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 بسمه تعالي

. اهميت حمل و نقل در  مربوط ميشود به ) دانش فنی ، حمل ونقل و ارتباطات ( آن ازی ناش تحولات و یجهان تجارت رشد

 رشد تجارت جهانی آن بس كه يك ضلع از اضلاح سه گانه را حمل و نقل به خود اختصاص داده  است .

 گردشگری  -ترانزيت   –و گاز نفت : در دنيا است بزرگ جمهوری اسلامی ايران  دارای سه مزيت نسبی و رقابتی 

ری ) نفت و گاز و گردشگ قرار گرفته است . كه هر دو مزيت و گردشگری(  لجستيك )ترانزيت  ، نفت و گاز از در ايران بعد

به فعاليت های لجستيکی وابسته است . ايران با توجه به قرارگيری در  ، بطريقی جهت بهبود فرايند حمل و خدمات مرتبط( 

كريدور منطقه ای از جمله نقاط مورد توجه كشورهای توليد  6كريدور بين المللی و  5جنوبغرب آسيا و محل اتصال منطقه 

و شركتهای توزيع و يا شركتهای حمل و نقل  ميباشد . ظرفيت بالقوه ايران در عرصه ترانزيت  كالا كننده و مصرف كننده

ساليانه  دلار سود در نظر بگيريم در آمد 011تن فقط در عرصه ترانزيت ميليون تن كالا ميباشد كه اگر برای هر  011حدود 

و افزايش يك  عامل افزايش توليد ناخالص داخلی . اين رقم بهترين  خواهد بودميليارد دلار  01ايران از اين محل حدود 

با امعان نظر به موقعيت  رسازیولی ظرفيت ايران طبق اعلام وزير محترم راه و شه  . درصدی نرخ رشد ساليانه كشور ميباشد

ميليون تن ميباشد  . عدم عنايت به مباحث ترانزيت و تامين  051برای عرصه ترانزيت بيش از  ژئواستراتژيك ايران 

زيرساختهای مورد نياز سخت افزاری و نرم افزاری سبب شده كشورهای منطقه ای جايگاه تاريخی ايران را در اين عرصه 

  . كمرنگ سازند

  صه عملكرد حمل و نقلخلا

  قرارگيری ايران در جنوب غرب آسيا و در منطقه خاورميانه و محل اتصال و گره جريانات عبوری كالا و

 خدمات بين المللی و منطقه ای

  ميليون نفر 01جمعيت ايران حدود 

  ميليون تن كالای ترانزيتی از مبادی مرزی كشور  00تردد سالانه  بيش از 

  توليد ناخالص داخلی از طريق ترانزيت و حمل و نقل بدست می آيداز  %00بيش از 

  جمعيت ايران با حمل  و نقل و ترانزيت و خدمات مرتبط اشتغال  %0بصورت مستقيم و غير مستقيم بيش از

 دارند 
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  كشورهای منطقه ای با علم به اهميت حمل و نقل در جهت  توليد ارزش افزوده و به تبع آن افزايش

GDP (Gross Domestic Prodact در صدد ايجاد زيربناهای مناسب حمل و نقل بين المللی )

 هستند .

و قرارگيری در محل عبور كريدورهای بين المللی به اروپا و استان آذربايجانشرقی با عنايت به موقعيت ممتاز جغرافيايی  

از سهم ناخالص كشور را در عرصه  %05بهترين جايگاه را در عرصه فعاليت های لجستيکی دارد . و قادر است  cisكشورهای 

مد رقمی زيادی در عرصه درآمدهای خدماتی است . وجود منطقه آزاد ارس و آترانزيت به خود اختصاص دهد . كه اين در

.  مايدنمحيطی قادر هستند حتی اين سهم در آمدی را بيشتر  منطقه ويژه سهلان با جميع مزيت های قانونی  و توانمنديهای

باشد كه چهارمين اولويت  پايانه تركيبیهاب يا  00ميتواند محل شکل گيری  ايران متخصصين اقتصادی ،طبق مطالعات 

تن كالا را از  ميليون 001ميليون تن كالای جابجا شده در بين هابها قادر است  0111هاب استان آذربايجانشرقی است كه از 

ايجاد ارزش افزوده برای كشورهای منطقه ای پردازش كالا و  خود عبور دهد . و حتی اين هاب قادراست  محل تمركز و

بمانند روسيه و گرجستان و ارمنستان و آذربايجان  هدفگرديده و زمينه شکل گيری يك كريدور منطقه ای با كشورهای 

 گردد . 

 انشرقي خلاصه وضعيت استان اذربايج

قرارگيری در شمال غرب كشور و همسايگی با جمهوری خودمختاری نخجوان و جهموری ارمنستان و جهموری  -0
 آذربايجان 

 وجود دو مبداء ورودی و خروجی رسمی در مرز خودمختاری نخجوان و ارمنستان  -0

 جمعيت كشور  %5ميليون نفر و  4جمعيت استان حدود  -3

 در صد 5/0و گردش مالی  % 5/3نرخ رشد استان حدود  -4

 درصد ) حدودی( 0نسبت تناژ صادراتی استان نسبت به كشور  -5

 در صد ) حدودی(6/0  نسبت ريالی صادارت استان نسبت به كشور  -6

 در صد ) حدودی(7/0نسبت دلاری صادرات استان نسبت به كشوری  -7

 فعاليت های لجستيکیامکان افزايش يك درصدی نرخ رشد با رونق گيری  -0
 

در مکانيابی  تاناس ، قانونگذاری و برنامه ريزی مسئولين محترم اقتصادی معان نظر به مراتب فوق بنظر ميرسد عنايت ويژهابا 

در منطقه ويژه سهلان و منطقه آزاد  لجستيکی و سياست گذاری ايجاد فضاهای كالبدی و فعاليتی برای شکل دهی به عمليات

بيش از پيش ضرورت پيدا كرده است . لحاظ نرخ رشد استان و گردش مالی با لحاظ سهم  بعنوان نقاط مزيت دارارس و .... 

يز توجه ن خاصا لجستيك به بخش خدمات اقتصادی  بخشهایو ساير  می طلبد در جوار بخش صنعتاستان از جمعيت كشور 

 آسايش , آرامش و رفاه بخشيده و  ارتقا درصد 0بيش از  توليد ناخالص استان راخاصی گردد .ضمنا بخش لجستيك ميتواند  

  خواهد بود ، ايجاد نمايد . حصل اين فعاليت در ايران و استان آذربايجانشرقی ما را كه
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در شرايط فعلی تهديدات ناشی از برنامه های كشورهای منطقه ای ايران و طرح بلند پروانه جاده ابريشم جديد توسط چين و 

ايران از مسير ياد شده سبب شده است حضور ايران در ترتبيات منطقه ای كالا و خدمات ضروت يافته و مطالعه و خارج شدن 

فعال سازی  كريدورهای منطقه ای با كشورهای همجوار از اولويت كشورهای منطقه ای باشد . لذا پيش قدمی ايران در وارد 

ريت زنجيره تامين و عرضه و احصا و تثبيت ايران در زنجيره تامين شدن در اين ترتيبات يعنی تثبت موقعيت كشور در مدي

ارزش جهانی  است . استان آذربايجانشرقی با موقعيت ممتاز قادر است وارد همکاريهای منطقه ای با تركيه و آذربايجان و 

