد

 و توسعه  کریدورهای فعالیتی منطقه ای:های ارتباطی    احداث زیرساخت

 نوردوز و  لی بگلو و اتصا  آن به جمهوری آذربایجان،گرجستان و روسیه –احداث خط آهن جلفا .  1

 جمهوری آذربایجان ، گرجستان ، روسیه و در نهایت هلسینگی – لی بگلو   –اهر  –آزاد راه تبریز .  2

 و ارو ا    CISچشمه ثریا )در خاک ایران(، ترکیه )کار ( به کشورهای  –احداث خط آهن جلفا .  3

 های لجستیکی در  هنه تبریز و منطقه آزاد ار  برای حاور سرمایه گگاران خارجی و داخلی  ایجاد هاب.  4

و گرجستان و ترکیه با    جمهوری آذربایجان )کشورهای آذربایجان -بیله سوار   –نوردوز  –رونق دهی به فعالیت خط ترانزیتی جلفا  . 5

درصتد ترانزیت کاه را از مستیر ایران به آن مستیر   60ترکیه، بیش از    –گرجستتان  –اعما  تستهیالت ویژه در خط ترانزیتی آذربایجان  

 (.انتقا  داده اند

ندارد. عدم حاتور ایران در  تناستبی با جایگاه پنو لیتیکی و پنواکونومیکی ایران در ستطم منطقهای و حتی جهانی   این موضتوع اصتال

ترتیبات منطقهای کاه و خدمات  و نارسایی و نقصان در اتصا  زیرساختهای ریلی و جادهای به برخی کشورهای همجوار، سبک شده  

استت تا کشتورهای منطقهای همانند ترکیه و امارات متحده عربی گوی ستبقت از ایران گرفته و در حین حاتور در ترتیبات منطقهای  

های ا تصتادی منطقهای، سته  خود را در این عرصته بیش از دهها برابر ایران ارتقا  دهند. لگا بایستتی ستیاستتگگاران و   گراییو هم

مدیران عرصته ا تصتاد، عنایت ویژهای به توستعه کریدورهای ترانریتی ریلی و جادهای و به تناستک آن ارتقا  شتاخصتهای لجستتی  و  

 معطوف نمایند . ،کند حاور ایران را در عرصه تجارت و لجستی  فراه  می  های توانمند سازی تجاری که زمینه

نقصتان در اتصتا  شتبکه ریلی ایران به کشتورهای همجوار ستبک شتده ایران چنان مزیتی را در عرصته ترانزیت کاه در کشتورهای  

گان و افزایش نهاده های حمل و نقل و در  ای ایجاد ننموده و اکثراً فشتار بر حمل و نقل جاده ای تحمیل گردد. فرستودگی ناو منطقه

ستتازمان و نهاد در امر ترانزیت ستتبک شتتده تا هزینه های زمانی و مالی حمل و نقل و ترانزیت از ایران  25عین حا  دخالت بیش از 

ای برای  بیشتتر گردد. ماحصتل آن ظهور ترتیبات منطقه ای کاه و خدمات و در عین حا  همگرایی های ا تصتادی کشتورهای منطقه

جیهان؛ شتکل  -کار  و یا خط لوله نفتی و گازی باکو   –تفلیق   –های ترانزیت بوده استت. مانند خط آهن باکو   بهره مندی از مزیت
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و خط لولته نفتی تتا ی )ترکمنستتتتتان،    BTKگیری کریتدور بیزانق در آستتتیتای میتانته و اتصتتتا  آن از طریق بنتدر بتاکو بته خط آهن  

 کیلومتر   1735میلیارد دهر به طو   10دوستان( با هزینه افغانستان،  اکستان و هن

صتلم آذربایجان و ارمنستتان و گشتایش مستیر ریلی در همجواری مرز ایران، مجدداً تفکر و یا گشتایش مستیر ریلی ایران به روستیه را 

باشتند. گشتایش این مستیر   جنوب می–مطرح نموده استت. ایران و روستیه عاتو اتحادیه اروآستیا و در عین حا  کریدور ترانزیتی شتما  

 خواهد کرد.جنوب را فراه   –زمینه های فعالیت های اتحادیه اروآسیا و شما  

آنچه بیش از  یش برای ا تصتاد منطقه ای تاثیرگگار خواهد بود، گشتایش مستیرهای ارتباطی و خصتوصتاً ریلی جمهوری آذربایجان و  

روستتیه و مشتتارکت ترکیه   FSBخود مختاری نخجوان از خاک ارمنستتتان یعنی موازی مرز ایران با کنتر  نهادهای ستترویق مرزی  

های ستتوم حقو ی و مرزی این نقش را برعهده گرفته و تاثیرات ا تصتتادی زیادی را در ستتطم استتت. عمال این نهادها با نقش ا راتور

