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 99/ 29/09 تاریخ تهیه گزارش  گزارش  شناسه

 موضوع عنوان
هم مرز    یاس  تان با کر  ورها  یو ارائه راهکار جهت توس   ه روابت تجار  یش  ر   جانیآذربا  یمناطق مرز  یها و چالش ها  تیظرف  یبررس   

 ارمنستان(  ی)جمهور

 خصوصی استاندبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تنها راه ورود جمهوری اس  یمی ایران به کر  ور ارمنس  تان و در وا ع تنها دروازه زمینی ورودی ایران به اتاادیه اورآس  یا اس  تان  

آذربایجان شر ی 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 آس یا و ارواا    –جنوب و ش ر     –ر چهار راه ماور ش ما  جایگاه این کر ور به ظاهر کوچ،  د

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

  ارمنس تان دارد. ینیمرز زم  رانیکه با ا هیاتااد نیو تنها وض و ا ایاورآس  یا تص اد  هیاتااد یاز اوض ا  یکیکر ور ارمنس تان به ونوان  

داش ته   هیاتاا نیا  یبا اوض ا  یو توس  ه روابت ا تص اد ایبه ونوان وض و ناظر اورآس   رانیا  رشیدر اذ  یرگذارینقش اررنگ و تأث

و به طور   ایاورآس   یا تص اد هیارمنس تان به ونوان دروازه ورود به اتااد  ه یهمس ا یکر ورها  یا تص اد  یهاتیظرف یدر بررس  اس ت.

 انیو وی ه موجود م تیظرف نیص ادرا  به ارمنس تان م   ندهیفزا رش د مناص ر به فرد دارد. یتی  مو  CISمنطقه    یکر ورها  یکل

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

اس ت که در خر کی ماص ور ش ده و مرزهایش از س مت ترکیه و آذربایجان بس ته    یتوجه داش ت که ارمنس تان کر ور  دیباهمچنین 

اهمیت بس زایی دارد. ناگفته نماند که ایجاد این خت آهن برای کر ور ارمنس تان  ارمنس تان    -ایران  ایجاد خت راه آهن  اس ت   ش ده  

راس یا حائذ اهمیت می باش د که در ص ور   برای ایران نیز به لااظ افزایش حجم رابطه تجاری با گرجس تان و اتاادیه ا تص ادی او

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

از    رانیداخل ارمنس تان   ط ه داخل ا  ریدر س اخت مس   ر رفتیدرص د ا   30در ص ور   بر اس اس گزارش وزار  راه و ش هرس ازی   

 هد شد که بایستی برای از دست ندادن این ظرفیت ا داما  واجل صور  اذیرد.سوی وزار  راه اجرایی خوا

اجرایی ش ده اس ت  تس هیی    139۸آبان که از   ایاوراس  یا تص اد  هیو اتااد  رانیا  انیمو ت تجار  آزاد مدر خص و  توافقنامه 

  ابل توجهی ت یین گردیده است در صور  برنامه ریزی های بلند مد  می توان باوث توس ه صادرا  استان و کرور گردد.

به ارمنس  تان  احداث دو خت    رانیخت لوله انتقا  گاز ا احداث   بین ایران ارمنس  تان من قد گردیده ش  املکه توافقا  دیگری  

در   یک از  همک ار  تی ترانز  یبرا  گریک دی  یه انیمتق اب ل از س   رزم  یبرداربهره   یدر ارمنس   ت ان  م  ادز  مرز  انریانتق ا  بر  ا

و   یب انک  یه اتی لف  ا  یدامپرور ی  یش      یکر   اورز  یه ان هیدر زم  یتوس     ه همک ار  ا ی اوراس    یا تص   اد هی چ ارچوب اتا اد

که   می باش د  یو آموزش   یولم   یفرهنگ یتلفن همراه  توس  ه همکار نگیو روم ینور  ریارت اطا  و مخابرا   ف  یگذارهیس رما

 گزارشی جام ی م نی بر وملیاتی شدنران در دسترس نیست. 

 تجارت ارمنستان:



معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع،     
 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی جلسه فوق العاده

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   2

 

مر   اه ده می گردد ب ا توج ه ب ه مرز زمینی و   ل در ارت  اط ب ا تج ار  ایران و آذرب ایج ان ب ا توج ه ب ه آم اره ای مرکز تج ار  بین المل 

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

 بودن صادرا  ایران به ارمنستان توست انجمن های زیربت بررسی گردد.