منطقه ای با محوريت استان  ارمنستان  و عراق شده  وجايگاه خود را در زنجيره تامين مستحکم نمايد . از جمله كريدورهای

 آذربايجانشرقی :

 تبريز و ترابوزان  -0

 روسيه با گره ارمنستان و گرجستان  –بندر عباس  -0

يجاد ا تامين زيرساختهای مواصلاتی ) خطوط(  لذا برای تحقق ايده فوق يعنی فعال سازی كريدورهای منطقه ای فوق الاشاره

 ی خواهد بود تا استان با ايجاد شبکهراد ارس و يا ساير مکانهای مزيت دار ضرودر سهلان و منطقه آز)گره ( هابهای لجستيکی 

 شورهای همجوار گردد .لجستيك  با الهام از برنامه های ملی ، وارد ترتيبات منطقه ای و همگرايی اقتصادی با ك
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 پیش بینی ترانزیت قابل جذب توسط استان آذربایجانشرقی

 

 ،فلزی و کشاورزی و دامی و کشاورزی استمزیت های نسبی استان در عرصه ترانزیت در کالاهایی همچون مواد شیمیایی ، ساختمانی و معدنی 

از شمال غرب کشور جابجا شود در دو سناریو مطرح  جنوب میزان کالای که میتواند  –در مسیر کریدور شمال 

 شده است :

 میلیون تن 24/44سناریو خوش بینانه :       -

 گروه کاال
 سال

0337 0333 0414 

 0,227,355 452,585 224,855 كشاورزى دامي غذايي

 0,828,755 457,255 223,945 فلزي

 0,253,955 0,070,525 0,442,295 ساختماني ومعدني

 400,745 823,305 532,225 محصولات سبك

 775,455 807,395 573,055 ماشين الات وقطعات يدكي

 5,884,955 0,258,295 495,855 موادشيميايي

 09,485 05,935 08,555 كاغذوچوب

 524,395 052,425 95,935 منسوجات چرم وپوشاك

 032,085 34,985 25,375 خرده بار ضايعات متفرقه

 4,458,285 2,580,295 8,288,025 جمع
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 میلیون تن   67/01سناریو محمتل :      -

 روسیه است .  گرجستان و نهایتاً –ارمنستان  قسمتی از تناژ فوق به مسیر کشور

میلیون تن است که برای ارتقاء ظرفیت آن ؛  دو خطه کردن  5/4تهران  تا  –البته ظرفیت خط آهن جلفا 

 سیستم حمل و نقل جاده ای ضروری خواهد بود . استفاده از میانه ، بهمراه  –مسیر و اتمام خط آهن تبریز 

 استان آذربايجانشرقي  مسير جمهور ارمنستان از با محوريت  روسيه – بندر عباس كريدور 

این کریدور میتواند باعث رونق گیری فعالیت های لجستیکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و هندوستان از 

طریق خاک ایران و ارمنستان به روسیه و حتی بنادر حاشیه دریای سیاه گردد . برنامه های زیرساختی ارمنستان 

فعالیتهای منطقه ای آن کشور گویای ارتقاء شاخصهای عملکرد لجستیکی آن کشور و پیوند با زنجیره ها و  و

. از مزیت های کریدور این است که باعث همبندی اقتصادی و سیاسی  منطقه ای استلجستیکی  های  هشبک

 نقاط گرهی در مدیریت زنجیره ایران و ارمنستان  به کشورهای منطقه ای گردیده و زمینه را برای فعال سازی

 تامین و شکل گیری خطوط ارتباطی بصورت ترکیبی مهیا می نماید .    

و شروع یک همگرایی اقتصادی منطقه ای یا محوریت  در راستای ترتیبات منطقه ای کالا و خدمات این کریدور

 اری مزایایی بشرح ذیل دارند :با توجه به مطالعات انجامی و جریان بارهای ترانزیتی و تج ایران و روسیه 

از جریانات بار و خدمات از حیث ارتباط  روسیه  –ارمنستان  –انتفاع متقابل ایران  : تنوع اقتصادی الف(  

 محلهای تولید و مصرف منطقه ای و حتی بین المللی

: تولید مزیت های نسبی و رقابتی از راه اندازی این کریدور در مقابل کریدورهای  ب ( توسعه یک نظم منطقه ای

خط  ومنطقه ای که خارج از ایران شکل گرفته اند و یا در حال شکل گیری هستند بمانند جاده ابریشم جدید 

 و.... تفلیس و کارص  –آهن باکو 

ندان دو کشور و در نهایت ایجاد صلح منطقه ای : ایجاد رفاه و آسایش برای شهروت ( ثبات سیاسی منطقه ای 

 های مسیر و هم بندی اجتماعی ما بین کشور

در ضمن فعال سازی این مسیر با محوریت ارس و سهلان ؛ زمینه های شکل گیری هابهای بزرگ لجستیکی را 

جیره جهانی و و سبب ساز ورود ایران در مدیریت زن فراهم می نماید که خود در حین ایجاد اشتغال پایدار

استان را در سطح منطقه ای فراهم نموده و نقش استان را در  زمینه نقش گیری منطقه ای و مهمتر از همه

 . مینمایدزنجیره تامین ارزش منطقه ای و حتی جهانی تثبت و تحکیم 



7 

 

های مکانی  زیتتوسعه ناحیه ای ، توزیع متوازن امکانات و نقشها در سطح جغرافیایی کشور و استفاده موثر از م

هر استان در نقشهای منطقه ای و کاهش نابرابریهای ناحیه ای از مزیت های این تفکر برنامه ریزی و شناسایی 

 و فعال سازی کیدورهای منطقه ای است . 

 ارمنستانجمهوري 

   : کیلومتر مربع   40811مساحت کشور 

  : استان و ایروان پایتخت  01تقسیمات کشوری 

  : کیلومتر ) بدون مرز آبی (   0452طول مرزهای خاکی 

  نوع آب و هوا : قاره ای کوهستانی ، تابستانهای گرم و زمستانهای سرد 

  ( مورد سه فرودگاه  00کیلومتر ( ، فرودگاه )  870کیلومتر ( ، ریلی )  8888حمل ونقل : جاده ای

 شد (   فعال ، به اکثر مسیرهای پروازی مهم پرواز دایر می با

 نفرمیلیون  4/3جمعیت: نوع حکومت  :جمهوری  

 خود مختاری نخجوان -ترکیه   -ایران    –گرجستان  –کشور های همسایه :آذربایجان 

 واحد پول :درام

 5102آمار سال 

   : میلیارد دلار 4.7درآمد 

  : میلیارد دلار 4.6هزینه ها 

  : میلیارد دلار 01.8تولید ناخالص داخلی 

  3ساختار تولید ناخالص داخلی با درصد رشد %  : 

  24.0خدمات %  

  36.3صنعت % 

  41.7کشاورزی % 

  : 3.6نرخ تورم % 

  : دلار  8211درآمد سرانه 

  : 08نرخ بیکاری %   

  : میلیارد دلار 0.511میزان صادرات 

  : میلیارد دلار   3.452میزان واردات 

  : میلیارد دلار0.678کسری تراز تجاری 

  : میلیارد دلار 7.6میزان بدهی خارجی 

  : میلیون دلار 212حجم سرمایه گذاری خارجی    
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 5  مقصد اول صادراتی ارمنستان : روسیه ، گرجستان ، کانادا ، بلژیک ، بلغارستان 