 منطقه ای ایجاد خواهد نمود.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

عدم وجود گمرک در   لیبه دل کنیل .( وجود داردیکد گمرک  از جمله)  یگمرک  یانتظام  یها رستاختیز نیخدافر یدر منطقه مرز.  1

  و عدم توجه مسئولین استانی به این موضوع، این ظرفیت بالاستفاده مانده است. جانیآذربا یجمهور

 و ... هیترک ا،یتالیاز جمله ا جانیآذربا  یصادرات یبه ر با دولت و بخش خصوصی توجه  عدم.  2

 جانیبا آذربا یترانسفر مال مشکالت.  3

 جانیبه تجارت با آذربا یکوتاه مدت بخش خصوص  نگاه.  4

 در خصو  توسعه صادرات یانسجام دولت و بخش خصوص  عدم.  5

 جانیصادرات به آذربا یها تیدر خصو  ظرف یمناسک دولت و بخش خصوص یزیبرنامه ر  عدم.  6

عدم توجه به نیازهای زیر ستاختی آذربایجان و نخجوان از ستوی دولت و بخش خصتوصتی و عدم برنامه ریزی صتادرات محصتوهت .  7

 ایرانی 

ترکیه تمامی محصتوهت زیرستاختی هزم جمهوری نخجوان را تامین می کند و ایران تنها ارزاب مورد نیاز این جمهوری تامین می  .  8

با توجه به ه  مرز بودن بستتتیتار ناچیز می  صتتتادرات به تخجوان  این مقتدار   ایران.بودن ارزش  و  ملی  به دلیتل  ایین  ه   کنتد و آن 

 باشد.

عدم انستجام در صتادرات و عدم وجود کنسترستیوم های صتادراتی در بازار باعی گردیده محصتوهت ایرانی در آن کشتور شتناخته .  9

 نشوند.

 ط بخش خصوصی و دستگاه های ذیربطهای صادراتی توسکاهعدم توجه به کیفیت و استاندارد . 10

   ایانه   همچون  کاه  عبوری  مفاصتل  از  خدمات  و  کاه عبوری  جریانات  یا و تجارت امر  تستهیل برای  ایران ا تصتادی  دیپلماستی ضتع . 11

 دریایی  و ای  جاده  و ریلی مرزی  های

  بین  نقلی  و  حمل  و تجارت و  بازرگانی عرصته  گگاران  سترمایه جگب  عدم  و  کارها  و کستک  حوزه  در استاستی  نارستانیهای وجود. 12

  المللی

  ای منطقه سطم در عبوری ترانزیتی  کریدورهای سازی تجاری به توجه  عدم. 13



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی پنجمینشصت و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

  خصوصی بخش  فعالیتهای رونق برای  دولتی   اگیر و  دست  وانین وجود. 14

  در   وانین  اجرای در ساختاری مشکالت بروز  و ای ناحیه نسبی مزیتهای  با  ملی تصمیمات در  استانها ا تصادی  بخش دخالت  عدم. 15

 ا تصادی  مفاصل و  استانها

  در پنو لیتکی  تغییرات  کوچکترین  با  ا تصتتادی  توجیه از آنها شتتدن خارج  و  ایران در زیرستتاختی  های   روپه  اجرای بودن زمانبر.  16

  و آذربایجان  صتلم  با.  ..  و  ثریا  چشتمه – تبریز  و  اصتالندوز –  جلفا ریلی طرح اجرایی  اهمیت  شتدن کمرنگ  بمانند ای منطقه ستطم

    ارمنستان

  و  ارمنستتان –  آذربایجان صتلم  با ای منطقه  لجستتی   هاب  بعنوان شتر ی  آذربایجان  استتان   خصتوصتا کشتور  شتمالغرب رنگ  ک . 17

  .خزر  دریای  و سیاه  دریای حاشیه بنادر ، خش  بنادر بعنوان ترکیه کار  و نخجوان گیری  نقش

 .گردد  می ای منطقه کشورهای در  جدید  مسیرهای  جایگزینی باعی ای منطقه سطم  با ترانزیتی  کریدورهای سازی  فعا   عدم. 18

 اصالندوز در طرف ایران از رده سرمایه گگاری و توجیه ا تصادی. –خارج شدن  روپه ریلی همچون جلفا . 19

ارمنستتان به کشتورهای آستیای میانه و آذربایجان و خارج شتدن ایران از  -دستترستی مستتقی  ترکیه از طریق مستیر نخجوان  . 20

  .مسیرهای ترانزیتی ترکیه به جمهوری آذربایجان

 .های ترکیه از خاک ایران  ج شدن ایران از مسیر ترانزیت کامیونارتباط مستقی  ترکیه با ارمنستان و خار. 21

خود مختاری نخجوان ستالهاستت بعنوان منطقه آزاد مصتوب شتده و نقش نخجوان را در ستطم منطقه ای بعنوان شتهر لجستتی   . 22

ان در ستطم منطقه ای شتده و  یقییناً باعی نقش گیری نخجو  ،ایران  –ترکیه    -نخجوان    -مصتوب کرده اند. دستترستی ریلی آذربایجان 

در صتورت عدم برنامه ریزی د یق و منطقی  ستمتی از   .خواهد شتددر آینده نخجوان بعنوان بندر خشت  کشتورهای منطقه ای مطرح 

 نقشه های لجستیکی ایران به نخجوان انتقا  خواهد یافت.

