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 19/04/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 گمرک گوربوالغ )گمرک بازرگان(در  صادرکنندگان و کامیون های ایرانیمسائل و مشکالت  یبررس عنوان موضوع 

 )موسیاد( رانیدر ا هیانجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترک مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

روابط تجاری ایران و ترکیه در ساااه های اخیر با توجه به تیریه های لالمانه یهیه ایران کاهش مشااه گیری داشااته  

میهیارد دالر رسایده  15ترکیه به  -اسات  در سااه های نه مندان دور مجه صاادرات و واردات و تجارت می مابین ایران

ری نمودند. لیکن برخی از اتفاااات در سااااه های اخیر ن یر میهیاارد دالر هد  گاا 30بود که در این راساااتاا  تجاارت  

 تیریه مالک بانک ترکیه توسط آمریکا و شیوع ویروس کرونا  بایث امت مشمگیر روابط دو کشور شد. 

الزم به ذکر اسات یالوه بر تیریه ها و شایوع ویروس کرونا  مساائل و مشاکالتی در گمرکات دو کشاور نیث بایث کاهش  

 مالی و تجاری شده است که در گثارش به مشکالت صادرکنندگان در گمرک گوربالغ می پردازیه.مجه مراودات 

  شااناخته می شااود  مشااترک بین المهی ایران و ترکیه  مرزی   سااایته 24  پایانهتنها  به ینوان  که پایانه مرزی بازرگان  

در مبادالت ااتصاادی و تردد   بسایار باالیه  جایگامی باشاد و   اروپا کشاورهایترکیه و   با  ترانثیتی ایراندروازه مهمترین 

خدمات گمرکی کشاور ترکیه راه دارد که الغ  وب گور خروجی این پایانه نیث به گمرک دارد.را به خارج از کشاور مساامران 

   انجام می دهد.را 

های موازی   بدلیل بازرسایبر اسااس ایالم صاادرکنندگان ایرانی مشاکالتی ن یر  مع هی کامیون های ایرانی در این مرز 

ماموران گمرک  تیمیل هثینه های اضااامی از رانندگان برای انجام کارهای اداری  یدم ریایت نوبت و صااس  آساای   

دیدن کاالهای ایرانی در بازرساای های مجدد  زمانبر بودن صاادور مجوز برای خروج زمینی تجار از این مرز در گمرک 

 اتال  وات  هثینه های مضایس و متضرر شدن معالین ااتصادی ایرانی می گردد.الغ وجود دارد که بایث  وب گور

به دمعات  بار کامیون های ایرانی     یسا  گردانو (  X- RAY) اساکن  بازرسای به وسایهه  رغهیالغ یهوب گمرک گور ماموران

کاهش    ایکاالها و    یو آسا  زدر مرکامیون   یطوالن  یصاس ها  جادیبایث اتال  وات  ا  د که این موضاوع  نخالی می کن

می گردد. تمامی این موارد نیث بایث متضارر شادن و از دسات دادن ایتبار تجار ایرانی در مقابل    یصاادرات  یمقدار کاال

 شود.  یم یطر  خارج
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و مجدد از   یمواز  یها  یالغ بازرسااوب   گمرک گوری ایرانیها ونیتوسااط کام ریاخا سااند کارنه ت  رغهیمتاساافانه یه

پس از پهمپ کاال در  ریدارندگان کارنه تتیر     ونیمقررات کنوانسابر اسااس که    یدر صاورتآورد.   یبعمل م  یها ونیکام

 یکشاورهامی توانند   یخارج تینالر بر ترانث  یگمرک فاتیبدون اتال  وات و بدون انجام تشار  یریگمرک میل بارگ

  ی مقامات گمرک  گر یدهند؛ به یبارت د ادامه دبدون تواس به راه خو  یمختهس را پشاات ساار گااشااته و تا مقصااد نهائ

 کامل ارار دهند.   یو کاال را مورد بازرس هینقه ههیوس ستندیراه مجبور ن نیب یکشورها

دون صادور ماکتور توساط ماموران همچنین اخا هثینه های بازرسای متفاوت در بازرسای ها با تفسایر صادور ماکتور و یا ب

 این گمرک  بایث تیمیل هثینه های نامتعار  به صامبان کاال می گردد.  

شاده   هیبه طر  ترک  یرانیا  یها ونیدر ورود کام یبایث کندنیث یکی از مواردیسات که منیوس کرونا   شایوع ویروس

مشااهده   نیاز طر  گمرکات طرمدر برخی از موارد نیث رمتارهای ساهیقه ای جهت ریایت پروتکل های بهداشاتی  اسات  

 می گردد.