 5  کشور اول صادرکننده به ارمنستان : روسیه ، چین ، گرجستان ، ترکیه ، اکراین ... ایران 

 اتی ارمنستان به جهان : فلزات پایه ) مس ، مولیبدن ، طلا( ، الماس ، مواد معدنی و اقلام عمده صادر

 مواد غذایی و نوشیدنی 

  ، اقلام عمده وارادتی ارمنستان از جهان : گاز و نفت ، ماشین آلات و تجهیزات ، مواد غذایی ، تنباکو

 الماس تراش نشده 

  : 4.47میانگین کلی تعرفه ها %  ، 

 8.8رفه محصولات کشاورزی : میانگین تع % 

  : 0.8میانگین تعرفه محصولات صنعتی % 

 (  4102چند شاخص مهم در رتبه بندی جهانی ) 

  : 066از  04  شاخص فساد 

    : 066از  20شاخص آزادی اقتصادی 

  : ) 080از  33شاخص سهولت انجام تجارت ) گزارش بانک جهانی  

 : 024از  50     شاخص نوآوری جهانی 

 در  ویت :عضWTO  ، جامعه کشورهای مشترک المنافع ، صندوق بین المللی پول ، یونسکو ، آنکتاد ،

 سازمان استاندارد جهانی ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه  

 برنامه ها و سیاستهای دولت ارمنستان 

  ایرانروابط حسنه ما با افزایش  

  برای حمل کوتاه  کریدور خلیج فارس و دریای سیاهفعال سازی . 

  تاکید بر افزایش تهاتر گاز و برق بین ارمنستان و ایران 

 اهمیت دادن فعالیت شرکتهای ایرانی در ارمنستان 

 و اران توسط ارمنستان حلقه ارتباطی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد 

 ی است .دوستی ارمنستان، روسیه و ایران سد مستحکمی در مبارزه با افراط گرای 

  اقتصادینوسازی گذرگاه  مرزی مغری برای تحکیم  روابط 

  تحقق کامل  پتانسیل گردشگری  مشترک  منطقه ای 

 گسترش گردشگری به توسعه روابط  در دیگر زمینه ها کمک می کند 

  افتتاح  دفتر حلال  در ایروان  گامی برای گسترش گردشگری 

   روابط  است .مناطق  آزاد  دو کشور گامی برای گسترش 

  ارایه تسهیلات  اضافی  به سرمایه گذاران ایرانی 
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 یادداشت تفاهم و موافقتنامه های همکاری دوجانبه  امضای

 در زمان سفر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در حضور روسای جمهوری دو کشور هنگام سفر ریاست محترم 

 . یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضاء کردند 5( ،   05/01/0تر روحانی به ارمنستان ) جمهوری دک

  مغری،  –موافقتنامه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز 

  یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت وضعیت های اضطراری

 جمهوری ارمنستان در زمینه شرایط اضطراری، 

  یادداشت تفاهم همکاری های جهانگردی میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 گذاری جمهوری ارمنستان، جمهوری اسلامی ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه 

  یادداشت تفاهم همکاری های بین موزه ای میان موزه ملی ایران و موزه تاریخ ارمنستان و 

  یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان

 جمهوری ارمنستان در زمینه ورزش

 

 اد ارس در مناسبات دوجانبهتاکید دولت ایران بر نقش منطقه آز

تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و فرصتهای منطقه آزاد ارس برای افزایش همکاری ها و ارتقاء سطح  .0

 روابط تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان 

فراهم نمودن شرایط برای نزدیکی بیشتر اتاق های بازرگانی دو کشور و تشویق سرمایه گذاران،  .4

 ."بخش های خصوصی به گسترش همکاری ها با یکدیگر تشویق کنیم فعالان اقتصادی و

 در راستای تسریع در اجرای تاکید بر فعال شدن بیش از پیش کمیسیون های مشترک دو کشور .3

 توافقات متقابل 
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 6931-6931تجارت خارجی ج.ا.ایران و ارمنستان   

  

 
 

 

 ) چهارده گمرک اول ( ، 6931ارمنستان طی سال  آمار صادرات به کشور

 منبع آمار : اتاق تهران 

 
 ) سیزده گمرک  (  6931واردات از کشور ارمنستان طی سال  آمار

 منبع آمار : اتاق تهران

11/2/5/11 
11/2/5/11 
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 ) چهارده گمرک اول ( 6931ی سال آمار صادرات به کشور ارمنستان ط

بع آمار : اتاق تهرانمن

 

 

 اتحادیه اقتصادی اورآسیا

میلادی فعالیت  4105از ابتدای ژانویه سال  Eurasian Economic Union =EEU اتحادیه اقتصادی اوراسیا

 طور رسمی آغاز کرد.خود را به

عملیاتی شدن اتحادیه اقتصادی اوراسیا در وهله نخست به ایجاد بازار مشترک بزرگی در حوزه کشورهای 

حال هدف اصلی ایجاد این اتحادیه، تسهیل تجارت این اتحادیه منجر شده است. درعینسود عضو مستقل هم

به عضویت کامل  4105ژانویه  4یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. ارمنستان در میان کشورهای استقلال

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد.

به امضا رسید. اتحادیه اقتصادی  4102دسامبر  43همچنین توافقنامه پیوستن قرقیزستان به این اتحادیه در 

ت. مجموع شده اساوراسیا در حال حاضر از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل

میلیون نفر و  081ها بیش از میلیون کیلومترمربع، جمعیت آن 41مساحت کشورهای این اتحادیه بیش از 

تریلیون دلار )بر اساس معیار برابری قدرت خرید(  2میلادی حدود  4103در سال  هاتولید ناخالص داخلی آن

 است.
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شود، با آغاز کار اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد می

غان به ارم یابد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشورهای عضوتجارت میان اعضا بهبود می

آورد. در چارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و می

اند که سیاست مشترکی اعضای اوراسیا همچنین اعلام کرده اند.خدمات در مرزهای اوراسیا اعلام کرده

یه، بلاروس و قزاقستان، سه کشور درزمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه خواهند داشت. روس

بنیان نهاده بودند. با  4101ازاین اتحادیه گمرکی اوراسیا را در سال گذار پیمان اقتصادی اوراسیا پیشپایه

عملیاتی شدن اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مبادلات تجاری میان کشورهای عضو با سهولت بیشتری انجام 

 خواهد شد

 روآسیاایران و اتحادیه اقتصادی ا

وجود فرصت اقتصادی در روابط ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آن نظر است که ایران همواره از بازار 

کشورهای مستقل مشترک المنافع دور افتاده است، ولی در صورت همکاری نزدیک با اتحادیه می تواند به 

سرشار از منابع غنی نفتی و گازی بازاری جهت صادرات محصولات خود دست یابد. ایران همچنین کشوری 

است و به جهت قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و 

خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب میتواند مسیری مناسب برای ترانزیت 

منظر ایران، ایجاد روابط نزدیک تر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن  کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد . از

است تبدیل به پایه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه شود. به همین 

ای هدلیل تهران، خواستار تسریع در روند مذاکرات برای انعقاد توافقنامه و موافقت با افزایش تعداد کالا

پیشنهادی کشورمان برای اختصاص تسهیلات و تخفیفات تعرفه ای شده است. ایران خواستار تعرفه های ویژه 

قلم از اجناس خود به این اتحادیه شده است که تاکنون این اتحادیه با کاهش تعرفه 411گمرکی برای صادرات 

 قلم از آن موافقت کرده است . 66های ترجیحی 

وراسیا طبق اهداف اعلامی خود بتوانند بازار باثباتی را فراهم آورند، بهره مندی از این بازار اگر اعضای اتحادیه ا

برای ایران هم مفید خواهد بود. در ضمن ایران می تواند کالاهایی را که با سرمایه گذاری در کشورهای عضو 

وع، همانگونه که پوتین اظهار مجمدر  اتحادیه تولید کرده است، در کل اتحادیه اوراسیا به فروش برساند. 