گزارش کارشناسی  

 مورخ  

22 /09 /99 

با حاتور و مشتکالت و موانع موجود    یشتر  جانیآذربا یمرز  یها تیظرف یبررستکارگروه کارشتناستی شتورای گفتگو با بررستی جلسته 

  99/ 22/09نمایندگان گمرکات و  ایانه های مرزی استتان، میز آذربایجان، نمایندگی وزارت کشتور در تبریز، ستازمان صتمت، در تاریخ  

لزوم برنامه ریزی هزم و طراحی برنامه های جایگزین برای حاتور در بازار کشتورهای همستایه به خصتو  برگزار گردید در این جلسته  

 مطرح شد و مقرر گردید  یشنهادات مطروحه در نشست اصلی طرح و تعیین تکلی  گردد.   ان و ارمنستاندو کشور آذربایج

 /https://www.tzccim.ir/News/1946لین  خبر:   

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

 استان و کشوربه جهت توسعه صادرات  نیاز مرز خدآفر یره برداربه ضرورت.  1

 با  یگیری استانداری استان توسط وزارت امور خارجه  نیمرز خدآفر هیدوسو ییدو کشور جهت بازگشا نیما ب  یعقد توافقنامه ف  -   

توستط اتاب بازرگانی و دستتگاه های مربوطه  در بازگشتایی مرز خدافرینبه منظور احصتا  مشتکالت موجود تخصتصتی کارگروهی    -   

 تشکیل گردد.

و ارانه راهکار جهت استتفاده از   جانیمناطق آزاد شتده آذربا  یا تصتاد  یها تیظرف یبررستتشتکیل کارگروه تخصتصتی در خصتو  .  2

 این  تانسیل توسط اتاب بازرگانی

 ی فی ما بین توسط استانداری استان دتصامگاکره و رایزنی با کنسولگری آذربایجان جهت برنامه ریزی های ا .  3

  ی از فاتتاها نهیاستتتفاده به یبرا جانیآذربا  ینخجوان و جهمور یخود مختار  ایه  مرز  یمرز  یها  انهی ا یبرا  تیمامور  نیتدو  -   

 حاک   ینسب  یها تیو مز یاحداث

استتتفاده از  یآنها برا  زهیکاهش انگ  یبرا  جانیمشتتو ات هزم با جمهور آذربا جادیو ا یمرز  فاتیکاهش تشتتر یبرا  یمل  یهماهنگ  -   

 رانیاز ا یجاده ا تیخط ترانز تینگهداشت اهم تنهای در و نخجوان - ارمنستان–  جانیخط آهن آذربا

  که  گرجستتان  ، ارمنستتان ،  نخجوان  ،  ایران  ریلی و ای  جاده مستیر  گشتایش  برای ارمنستتان و  آذربایجان  جمهوریهای  با  هماهنگی  -   

 .میشد گمرک وارد   شده یاد مسیر از  کاه تن میلیون 5 از بیش جنگ  ایام در

 گمرک مرزها یشبانه روز فعا  نمودن  -   

 ایجاد کنسرسیوم های صادراتی باهمکاری اتاب بازرگانی و سازمان صمت.  4

را در دستتورکالر خود    روپه های مه  و تاثیرگگار در راستتای توستعه صتادرات استتان  استتانداری استتان ا دامات هزم جهت اجرای  .5

  رار دهد:  

 کارگو.  انهیو  ا زیفرودگاه تبر یالملل نیب نا یتوسعه ترم  -     

 . جانیآذربا جمهوری مرز – اهر – زیاحداث آزادراه تبر  -     

 به هاب منطقه.  زیفرودگاه تبر لیتبد  -     

 آذربایجان در ا تصاد منطقه ای –ارمنستان  –بازگشایی خط ترانزیتی نخجوان   -     

 منطقه  یتعامالت ا تصاددر  نیبه عنوان استان مع یشر  جانیاستان آذربا نییتعتالش جدی استانداری به منظور .  6

 الملل استخراج شده است.   نیت برمطروحه از مرکز تجاتجاری    یگزارشات آمار مدارک و مستندات 

 


