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  بیان و ضرورت موضوع

صورت     1395مرداد ماه  14 ستن مرزبه بهانه هاي مختلف به روي کامیونهاي ایرانی، بدون هماهنگی با دولت ایران و به  ستان در پی ب ، ترکمن

  یکطرفه عوارض تردد کامیونهاي ایرانی را افزایش داد.

ــد بر خالف پیش بینی  ــیاي میانه، هزینه هاي   این اقدام باعث ش ــورهاي آس ــده بین تجار و بازرگانان ایرانی با کش ها و قراردادهاي منعقد ش

شرکتهاي حمل و نقل که به یکباره       شمگیري افزایش یابد و در این میان رانندگان و  صادرات ، به اندازه چ  1300تا  1000ترانزیت و در پی آن 

  ، متضرر شوند. دالر افزایش هزینه را باید پرداخت می کردند

شرکتهاي     ست بابت پرداخت هزینه مذکور، با   همچنین از دیگر مشکالت بروز اولیه این اقدام ، توقف و معطلی رانندگان در مرز بود که می بای

ــب تکلیف می کردند که گاها موجب توقف یک هفته اي گردید و در نهایت با توجه به بی اثر بودن کلیه  دامات اق حمل و نقل خود مذاکره و کسـ

  بخش خصوصی و دولتی ایران، بخش حمل و نقل با پرداخت هزینه هاي  پیش بینی نشده زیان را متحمل شد.

ــالرکمنعالوه بر اینکه ت دالري از  260تن و عوارض  20هاي کمتر از دالري از کامیون 160به دریافت عوارض  اقدام ها از نیمه مردادماه امس

هاي یک دالر از همه کامیون ،به ازاي هر یک کیلومتر ترددنمودند، انی به عنوان حق ترانزیت (عبور) کشـــورشـــان تنی ایر 20هاي باالي کامیون

  .بیست و هفتم مردادماه براي مسافران ایرانی نیز بسته شدو از  مرز باجگیران از نیمه مرداد به روي کامیون هاي ایرانی بسته و ایرانی دریافت 

نها شامل خودروهاي ترانزیتی ایرانی می شود، اما صرف بر هم زدن شرایط گذشته می تواند یک پیام جدي داشته     هرچند این تصمیم جدید ت 

  .خود با ایران استو تجاري باشد و آن تجدیدنظر ترکمنستان از روابط ترانزیتی 

صادرات کاالهاي خو        صدد افزایش  سر می برد که در  شرایط پس از برجام ب ضر ایران در  سب      در حال حا ستر منا شورها و ایجاد ب سایر ک د به 

شرایط قبل از تحریم       شتن به  ست و اینگونه اقدامات منطقه اي، در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند تهران را براي برگ صادي ا و  ، براي رونق اقت

  نیز بهبود فضاي کسب و کار دچار بحران نماید .

این موضــوع توجه کنیم که با افزایش هزینه ها ، چه بصــورت اجباري از ســوي  ضــرورت و اهمیت موضــوع زمانی روشــن تر می شــود که به

صادرا       سوي جامعه بین المللی  ، موجبات از بین رفتن مزیت هاي رقابتی کاالهاي ایرانی در امر  صورت اجباري از  ستگذاران داخلی و چه ب  تسیا

  ن رفتن صنایع تولیدي کاال نیز می شود .است که مهم ، عالوه بر از بین رفتن صنعت حمل و نقل ، موجب از بی

سو ، و برقراري ارتباط مفید و موثر بین               ستگاههاي دولتی ایران از یک  ست ، مگر هماهنگی بین د سر نی صادي می شد اقت سوي ر حرکت به 

شده  بر          شده و پیش بینی ن شتن موانع پیش بینی  سوي دیگر، و نیز از میان بردا شور از  صادي ک صاد ، که ای    دولت و فعاالن اقت ن امر سر راه اقت

  موجبات بستر مناسب براي فضاي کسب و کار شود.

شتابزده و هیجانی ، به بررسی راههاي برون رفت از مشکالت پرداخته       ستی در کنار دولت مردان ، بدور از هر گونه اقدام عجوالنه و  به   وما بای

  باشیم. به عبارتی عالج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد .دنبال برنامه ریزي بمنظور جلوگیري از ایجاد مشکالت مشابه 

ست یابیم تا بتوانیم با توجه به واقعیات            ستان د شناختی کلی از ترکمن ضوع و بیان راهکار به  ست که قبل از پرداختن به مو ضروري ا الزم و 

نستن آنچه بوده، نمی توان به راهکاري مناسب براي حال   موجود بهترین تصمیم در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را اتخاذ نماییم. بدون دا 