ا اتحادیه در عمل نتایج مثبتی برای همه اعض. اگر داشتجادو  داشت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید انتظار 

در پی داشته باشد، می توان به آینده آن و عضویت کشورهای جدید )از جمله ایران( در آن خوش بین بود. 

نظر اتحادیه و روسیه تأمین نخواهد شد، بلکه شاهد گسترش نفوذ چین و در غیراین صورت، نه تنها اهداف مد

  اتحادیه اروپا و ترجیح اعضای اتحادیه اوراسیا به مبادلات تجاری با آن ها خواهیم بود . 
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 نقش ارمنستان برای ایران در اتحادیه اوراسیا

چشمگیر است. ارمنستان برای نقش ارمنستان به عنوان همسایه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات 

میلیونی اتحادیه اورآسیا با قوانین و  411صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی میتواند دروازه ورود به بازار 

مقرارت تجاری یکدست و تعرفه گمرگی صفر کشورهای عضو باشد. با ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و 

عرفه های گمرکی محصولات ایرانی برای ورود به بازار اروآسیا و ایجاد اتحادیه اورآسیا، شرایط برای کاهش ت

تجاری فراهم میشود، امری که باعث سهولت صادرات محصولات کشاورزی، لبنیات، -منطقه آزاد اقتصادی

میوه و سبزیجات، مصالح ساختمانی، فولاد، مواد شیمیایی و غیره از ایران به این اتحادیه خواهد شد. در واقع، 

عضویت ایران در هرگونه همکاری اقتصادی و تجاری ترجیحی منطقه ای منافع  قابل توجهی برای کشور در 

بر خواهد داشت؛ تا قبل از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، توافقات ترجیحی امکان افزایش رقابتمندی 

خواهد داد. آنچه در این خصوص  محصولات ایران را در بلند مدت، با سایر کشورها و در مقطع کوچک افزایش

بسیار مهم است مذاکرات طرفین در زمینه ترجیحات تعرفه ای و تخفیفات گمرکی است که بایستی بسیار 

 هوشمندانه و در راستای افزایش صادرات و سرمایه گذاری خارجی کشور صورت گیرد .

ها و سخنرانی های خود چه در طی یکسال اخیر در اکثر مصاحبه  سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای روابط دوجانبه   مشارکت ایران با مجامع بین المللی و چه منطقه ای و داخلی 

. اخیرا در ایروان و همچنین اهداف توسعه ای این تشکل منطقه ای مفید و ضروری اعلام نموده است -تهران

ارمنستان به اجرای توافق ها به ویژه با ایران که از روابط  "اظهار داشته  نشست شورای عالی اقتصادی اورآسیا

ادی عملی شدن برنامه مشارکت اقتص. دوستانه، خوب و سودمند متقابل با این کشور برخوردار است، علاقه دارد

ایروان  و ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که توافق آن نیز مورد تصویب قرار گرفته است، ضروری است

دیگر مقامات ارمنستانی که در اتحادیه اورآسیا حضوردارند  "آماده ادامه مذاکرات در این زمینه می باشد . 

و همچنین مقامات ارشد دولتی ارمنستان ازجمله نخست وزیر ، معاون نخست وزیر ، وزیر توسعه اقتصادی نیز 

 اتحادیه اورآسیا و ایران نقش راهنما داشته باشد. ین کشور می تواند در مذاکرات بیناعلام داشته اند که ا

ارمنستان در مذاکرات همکاری بین اتحادیه اورآسیا و تهران نقش مهمی دارد،  "بگفته نخست وزیر این کشور 

  ". زیرا تنها عضو اتحادیه اورآسیا با مرز مشترک زمینی و همچنین تجربه همکاری با ایران است
 

 جنوب ارمنستان ، همجواری مرز ایران (منطقه آزاد سیونیک )  -

طی سالهای اخیر موضوع لزوم احداث منطقه آزاد اقتصادی در جنوب ارمنستان چندین بار اعلام شده  -

فروردین سالجاری لایحه  01ولی اجرایی و عملیاتی نشده بود  . در نهایت دولت ارمنستان در مورخ 

وبه مص. طبق جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد در کنار مرز "مغری"احداث منطقه آزاد اقتصادی 

هکتار خواهد بود. سال اول در زمینه ایجاد  34دولت ارمنستان، محوطه این منطقه آزاد اقتصادی 

زیرساخت های ضروری حداقل سه میلیون دلار سرمایه گذاری می شود تا امکان فعالیت از پائیز سال 
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سرمایه گذار  041شده، در افق کلی این طرح، قرار است  برنامه تنظیم. براساس جاری برقرار شود

میلیون دلار در منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند تا ارزش صادرات تولیدات  211تا  351خارجی بین 

 فرصت شغلی ایجاد شود. 4511میلیون دلار برسد و همچنین  011در این منطقه به سالانه 

همراه ارمنستان پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند  روسیه، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان که -

و همچنین ایران، کشورهای خاورمیانه و اعضای اتحادیه اروپا از امیدهای جذب سرمایه گذاری در 

 منطقه آزاد مغری بشمار می روند.

 هن ماه سالجاری بین وزارت توسعدیقراداد ساخت و احداث این منطقه آزاد اقتصادی نیز در فرور -

اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان با شرکت منطقه آزاد سیونیک به امضا رسیده است . طراحی 

مربوطه به پایان رسیده است و براساس گفته های مقامات ارمنستانی عملیات اجرایی فاز اول آن طی 

 ماههای آتی شروع خواهد شد . 

، وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری  مقامات ارشد ارمنستانی ازجمله نخست وزیر کارن کاراپتیان -

سورن کارایان در اظهارات ماههای اخیر خود بارها به مذاکره و همکاری با جمهوری اسلامی ایران در 

احداث یک منطقه آزاد اقتصادی در جنوب این کشور اشاره نموده اند . مقامات ارمنستانی شروع به 

ن و ارمنستان با اتحادیه اقتصادی اورآسیا ارزیابی نموده کار این منطقه را تحرکی جدی در روابط ایرا

 اند . 