دزر بوده اس ت که   اردیلیم  ۷.6حدود  2019تجار  ارمنس تان با جهان در س ا     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

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

 کاال:   تیو ترانز  کیلجست

ب ه اروا ا و   یالملل  نیب  یدوره ای در ما ل و ور کر یریو  رارگ  ییای ممت از جغراف  تی ب ه مو    تی ب ا ون ا  یش   ر   ج انیآذرب ا  اس   ت ان

  تی % از س هم ترانز 1۵اس تان  ادر اس ت  نیدارد. ا یکیو لجس ت یتیترانز  یها  تیرا در ورص ه ف ال  گاهیجا نیبهتر  CISیکر ورها

و  یبنگاه ص  ن ت ۸000از    شیب  تیس  هین و ف ال  ژهیمنطقه آزاد ارس و منطقه و یریکر  ور را به خود اختص  ا  دهد. ش  کل گ

 یس اخته اس ت که حت س ریموض و  را م  نیا یطیما یهایو توانمند  ی انون  یها  تیمز  عیبا جم  یجانر ر یدر اس تان آذربا  یخدمات

  انه یاا  ایهاب   12 یریمال ش کل گ تواندیم رانیا   یا تص اد نیگردد. ط ق مطال ا  متخص ص  ر تریورص ه ب نیس هم اس تان در ا

هاب    نیجابجا ش ده در ب  یتن کاز  ونیلیم 10۵0اس ت که از   یش ر  جانی  هاب اس تان آذربا تیاولو نیباش د که چهارم ی یترک

ارزش   جادیهاب  ادراس   ت ما ل تمرکز و اردازش کاز و ا نیا یتن کاز را از خود و ور دهد و حت ونیلیم 120ها   ادر اس   ت 

  ی دورهایرا به موازا  کر یمنطقه ا  دوریدو کر یریش  کل گ  نهیو زم  دهیگرد یمنطقه ا  یکر  ورها یکاز( برا  عی)باز توز  ودهافز

  ارمنس تان – ارس  آزاد منطقه"و   "هترکی  ترابوزان  - ارس  آزاد منطقه – زیت ر"بمانند    کاتراس ی و جنوب – ش ما   و ش ر    –غرب 

 .  دیفراهم نما یشر  جانیآذربا اناست تیو با ماور "هروسی و گرجستان –

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

ت هدا    یاخذ طلب ها یو انتقا  او  و مهلت داده ش  ده برا  یمال  نیمر  کی  در تام در روند صکادرات:  یمشککالت مال.  1

  ی ها  نهیبرداش ت روزانه )ده هزار دزر(  هز  تیارز و مادود  یودم امکان برداش ت نقد  یاوت ار اس ناد  شیودم امکان گر ا   یارز

در اس  تفاده از    تیمادود روز  متیو    یارز در حواله ارز ریاختیف تس      یانکب  س  تمیمرت ت در س    یها نهیکارمزد و هز  یباز

 حاصل از صادرا   یارزها

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

 ن دیبودن فرآ  رو ادزن هیزم ان و غ   لی موج ب تطو   یاس   ت ان ب ا ب ان ، مرکز  یث  ت س   ف ارش  و دم ارت  اط ززم ب ان ، ه ا  ن دیدر فرآ

 گردد.  یاستان م یا تصاد نیف ال 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



معادن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع،     
 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی جلسه فوق العاده

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

 بومی یوجود شرکت حمل و نقل مسافربر  ودم.  ۵

رغ تی برای تردد از این مرز نداش ته باش ند  در برخی موارد   یا تص اد  نینوردوز باوث ش ده  ف ال  یگمرک  یها نهیبودن هز  باز.  6

اس تفاده  ریمس  نیاز ال و نقل ترجیح می  دهند  دیده می ش ود که ولیرغم طوزنی بودن ص د در مرزهای دیگر ش رکت های حم

 .ندیننما

ارمنس تان که به لااظ ش رایت وئوالیتیکی ارمنس تان )هم مرزی با دو کر ور آذربایجان و   -ودم توجه به ایجاد خت آهن ایران  .  ۷

می تواند به ونوان مس یری برای ورود ایران به اتاادیه اوراس یا و دریای س یاه   ترکیه از لااظ س یاس ی با هر دو در تنش می باش د(

 گردد.  