  و آینده دست یافت .
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  نگاهی به تاریخ ، جغرافیا ، سیاست و اقتصاد ترکمنستان :

  قابل و ملموس تاریخ آغاز معموالً اما دارد قرار ابهام از ايهاله در مرموزي شــکل به امروزي،	ترکمنســتان		باســتانی محدوده جغرافیایی تاریخ 

ــور این فهم ــال 2000 حدود  در را کشـ ــروع نقطه  یعنی میالد از پیش سـ تاریخ مکتوب  و  گیرند در نظر می ایرانی و اروپایی  ،هند 		اقوام ورود شـ

  .گردداست، آغاز می تاریخ ایران که جزئی از، در این سرزمین  هخامنشیان ترکمنستان با پیروزي و فتوحات

  

  

  

سیاي میانه از جمله کشورهاي    ترکمنستان  شمار می آید     آ سال   به  شورایی  شمسی )    1370میالدي (  1991این کشور تا  با نام جمهوري 

   بود . شوروي اتحاد هاي تشکیل دهندهیکی از جمهوري، ترکمنستان 

کشور در بین کشورهاي جهان می باشد و از دیگر سوي  121، در رده  2012دسامبر  26نفري در  4,751,120این کشور با توجه به جمعیت 

ساحت    ت ستان با م شور بزرگ جهان  ، کیلومتر مربع  488100رکمن ست (ب پنجاه و دومین ک ساس آمار مندرج در اطالعات نامه جهان که ا در  ر ا

شر گردید  2005فوریه  15تاریخ  ستان   نوب باج که از )  منت شمال با ایران  و افغان ستان  ، از  ستان   و ازبک سایه  دریاي خزر   با غربو از  قزاق و  هم

  است.نیز همسایه روسیه و جمهوري آذربایجان کشورهاي با دریا ازطریق این

  

  
  

ت ، آغاز می تاریخ مکتوب ترکمنستان با پیروزي و فتوحات هخامنشیان ( سبز رنگ ) که جزئی از تاریخ ایران اس

  شود
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ر ( آخال ، بلخان ، داش اغوز ، لباب و مرو ) است. د استان 5بندي کشوري داراي اس آخرین تقسیماس پایتخت این کشور عشق آباد است و بر

شته   ستان، ر شده  هایی قرار دارند که تا کنارهکوهجنوب و جنوب غربی ترکمن شیده  ست توران     هاي دریاي خزر ک شور جلگه پ شمال این ک اند. در 

 .قرار دارد

ها      ــور تان از کشـ ــ هاي مهم ترکمنسـ مه می        رود ــ ــرچشـ تان سـ ــ غانسـ یه یعنی ایران و اف ند ي همســـا نه   و  گیر خا هاي  از مهمترین رود

ــتان ــمه می را می توان نام برد  مرغاب  و اترك،  آمودریا  ،تجن ترکمنس ــرچش ــتان داراي آب و هواي . تندگیرکه از ارتفاعات کوپه داغ س رکمنس

ه هاي ژانویوده و بیشترین بارندگی در ماه بوده و بیشتر این سرزمین خشک است. در فصل زمستان، هوا معتدل و خشک ب         گرمسیري نیمه  بیابانی

 1768هاي کوپه داغ اســت. طول خط ســاحلی ترکمنســتان در دریاي خزر   هاي کوهترین بخش ترکمنســتان پهنهافتد. پربارانو می اتفاق می

  .(کراسنوودسک) است باشیترکمن کیلومتر بوده و مهمترین بندر آن شهر

ستند و به    شتر مردم از قوم ترکمن ه سالم ، مذهب اکثریت مردم می    کنندمیصحبت  ) تبارهاي ترکیزبان  اي ازشاخه ( زبان ترکمنی بی و ا

  است.)TMT(باشد  و واحد پول این کشور منات ترکمن 

کشور مستقل     ، موجودیت خود را به عنوان یک همه پرسی  رأي مردم در میالدي با 1991 اکتبرشمسی مطابق با    1370ترکمنستان در آذر  

در چهاردهمین نشست مجلس    1992 مه 18  نیز در قانون اساسی ترکمنستان   . را براي کشور خود برگزید » ترکمنستان «اعالم نمود و رسماً نام  

ساسی، ترکمنستان کشوري دمکراتیک و الئیک و اداره آن به شکل جمهوري ریاستی               ساس این قانون ا تک  وترکمنستان به تصویب رسید. بر ا

  اي دارد. اختیارات گسترده رئیس جمهور و استحزبی 

قربان قلی  بود. رئیس جمهور کنونی کشور صفرمراد نیازف  2006رئیس جمهور ترکمنستان و شخص اول این کشور از هنگام استقالل تا سال  