 همکاری مناطق آزاد ارس و مغری در دستور کار ایران و ارمنستان -

صنعتی ارس به ارمنستان راههای -منطقه آزاد تجاریبا حضور مدیران ارشد طی سفر بهمن ماه سال گذشته  -

ه روابط اقتصادی بین مناطق آزاد دو کشور از جمله پیشنهاد افزایش تبادل هیات های اقتصادی و تجاری ، توسع

منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی برای همکاری با سرمایه گذاران ارمنستانی در بخش های مختلف 

به ویژه کشاورزی، صنعتی و صنایع تبدیلی و همچنین آمادگی منطقه آزاد ارس برای انتقال تجربیات و اعزام 

مربوطه برای مساعدت در امر احداث و راه اندازی منطقه آزاد جنوب ارمنستان مورد بررسی قرار  کارشناسان

ری( مغ -گرفت . دو طرف در دیدارهای انجام یافته بر ضرورت ایجاد ارتباط بین مناطق آزاد دوکشور )ارس 

 و ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاران دو کشور تاکید نمودند . 

وای سخنان مقامات ارمنستانی برمی آید دولت ارمنستان درخصوص ایجاد چنین منطقه ای آنگونه که از فح -

در جنوب کشورش مصمم می باشدو چه این منطقه آزاد را فرصتی برای استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد 

هترین ب ارس محسوب کنیم و چه یک تهدید ، عملی شدن آن در آینده نزدیک یک واقعیت انکارناپذیر است .
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کیلومتری منطقه آزاد ارس و مرز کشورمان  4گزینه ، پذیرش واقعیت راه اندازی یک منطقه تجاری در فاصله 

در استان آذربایجان شرقی و برنامه ریزی دقیق برای تعامل سازنده با آن در جهت منافع کشورمان می باشد 

 . 
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 روسیه / دریای سیاه –مسیر پیشنهادی ارمنستان در کریدور خلیج فارس 
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 مسیر پیشنهادی حمل ونقل ترکیبی ایران به اروپا
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 کریدورهای اتصال ایران به دریای سیاه از طریق گرجستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذربايجان و ارمنستان مسير   1      2 
     مسیر ترکیه    
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با اوصاف فوق ارمنستان با توجه به مزيت های ممتاز جغرافيايی و اقتصادی بشرح ذيل خصوصا در عرصه ترانزيت و حمل و 

قه ای ترتيبات منط يا و یارمنستان در همگرايی اقتصادنقل از اهميت ويژه ای برای ايران برخوردار ميباشد و حضور ايران و 

 –ستان ارمن –ارتقاء فعاليت های اقتصادی بويژه در عرصه كريدور منطقه ای ايران  سبب سازخواهد توانست  ، كالا و خدمات

در سالهای  نضمنا خط آهن ارمنستان كه تحت مديريت روسها است برای ايجاد شبکه زنجيره تاميروسيه گردد .  –گرجستان 

 توسعه شبکه و ارتقاء كيفيت خدمات رسانی و افزايش سرعت قطارها. ه گذاری نموده اندياميليون دلار سرم 055از اخير بيش 

ميلادی  0101فراهم ساخته اند و برنامه ريزی نموده اند تا سال  در همبندی با زيرساختهای ريلی گرجستان و به تبع روسيه را

يل دهند . عمليات ساعت تقل 5ساعت به  01كيلومتر است را از  601مدت زمان سفر از مرز ايران را به مرز گرجستان كه حدود 

ارمنستان در اولويت آن كشور وف شروع شده و احداث تونلها و جاده های استاندارد از مرز ايران به مركز اجرايی جاده موص

جنوب در حال احداث و تکميل زيرساختها  –است . حتی ارمنستان جهت حضور در جريانات تجاری كالا در قالب كريدور شمال 

و عرضه خود در سطح منطقه ای است . هم بندی و همپيوندی اقتصادی و سياسی ارمنستان با ايران و كشورهای اتحاديه 

 . ی قانونی آن اتحاديه فضای خوبی را برای فعاليت های اقتصادی مهيا ساخته استوراسيا و مزيت هاا

 گرجستان 

 اروپای شرقیو  آسيای غربیاين كشور كه در سرحد  .اوراسيا قفقاز كشوری است در منطقه (ساكارْتْوِلُ گرجیبه )گُرجِستان 

 جمهوری آذربايجانشرق با ، و از جنوبارمنستانو  تركيه، از جنوب با روسيه، از شمال با دريای سياهقرار دارد، از غرب با 

مربع(, و مايل 06٬300متركيلومربع ) 63٬711است. مساحت گرجستان  تفليسآن  بزرگترين شهرو  تپايتخ .مرز استهم
است و حکومت  رياستینيمه، متمركزاست. گرجستان يك جمهوری ميليون نفر بوده; 3٫70در حدود  0106جمعيت آن در سال 

 .شودمیانتخاب  دموكراسی نيابتیآن از طريق 

پايتخت  تفليسهداف مقامات سياسی قرار داشته و يکی از ا آسياو  اروپا گرجستان يکی از كشورهايی است كه در هر دو قاره
باشد و می ناتوو  اتحاديه اروپااست؛ كه گرجستان در حال حاضر عضو ناظر در  ناتوو  اتحاديه اروپاگرجستان، عضويت در 

 .است اتحاديه اروپاهای زيادی با اين دو سازمان دارند لازم است ذكر شود كه كليه قوانين گرجستان مانند قوانين همکاری

سخن  گرجیها به زبان هستند. گرجی س گرجیكليسای ارتدكو پيرو  ارتدكس مسيحی مردم گرجیجستان، مردم بومی گر
شود كه يکی از چهارده الفبای موجود در جهان نوشته می الفبای گرجیگويند كه زبان رسمی كشور گرجستان است و با می
 .باشدمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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های رسد كه گروهی از انسان)يك ميليون و هشتصد هزار( سال پيش می 0٬011٬111ديرينگی زندگی انسان در گرجستان به 
ها را ترين فرهنگترين كشورها و يکی از غنیاند. گرجستان يکی از قديمیزيستهدر آن می انسان گرجی نخستين موسوم به

 .داراست

 

 

  "گِئُرْگيا" يونانیها با اشکال گوناگون واژهاست و امروزه در اكثر زبانشدهشناخته می ايبرياگرجستان در زمان باستان با نام 

Georgia شودشناخته می "كشاورزی" به معنای. 

 كيلومتر مربع 63711مساحت : ميليون نفر  6/4نوع حکومت  :جمهوری            جمعيت:    -

 روسيه و تركيه  –ارمنستان  –كشور های همسايه :آذربايجان    -

 توليد ناخالص باتومی-پوتی  –روستاوی  –چپاتورا  –گوری  –كوتايسی  –پايتخت / شهرهای مهم  :تفليس  -

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  5502شاخصهاي كلان اقتصاد گرجستان ـ سال 

 رشد اقتصادی در سال: 

 % 0/6مثبت  0100

 % 0/7مثبت  0100

 % 5مثبت  0103

 % 7/4 مثبت  0104

 % 3مثبت  0105

 

 

 ميليارد دلار 353/03توليد ناخالص داخلی:  (0105دلار ) 0/3743ناخالص داخلی: سرانه توليد 

 41ضريب جينی:  (0104دلار )341متوسط دستمزد ماهانه: 

 (0105ميليارد دلار ) 700/7حجم واردات: 
 (0105)  ميليارد دلار 014/0حجم صادرات: 

  

 موازنه منفی تجاری:

45 % 

 :جمله از. نفر 504460  بيزنس كل نيروی شاغل در بخش

 نفر 043007تجارت: 

 نفر 013613صنايع: 

 نفر 50501حمل و نقل و ارتباطات: 

 نفر 00030كشاورزی: 

 نفر 64603ساخت و ساز و عمران: 