)ززم ازجرا ش ده اس ت  برای ایاده س ازی و  139۸موافقت نامه تجاری ایران و اتاادیه اوراس یا که از انجم آبان ماه س ا  جاری)   

انه ای توس  ت دس  تگاه های ذیربت در حوزه های مختلد  اجرای ص  ایح  نیاز به تهیه دس  تورال مل های اجرایی مت دد و جداگ

تجاری کر ور دارد. برخی از موض ووا  تات اوش ش موافقت نامه ورویه های خا  مربوط به آنها لزوماا با رویه های جاری و رایج  

هم که اجرای  در کر  ور منط ق ن وده و یا اس  اس  ا فا د س  ازوکارهای اجرایی مناس  ب می باش  د. یکی از این حوزه های بس  یار م

موافقتنامه ایوند ماکم و ناگس س تنی با آن می یابد  موض و   واود م دا و ض وابت احراز ص یحیت کازها برای اوطای ترجیاا   

 تجاری اوم از ت رفه ای و غیرت رفهای است.

  یگزارش کارشناس

 مورخ 

22 /09 /99 

و مر کی  و موانع موجود با   یش ر   جانیآذربا یمرز  یها تیظرف  یبررس  یگفتگو با بررس   یش ورا یجلس ه کارگروه کارش ناس 

 خیس ازمان ص مت  در تار ز یوزار  کر ور در ت ر  یندگینما  جان یآذربا زیاس تان  م یمرز  یها  انهیگمرکا  و اا  ندگانیحض ور نما

  یبازار کر  ورها حض  ور در    یبرا  نیگزیجا  یبرنامه ها  یززم و طراح یزیجلس  ه لزوم برنامه ر نیدر ا  دیبرگزار گرد  22/09/99

طر  و  یمطروحه در نر س ت اص ل  ر نهادا یا   دیو ارمنس تان مطر  ش د و مقرر گرد  جانیبه خص و  دو کر ور آذربا هیهمس ا

 گردد.   دیتکل نییت 

 پیشنهادات 

در جلف ا و  زیت ر  یات ا  ب ازرگ ان  ین دگیو منطق ه آزاد ارس در خص   و  افتت ا  دفتر نم ا  یات ا  ب ازرگ ان  نیم ا ب  ی. ان ق اد  رارداد ف1

   یم دا و کار  بازرگان  ینوردوز جهت ارائه خدما  صدور گواه

واردا    میبه ارمنستان به موازا  تار هیترک  یکازها  یبه جا یرانیا  یکردن صادرا  کازها  نیگزیجهت جا  قید   یزی. برنامه ر2

 در ارمنستان  هیترک  یکازها

  ری همراه وز ا یدر خص و  ص ادرا  به ارمنس تان  از ه  یاحتمال یاس تان و وقد  راردادها  یها یتوانمند  یم رف یدر راس تا  -

 .دیبه تهران سفرخواهد نمود  دوو  ب مل آ یا تصاد ارمنستان که در بهمن ماه سا  جار

راس تای توافقنامه همکاری ایران  "آذربایجان ش ر ی و منطقه آزاد ارس به هاب زمینی در . اس تانداری اس تان جهت ت دیل اس تان 3

   ا داما  ذیل را در دستور کار خود  رار دهد:"با اتاادیه ا تصادی اوراسیا

  فقاز وملیاتی و اجرایی شدن ارووه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان به منظور منافع ا تصادی و راه ردی ایران در منطقه  -
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دروازه    س اماندهی اایانه مرزی نوردوز و بس ترس ازی و فراهم نمودن زیرس اخت های ززم اایانه و گمرک نوردوز  در ش ان تنها  -

 زمینی ورود به اتاادیه اوراسیا

  ی ندگیمادفتر ن یدر منطقه آزاد ارس با همکار  یبانک  یندگیافتتا  ش    ه نما یکر  ور ارمنس  تان برا  یبا مقاما  بانک یزنی. را۴

 استان.  یبان، ها یهماهنگ یو شورا زیامور خارجه در ت ر

ارمنس تان جهت ت امل منطقه   ،یونیو س   یش ر  جانیهم مرز آذربا  ی( اس تان هایو حض ور  ینارینر س ت مر ترک )وب  ی. برگزار۵

 یآزاد ارس با منطقه آزاد مغر

ارش د حمل و   نیبا دوو  از مس وول زیدر ت ر  اهیس   یایدر/هروس ی  – زیت ر  ریف ا  نمودن مس  یبرا یالملل  نینر س ت ب  ی. برگزار6

 چهار کرور  ایو راه آهن سه و   ینقل جاده ا

 مدارک و مستندات 

 . موافقتنامه مو ت ا تصادی ایران و اوراسیا1

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

 