زمانبر بودن صاادور مجوز گمرک ترکیه جهت ورود ایرانی ها به این کشااور نیث به یکی از معضااالت تجار ایرانی تبدیل  

ری خود نیازمند مند سااایت مااکره مضااوری با طر  ترکی  شااده اساات. به ینوان میاه یک تاجر برای انجام کار تجا

خود می باشاد. لیکن به دلیل زمانبر بودن صادور مجوز ورود به ترکیه  مجبور می شاود هوایی به اساتانبوه سافر نماید و 

د و می باشنهه مرز با ایران  که سپس به شهر های مرزی ایران برگردد. این درمالیست که شهرهایی میل وان و ارزروم  

به دلیل زمانبر بودن صادور   اغه  ارارهای کاری تجار ایرانی و ترکی در اساتان های همجوار دو کشاور انجام می گیرد 

 به ترکیه هثینه های مضتعفی به تجار تیمیل می گردد.مجوز ورود 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 رئوس ایردات و مشکالت:

گمرک  و مجدد ماموران  کامیون های ایرانی به دلیل بازرساای های موازیایجاد صااس های طوالنی و کاهش خروج  .  1

 بایث تیمیل هثینه های مضایس برای صامبان کاال می گردد.الغ وب گور

 الغوب بازرسای ها و کنتره های موازی و مجدد ماموران گمرک گور درآسای  و کاهش مقدار کاالهای صاادراتی ایران  .  2

 در مقابل طر  خارجی می گردد.  تجار ایرانی   خدشه دار شدن ایتبارو بایث  
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ور توسااط ماموران گمرک ماکت  صاادورماکتور و بدون   صاادور. اخا هثینه های متفاوت در بازرساای های با توضاای  3

 الغوگورب

 . زمانبر بودن صدور مجوز ورود تجار ایرانی به ترکیه بایث ایجاد هثینه های مضایس برای تاجران ایرانی می گردد.  4

الغ بایث امثایش هثینه تجار ایرانی شاااده که نتیجه آن یدم راابت تاجران  وب  رمتار ساااهیقه ای ماموران گمرک گور  .5

 ایران در بازارهای بین المهی می گردد.

بندی جلسه جمع

 کارشناسیکارگروه  

 09/04/1400مورخ  

 –جهساه کارگروه کارشاناسای شاورای گفتگوی اساتان با مضاور نمایندگان اتای ارومیه  نمایندگی وزارت امور خارجه 

  رانیدر ا هیانجمن صانعتگران و بازرگانان مساتقل ترکگمرک تبریث  گمرک بازرگان   تبریث  کنساولگری ترکیه در تبریث  

و نمایندگان بخش خصاوصای در میل اتای تبریث برگثار و مشاکالت صاادرکنندگان در گمرک گوربالغ م رد گردید. با  

ینایت به اهمیت این گمرک در توسااعه ااتصاااد کشااور و روابط تجاری با ترکیه و همچنین اهمیت این مرز به ینوان  

شااورا با دیوت از روسااا و مدیران دماتر نمایندگی  دروازه ارتباط تجاری با اروپا مقرر شااد  موضااوع در نشااساات آتی 

امورخارجه تبریث و ارومیه  کنساااوه گری ترکیه در تبریث و ارومیه  گمرک بازرگان  اتای بازرگانی ارومیه و در صاااورت  

 مضور رئیس گمرک گوربالغ طرد موضوع گردد.    امکان

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/96لینک خبر کارگروه:  

 پیشنهادات

در خصاو   های ااتصاادی ایران و ترکیههمکاریتفاهمنامه بیسات و هشاتمین نشاسات مشاترک  اوه   به بخشبا اساتناد  

پیشانهاداتی جهت توساعه روابط تجاری و رمع مشاکالت تجار    تجارت و گمرک  همکاری های بخش های خصاوصای

 ایرانی در گمرک گور بوالغ ارائه می گردد:

کشاااور درخواسااات می گردد: برنامه هایی ن یر ارزیابی های نوبتی  جهساااات هماهنگی مصاااهی و از گمرکات دو  .  1

تا رمتارهای ساهیقه ای از ساوی گمرکات دو کشاور  تدوین نمایند    بازدیدهای میدانی متقابل مساتمر از گمرکات دو کشاور

 ایماه نگردد.

گمرک گور بوالغ جهت مل مشااکالت بازرساای های موازی و مجدد کامیون های ایرانی  از   :درخواساات می گردد.  2

 نماید.بدون ایماه سهیقه استفاده  خود  نیروهای مرمه ای گمرکی دولتی
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بوالغ تمهیدات الزم را در بازرساای های خود بعمل آورند تا به کاالهای   بازرسااان گمرک گور  درخواساات می گردد:  .3

 رانی آسی  وارد نشود.صادراتی تجار ای

صادور مجوز  ترکیه در خصاو     گمرک  درخواسات می گردد: تساهیل روابط تجاری می ما بین دو کشاور   در راساتای.  4

 تمهیداتی مراهه نماید تا مجوز ورود تجار ایرانی دارای کارت بازرگانی به کشاور ترکیه به کشاور ترکیهتجار ایرانی د  وور

مجبور به سااافر به   ز مالاات های تجاری خود در شاااهرهای هه مر  جهتایرانی   اجرینتا ت  در زمان که صاااادر گردد

 نگردند.دور آن کشور شهرهای 

که به کشااورهای اروپایی ساافر می کنند  انثیت ایرانی . مقررات کنوانساایون گمرکی تیر در خصااو  کامیون های تر4

 ریایت گردد. توسط گمرک گور بوالغ

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه 

 کنوانسیون گمرکی تیر؛.  1

 المههی کااال تیاتجمهوری اساااالمی ایران باه کنوانسااایون گمرکی مربوط باه ممال و نقال بین  ااانون الیاای دولات.  2

 ؛های تیرکارنه

 .هیو ترک رانیا  یااتصاد یهاینشست مشترک همکار نیو هشتم ستیتفاهمنامه ب.  3

 