 نفر 53410بهداشت و درمان: 

 نفر 05630  :اشتراكی  و اجتماعی  خدمات شخصی،

 نفر 00060آموزش و پرورش: 

  نفر 30000هتل و رستوران: 

 نفر 57660معاملات با املاک و مستغلات: 

 نفر 450ماهيگيری، پرورش ماهی: 

 (0105) 

 

 خالص:نا توليد در مختلف بخشهای سهم 

 درصد6/06تجارت: 

 درصد5/06صنايع: 

 درصد 7/01حمل و نقل و ارتباطات:

 درصد 0/3كشاورزی:

 درصد 0ساخت و ساز و عمران: 

 درصد 3/3مديريت دولتی: 

 درصد 6/6املاک: 

 درصد 0/03ها: ديگربخش

  

 توليد برق:

 KwHميليون  01053

 01073–مصرف برق: 

 KwH ميليون 

 صادرات برق:

 KwHميليون  545

(0104) 



32 

 

شركای عمده تجاری: تركيه؛ 
آذربايجان؛ ارمنستان؛ آمريکا؛ 
اوكراين؛ قزاقستان؛ چين؛ آلمان؛ 
انگلستان؛ رمانی؛ بلغارستان؛ 

ليتوانی؛ هلند؛ فرانسه؛  ايتاليا؛
امارت متحد عربی؛ يونان؛ 

 لهستان؛ اسپانيا

 های بين المللی اقتصادی :عضويت در سازمان ميليارد دلار 0بودجه سالانه: 

سازمان تجارت جهانی؛ بانك جهانی؛ صندوق 
 بين المللی پول؛ بانك

گذاری اروپا؛ بانك توسعه اروپا؛ بانك سرمايه
سعه بين المللی آمريکا؛ مركزی اروپا؛ بانك تو

كرپوراسيون بين المللی مالی؛ بانك توسعه آسيا؛ 
المللی؛ انجمن های بينبانك تسويه حساب

« توسعه هزاره»اروپايی تجارت آزاد؛ صندوق 
 آمريکا

 ميليون دلار 0350حجم سرمايه گذاری خارجی: 

 ميليارد دلار 4/04بدهی خارجی: 

 ميليارد دلار 501/0ذخاير ارزی: 

های نفتی؛ ماشين سواری؛ گاز واردات عمده: نفت و فرآورده
 نفتی؛ دارو؛

ذخاير تاييد شده گاز: 

 مکعب متر ميليارد  011/3

تن هزار  40توليد نفت:   
 ميليون  665/000  واردات از ايران به گرجستان:

 دلار

ميليون  030/00صادرات گرجستان به ايران: 
 دلار

 كشورهای سرمايه گذار: آذربايجان، هلند، تركيهمهمترين 

  

 0104 سال 3/70   شاخص اميد به زندگی:
توليدات عمده كشاورزی: مركبات، انگور، فندق، گردو، چای، 

 سبزيجات، انواع ميوه، دام و طيور،

 0104 سال  (% 7/3هزار نفر ) 437جمعيت زير خطر فقر: 
 درصد بيکاری:

 نفر(هزار  046درصد ) 4/00

واردات عمده از ايران: قير، مصالح ساختمانی، مواد پلاستيکی، مواد غذايی، خشکبار، 
ميوه، سبزيجات، مواد شوينده، ظروف آشپزخانه، روغن ماشين، شيشه چينی، لوازم 

 منزل، پتروشيمی، چسب،

 باكو( 0 آهن راه با باتومی باكوـ( 0: نفت موجود انتقال  خطوط
 جيحان يس،تفل باكو،( 3 سوپسا ـ

 خطوط انتقال گاز:

 ( باكو، تفليس، ارزروم0

 ( خط انتقال گاز ترانزيت روسيه ـ گرجستان ـ ارمنستان0

 ،صادرات عمده: خودرو سواری )صادرات مجدد(، فرو آلياژ، كود ازت، طلا، مس و فلزات مانند آن، فندق، گردو، الکل معمولی و مشروبات الکلی
 سنگ و چوبآهن قراضه، آب معدنی، ذغال 

  

  

 %011 مزايای بازار گرجستان:حق تملك برای خارجيها، شفاف بودن قوانين، امکان و آزادی انتقال ارز، امکان ايجاد مناطق آزاد تجاری با مالکيت
، صدور و موسسات تجاریبرای خارجيها، استفاده از معافيتهای مالياتی و مزايای صادراتی آن، مبارزه با فساد اداری، سهولت و سرعت ثبت اسناد 

سريع پروانه و مجوز، اصلاحات حقوق گمركی و پليس مرزی، اصلاح قوانين تجارت، كار و ماليات؛ معافيت از عوارض گمركی، برابری حقوقی 
ساعد د؛ زمينه مسرمايه گذاران خارجی با داخلی، اجازه بازگشت سود و سرمايه به خارج، آزادی كار و نيروی متخصص ارزان و هزينه پايين تولي

وپا ربرای توريسم و اكو توريسم، اعطای مشوقها يا معافيتهای مالياتی در مناطق آزاد، امضای موافقتنامه عوارض گمركی صفر درصد با اتحاديه ا
 برای كالای توليد گرجستان.
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 مل و نقلح

 هاجاده

هایی که سراسر ها و جادهشبکه شاهراههمه نواحی و مراکز اداری گرجستان از جمله بسیاری از روستاها با 

 .دهد، مرتبط هستندکشور را تحت پوشش قرار می

هایی هم برای گسترش کیلومتر است که این کشور طرح 41111های آسفالته گرجستان حدود در مجموع راه

ه شش بانده ها ساخت یک بزرگراترین آنها در دست اجرا دارد که از جمله مهمها و به خصوص بزرگراهجاده

 .باشدمی آذربایجانتا مرز  آبخازیاو از  تفلیسبه  دریای سیاهبندر 

 آهنراه

 دریای سیاهرا با گذر از سواحل  روسیهو  قفقازارتباط سه کشور  سامتردیا-تفلیسهن گرجستان درمسیر آراه

 .سازدممکن می آبخازیال از طریق ابه سمت شم

های سازد. در مقایسه با کشورشهرهای این کشور را به هم مرتبط میتر داخل گرجستان، اکثر مسیرهای کوتاه

اند، ها در همین کشور تولید شدهآهن این کشور به دلیل اینکه اغلب لکوموتیوها و واگنهمجوار قدرت کشش راه

 .باشندبالا می

 طوط هواییخ

 ردار است؛ و از آخرین تجهیزاتای برخوکشور گرجستان از سامانه حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی پیشرفته

 .شودهای صنایع و ابزار آلات هوایی در این کشور استفاده میو ورژن

ها، فرودگاه قابل استفاده برای هواپیماهای غیرنظامی وجود دارد. در بین این فرودگاه 01در گرجستان 

تا  5فرودگاه  01از اهمیت خاص برخوردار هستند. از بین این  پوتیو  سوخومیو  باتومی، تفلیسهای فرودگاه

 .های نظامی زیادی نیز در گرجستان وجود دارندباشند. فرودگاهتا داخلی می 5المللی و بین

، نالچیک، سوخومی، دبی، ایروان، باکو، استانبولشبکه خطوط هوایی برای مقاصد  تفلیسدر حال حاضر از 