 1995دسامبر   12موضع بیطرفی ترکمنستان در تاریخ    و اي است ست. سیاست ترکمنستان بیطرفی در مسائل جهانی و منطقه     ا بردي محمداف

ست        سیده ا صویب ر سازمان ملل متحد به ت سوي مجمع عمومی  شده       و    میالدي از  صورتی محکم وارد زندگی  شۀ بیطرفی ب ضر اندی در حال حا

  . است شده اعالم بیطرفی روز –ستان جشن ملی دسامبر در ترکمن 12روز بطوري که است 

شهاي زگبر پایه شگران بدون مرز     ار سال   سازمان گزار شورهاي   2012در  ستان پس از ک شمالی   و اریتره ، ترکمن ، کمترین میزان آزادي کره 

  . ها را در جهان دارا بوده استرسانه

ستان یکی از منزوي  شمار می   ترکمن شورهاي جهان ب شمار بازدیدکننده خارجی یکی از کم بازدیدکننده ترین ک س ترینرود و از نظر  وب ها مح

  .شودمی

ساسی تر    ساس قانون ا کند و نیز نامزدهاي انتخابات مجلس را تصویب   کمنستان، رئیس جمهور مقامات قوه مجریه و قضایی را منصوب می   برا

بر اساس قانون اساسی، استانداران در حکم نمایندگان رئیس جمهور هستند و  و  گیردها از سوي استانداران صورت می   نماید. مدیریت در محلمی

  . گردندنمایند و نیز از سوي خود رئیس جمهور منصوب و یا برکنار میزیر نظر رئیس جمهور فعالیت می

در شوروي سابق قرار دارد. ذخائر اثبات شده  نفت  و چهار کشور تولیدکننده گاز طبیعی  ترکمنستان در فهرست چهار کشور بزرگ تولیدکننده

شور   شور در غرب         546و  )مقام چهاردهم جهان(میلیارد متر مکعب گاز  2000نفت و گاز این ک شتر ذخایر نفتی ک ست. بی شکه نفت ا میلیون ب

ستان از جمله د  شده  دریاي خزر  ر پهنهترکمن شور پراکنده      متمرکز  سر خاك ک سرا ست. ذخایر گاز طبیعی تقریباً در  صادي این     ا شد اقت ست. ر ا

  . سازدمی باال اقتصادي رشد داراي کشورهاي جزو را آن که استبوده ٪5٫11مللی پول حدود البراساس آمار صندوق بین 2007کشور در سال 

درصد پیش  8,9را  2016، رشد اقتصادي ترکمنستان در سال      "دورنماي اقتصادي جهان "بانک جهانی در جدید ترین گزارش خود با عنوان  

سالهاي       ستان را در  صادي ترکمن شد اقت صد را        9حدود  2018الی  2016 بینی کرد و این بانک ر شور این در ست که این ک صد اعالم نموده ا در

  درصد اعالم شده است . 8,5میالدي معادل  2015حفظ خواهد کرد و بر اساس همین گزارش رشد اقتصادي ترکمنستان در سال 

  این آمار زمانی قابل توجه می باشد که بدانیم :

شود ا    ساس این گزارش ، پیش بینی می  سه با نرخ    بر ا صاد منطقه یورو در مقای سال     1,5قت صد در  سال     1,7، به میزان  2015در صد در  در

  درصد رشد خواهد کرد . 2,5درصد و اقتصاد آمریکا  2,3رشد کند . اقتصاد انگلیس  2016

  است . 2015درصد در سال  0,6درصد پیش بینی شده که باالتر از  1,2نرخ رشد اقتصادي ژاپن 
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سیا بجز ژاپن ، با نرخ   طبق پیش بینی شد       5,7ها آ صادي جهانی را هدایت می کند و هند با نرخ ر شد اقت صد ، باردیگر ر درصد که از   7,8در

شد   سیه در رکود             6,5نرخ ر سر جهان خواهد بود و اما برزیل و رو سرا صادي در  شد اقت سریع ترین نرخ ر سبقت می گیرد ، داراي  درصدي چین 

  بسر می برند .