به صورت دایمی برقرار  مینسکو  ورشوو  پاریسو  برلینو  تهرانو  مسکوو  کیف، تاشکند، مینرالنی ودی

  .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%DA%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%84%DA%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9
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 بنادر و کشتیرانی

قطع شد،  آبخازیاآهن کشور به طرف شمال از طریق راه هاهمیت حمل و نقل دریایی برای گرجستان هنگامی ک

 تانارمنسدر تأمین کالا نه فقط گرجستان بلکه برای حتی کشورهای  دریای سیاهکاملاً مشخص گردید. بنادر 

 .نیز ایفای نقش دارند قرقیزستانو  ترکمنستانو  قزاقستانو  آذربایجانو 

آید زیرا بخشی شمار میبه دریای سیاهاز جمله بزرگترین بنادر  پوتیمیلادی، بندر  4116های سال طبق گزارش

است میلیون تن گزارش شده 06میلادی،  4117در سال  پوتیاشد. میزان مبادلات بندر بمی  تراسیکااز راهروی 

باشد. بندر پوتی یکی از مهمترین بنادر صنعتی دریای سیاه و یکی از بنادر مهم رشد سالانه آن می ٪0٫0که

  .ندشوجا و صادر یا وارد میها تن کالا از این بندر صنعتی جابهرود؛ و همواره روزانه میلیونشمار میدنیا به

 نی خارجیبازرگا

های گذاریثباتی سیاسی و به تبع آن فقدان امنیت لازم جهت سرمایههای گذشته به دلیل بیهرچند در سال

بلند مدت و ریسک پذیری بالا در این کشور، گرایش اندکی از سوی بخش دولتی و تاحدودی بخش خصوصی 

 تاً نسب و جدید شرایط به توجه با اخیر است، اما در دههکشورها در ورود به بازار گرجستان مشاهده گردیده

ای از امنیت و ثبات های موجود در آن کاسته شده؛ به درجهاین کشور که تا حدودی از دامنه بحران مطلوب

است و حجم مبادلات بازرگانی این کشور با ها بودهاست. این مناسبات در حال توسعه در همه زمینهرسیده

 . استداشتهسایر کشورهای جهان سیر صعودی 

 جمع بندی 

ریدور ک در قالبموقعیت جغرافیای ایران و کشورهای ارمنستان و گرجستان برای ایجاد کریدور منطقه ای به 

جنوب و حضور در ترتیبات منطقه ای کالا و خدمات از جمله اقدامات ضروری خواهد بود تا این مسیر  –شمال 

نیز با عنایت به نیاز ایران برای پیوند مراکز تولید و مصرف منطقه ای ، در راستای برنامه های کشور ارمنستان 

اتصال با روسیه و بنادر حاشیه دریای  برایبرای اتصال به زیرساختهای ایران مورد توجه قرار گیرد . ایران 

  :سیاه دو مسیر را میتواند برگزیند که این دو مسیر هر کدام مزیتها و تنگنای خاص خود را دارند .   

 یا آذربایجان به روسیه و شهر مسکو –روسیه  –گرجستان  –مسیر آذربایجان  -0

 روسیه و شهر مسکو –گرجستان  –مسیر ارمنستان  -4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C
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 : ا دلایل مشروحه ذیل از بعد اقتصادی مورد توجه است مسیر دوم بنا ب

 همسویی سیاستهای حمل و نقلی و اقتصادی ایران با ارمنستان و روسیه  -

کاهش هزینه های زمانی و مالی  حمل و نقل از این مسیر برای جابجائی بارهای صادراتی و  -

 ی عمان .ترانزیتی از ایران و کشورهای منطقه ای  حاشیه خلیج فارس و دریا

رغبت زیاد شرکتهای حمل و نقل کشورهای یاد شده جهت استفاده از خاک ایران برای استفاده   -

 در حوزه ترانزیت کالا و حتی مسافر .  

 از مسیر اولی  کوتاهترکیلومتر  311حدود   از تبریز فاصله این مسیر تا مسکوی روسیه -

میوه جات زیادی وارد مینماید . بازگشایی روسیه از جمله کشورهای منطقه ای است که از ایران  -

این مسیر امکان دسترسی محصولات باغی و زراعی را به بازار روسیه و کشورهای منطقه ای فراهم 

 می نماید .

برنامه ریزی برای احداث منطقه آزاد مغری در جنوب ارمنستان و هم مرز یا ایران و تقاضای  -

یی برای سرمایه گذاری در آن  . این منطقه در حین سرمایه گذاری شرکتهای روسی و حتی اروپا

 جذب صنایع بزرگترین وظیفه اش ایجاد فضای حمل و نقل و لجستیک در مرز میباشد .

از جمله پیشنهادات این اداره کل ، برای جابجایی بارهای  ترانزیتی با مزایای فوق الاشاره ، از جلفا 

روسیه با وسائط نقلیه ملیت های کشورهای یاد شده است .  -گرجستان  -به مقاصد ارمنستان 

 محاسن و قوت این موضوع نیز بشرح ذیل است :

 در بین کشورهای مسیر، خصوصا در مرز ارمنستان  خاکنبود عوارض  -

 دلار بعنوان هزینه بیمه .041حداکثر هزینه کامیونها با ملیت های ارمنی ، گرجی و روسی فقط  -

ری حمل و نقل داخلی با وسائط نقلیه ایرانی از بنادر جنوب و یا شهرهای مختلف ایران رونق گی -

 به جلفا  و شکل دهی فعالیت های لجستیکی در استان و شهرستان جلفا .

رایزینهای شرکت چند ملیتی مورد نظر )بعنوان بازاریاب برای جریانات بارهای ترانزیتی از ایران  -

با کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اطراف اقیانوس آرام برای یا فوروادر بین المللی ( 

 توسعه ترانزیت کالا از ایران به روسیه . 

رونق گیری فعالیت های انبارداری و سورتینگ و بسته بندی در استان آذربایجانشرقی خصوصا  -

 منطقه ویژه سهلان و منطقه آزاد ارس.

و اروپا از  cisای دست یابی از ایران به کشورهای مهمتر از همه فعال سازی یک مسیر دیگر بر -

طریق هابهای پرلیسی بلاروس و کالینینگراد روسیه و بنادر مهم حاشیه دریای سیاه همچون پوتی 

 و باتومی.
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امکان ارتباط سهل امارات متحده عربی را به بندر پوتی گرجستان که در آن سرمایه گذاری نموده  -

 فراهم میکند .است با حداقل زمان و هزینه 

دستگاه کامیون حامل بار ترانزیتی از پایانه  411در صورت گشایش این مسیر امکان عبور هر روز  -

 . مرزی نوردوز متحمل است

با اوصاف فوق در صورت رونق فعالیت های بازرگانی و ترانزیتی در مسیر ارمنستان انگیزه ساماندهی شبکه 

بیشتر شده و بیش از موعد مقرر فضا را برای ترانزیت کالا توسط  های ارتباط ریلی و جاده ای در آن کشور

ناوگان خارجی و ایرانی به کشورهای هدف همچون روسیه فراهم میکنند . گرجستان تعاملات خوبی را با 

ی ای و ریلی و بندر کشورهای منطقه ای ایجاد کرده است تا بعنوان هاب منطقه ای با عنایت به شبکه جاده

 . مهیا نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر ایران ، ارمنستان ، گرجستان :
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 یاین مسیر با توجه به مطالب فوق الاشاره از اهمیت شایان توجهی در جابجایی بارهای منطقه ای و همگرای

اقتصادی بر خوردار است . مسیرهای دسترسی به تفلیس و روسیه از دو مسیر میسر است که مشخصات و 

 فواصل  مسیرها بشرح ذیل میباشد : 

 

 211مغری تا ایروان فاصله شهر مغری ارمنستان   –مرز ایران و ارمنستان : پایانه مرزی نوردوز  -

کیلومتر  ) فاصله   نوردوز تا  441گرجستان  -مرز ارمنستان  ساداخلو شهرفاصله تا  –کیلومتر 

 کیلومتر (  741ساداخلو 

 کیلومتر 81  فاصله مرز ساداخلو تا تفلیس گرجستان  -

 051 (شهر مرزی گرجستان و لارص شهر مرزی روسیه  ولادی قفقاز)تفلیس تا مرز روسیه  -

 کیلومتر( 431ن کیلومتر ) فاصله مرز ارمنستان تا روسیه در خاک گرجستا

 کیلومتر  441فاصله تفلیس تا مرز ترکیه ) واله (  -

 کیلومتر  221 ایران فاصله مرز واله تا بازرگان -
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 کیلومتر 4711 حدودفاصله نوردوز تا مسکو 

 کیلو متر  4711حدود فاصله آستارا تا مسکو 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 آمار تردد و هزینه ای دریافتی ایران وارمنستان : 

 :نوردوزپایانه مرزی 

 كيلومتری شهر جلفا واقع شده است . 61كيلومتری تبريز و  001در مرز جمهوری ارمنستان در   -

 متر مربع . 4111اعيانی  –هکتار  0مشخصات ابنيه : عرصه  -

 آمار تردد : -

ميزان تردد مسافر حدود خصوصا مسافرين ارمنی بيشتر  06/5/35با حذف ويزا از . نفر 0111ميانگين روزانه مسافر :   -

 شده است 

 دستگاه 001ميانگين روزانه كاميون :  -

دستگاه ) چهار شركت فعال مسافری بين ايران و ارمنستان قرارداد همکاری منظم دارند  05اتوبوس ميانگين روزانه :  -

) 

 نحوه فعالیت:  -

 مسافری شبانه روزی  -

 واردات  گوشت و صادرات شبانه روزی  -

  06تا  0ترانزيت از ساعت  -

 گمرک مغری :

 در مرز ارمنستان و ايران قرارگرفته است. -

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات ابینه گمرک مغری 
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 هکتار  0/0عرصه حدود  -

 متر مربع كه عمليات مسافری و كاميونی در آن ساختمان انجام ميگيرد . 0711اعيانی حدود  -

 سواری و در داخل سالن مسافری است . –كاميونی  X- RAYگمرک مغری مجهز به دستگاه  -

 نحوه فعالیت: -

 مسافری شبانه روزی  -

 واردات ؛ صادرات و ترانزيت شبانه روزی  -

 وضعیت جاده ای ارمنستان از نوردوز تا ایروان :

 صعب العبور و كوهستانی بودن مسير خصوصاً در استان سيونيك  -

 خطرناک و غير استاندارد بدون داشتن حفاظ حاشيه راه ) گارديل و نيوجرسی (پيچ های  -

 سطح معابر نا مناسب  -

 نبود مجتمع های خدماتی و رفاهی در مسير  -

 نبود علايم راهنمايی و رانندگی مناسب در طول مسير  -

 برنامه ای ارمنستان برای بهبود وضعیت جاده ای:

  0100ا نوردوز با احداث تونلها و اصلاح پيچها و شيب ها تا سال كاهش مسافت و طول مسير از ايروان ت -

 ساعت 5ساعت به  01كاهش مدت زمان سفر از مرز ايران تا گرجستان از  -

 دادن نقش منطقه آزاد به مرز مغری و تقويت پسکرانه ارتباطی آن تا ايروان و گرجستان  -

 هزینه های حمل و نقل در دو طرف :

 عوارض دریافتی در ایران از وسائط نقلیه ارمنی : 

 دلار  001كاميون ورودی  -

 دلار 001اتوبوس ورودی  -

 :عوارض دریافتی توسط کشور ارمنستان از وسائط نقلیه ایرانی

 دلار 000درام معادل  311+06511+01111چرخ     6كاميون  -

 دلار 043درام   معادل  001111چرخ     01كاميون  -
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 دلار 344معادل    درام 050111+06511+  311     كشنده      -

 برای اتوبوسهای طرف قرارداد عوارض اخذ نميگردد  .دلار 000درام    معادل  50111نفره    06اتوبوس  -

 برای اتوبوسهای طرف قرارداد عوارض اخذ نميگردد .دلار  056درام    معادل  70111نفری   30اتوبوس  -

 برای اتوبوسهای طرف قرارداد عوارض اخذ نميگردد .دلار  036درام   معادل  31111نفری       44اتوبوس  -

 روز  توقف در خاک ارمنستان مجدد عوارض فوق دريافت ميگردد . 05برای بيش از 

دلار حق  041دلار عوارض خاک +  344دلار ) 604حق ترانزيت كاميونهای ايرانی به گرجستان از مسير ارمنستان  -

 دلار حق بيمه (  031ترانزيت + 

 درام كميسيون 311درام بعنوان عوارض كارمزد بانکی و 06511* 

 پیشنهادات :

نظام مقدس جمهوری اسلامی ، ابلاغیه مقام معظم رهبری ، تولید مزیت  0212یکی از سیاستهای چشم انداز 

 GDPدرصد از  41های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است . بیش از های نسبی برای رونق دهی به فعالیت 

در صد  8ایران از طریق حمل و نقل و ترانزیت قابل تحقق است و بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 

جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است  . لذا بر دولتمردان و سیاستگذاران حوزه حمل ونقل کشور است 

زمینه های لازمه را برای وصول  روسیه  –گرجستان  –خصوصا مسیر ارمنستان  که با شناسائی راههای جدید

 به اهداف اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز نظام محقق نماید .

بررسی شرایط منطقه ای  با باید آذربایجانشرقی مدیران اقتصادی و حمل و نقلی  استان در این میان 

کالا ما بین ایران ، ارمنستان ؛  تجارت و بازرگانی و تقاضای صاحبان کالا برای جابجایی  ارزان و سریع

اسی تیم مدیریتی و کارشن یک؛ برای احصاء برنامه ها و مشاهده زیرساختهای ارتباطی گرجستان و روسیه 

آنها مدام در حال رصد اتفاقات منطقه ای بوده و متناسب تا  داده تشکیلزیر نظر استاندار محترم در استان 

با آن برنامه ریزی نمایند . ضمنا جهت نهادینه سازی فعالیت حمل و نقل و لجستیک در استان بعنوان یک 

ایش استان از ضروریات موضوع است که می باید در اسرع مزیت نسبی منطقه ای تهیه طرحهای پایه آم

زیر ساختهای وقت مورد توجه مدیران اقتصادی قرار گیرد . والا استان شاهد و نظاره گر رشد و توسعه 

کشورهای همجوار شده و سرمایه های ایرانی بمرور جهت سرمایه گذاری به آن کشورهای سرازیر  مرزی

 خواهد شد .
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