) را  2016ماه اول سال میالدي جاري میالدي(  3رشد تولید ناخالص ملی این کشور ظرف    1395هور ترکمنستان در ابتداي سال   و رئیس جم

  ، اعالم نمود . درصد برآورد شده 6,3

سرانه ثروت نفت و گاز را معرفی ، کشور نخست جهان    10با این حال مطابق با گزارش مجله اقتصادي فوربس که در آن   ست ،   کر از نظر  ده ا

اعالم میلیون دالر در دریاي خزر  1,54رتبه چهارم کشــورهاي ثروتمند نفتی را به ترکمنســتان با ســرانه ارزش کل ذخایر نفت و گازي برابر با   

 .استنموده 

 .تنددرصد جمعیت آن بیکار هس 60درصد جمعیت زیر خط فقر عنوان کرده است که  30این گزارش، ترکمنستان را کشوري فقیر با 

درصد بود که علت اصلی فقر و بیکاري در این کشور بسته شدن راههاي اصلی صدور          60میالدي نرخ بیکاري در این کشور   2004درسالهاي  

بود . البته در این سالها تولید ناخالص ملی این کشور افزایش یافت زیرا قیمت جهانی گاز باال رفت    2004تا  1998گاز طبیعی در فاصله سالهاي   

.  

سال   سیه را از     2006در  ستان قیمت فروش گاز طبیعی به عمده ترین خریدارش ، رو   100دالر براي هر هزار متر مکعب به  66دولت ترکمن

  دالر افزایش داد.

شار         سر شد دارد و با توجه به منابع  صادي رو به ر ستان اقت سرمایه  پنبه  و گاز  و نفت  ترکمن ست را     از طریق  صنایع پایین د شترك  گذاري م

کند؛ و با فراوري محصول پنبه و با اتکا به نیروي کار خود صنایع   هاي نفتی صادر می د کشورهایی است که فراورده  است و جزو معدو گسترش داده 

باشــد و با فروش ســاالنه مقدار زیادي گاز به کشــورهایی رخوردار میاي دارد که از بازار فروش باالیی در ســطح جهان بپیشــرفته نســاجی  فعال

 .کند، اقدام به کسب درآمدهاي سرشار میایران و چند کشور دیگر از جمله روسیه و اوکراین چون

کند. خط آهن ترکمنستان است، براي ترانزیت کاال از خاك کشورهاي همسایه استفاده می کشور محاط در خشکی از آنجا که ترکمنستان یک

 هاي نخی، پوست، قالی و نفت از جمله کاالهایی اندامتداد دارد. پنبه، پارچه بندرعباس (در شمال خاوري ایران) متصل و از آنجا تا سرخسبه شهر

ترکمنستان داراي برخی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است، با این حال این د.  کنکه این کشور به کشورهاي دیگر جهان صادر می

رار ق کشور با چالشهاي بسیاري براي استخراج و صادر کردن آن به بازارهاي جهانی روبروست. این کشور از لحاظ جغرافیایی دور از بازارهاي مصرف

 دارد و فاقد زیرساختهاي کافی خط لوله براي صادرات هیدرو کربنهاي بیشتر است.

ترکمنستان می تواند با بهره گرفتن از فضاي مناسب کشور هاي حاشیه دریاي خزر و با در نظر گرفتن منابع غنی هیدرو کربن آسیاي میانه، 

این رو ترکمنستان به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهاي صادرات منابع نفت و گاز از دسترسی بیشتري به بازارهاي رقابتی انرژي برخوردار شود. از 

خود از مسیرهاي جدیدي عالوه بر خط لوله صادرتی مسیر روسیه است که البته نیازمند به دست آوردن سرمایه و کمکهاي فنی و سیاسی از سوي 

  کشورهاي همسایه و سرمایه گذاران است.

  نفت در ترکمنستان : 

، حدود 2012ذخایر نفت اثبات شده ترکمنستان تا ژانویه ، Oil and Gas Journal (OGJ(   بر گزارش منتشره در مجله بین المللیبرا

میلیون بشکه اعالم شده است. بسیاري از میدانهاي نفتی ترکمنستان در حوزه جنوبی دریاي خزر و منطقه خشکی گرشیزلیک در غرب این  600

 کشور واقع است.

میلیارد  80،6بر این، به گزارش مرکز مطالعات انرژي آمریکا، ترکمنستان ادعا می کند در بخش متعلق به خود از دریاي خزر، حدود  عالوه

بشکه نفت وجود دارد که مقدار زیادي از آن هنوز کشف نشده است. بیشتر ذخایر نفت مورد ادعاي ترکمنستان در مناطق مورد مناقشه دریاي 
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ست و بدون توافق بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان در مرزهاي دریایی، ترکمنستان قادر به توسعه عملیات اکتشاف و استخراج خزر واقع شده ا

با عقد قرارداد با چند شرکت نفتی خارجی در حال توسعه بخش ترکمنستان از  2007در این منطقه نخواهد بود. هر چند ترکمنستان از سال 

  دریاي خزر است.

افزایش یافته است. پیش  2010هزار بشکه در روز در سال  202به حدود  1992هزار بشکه در روز در سال  110د نفت ترکمنستان از تولی

هزار بشکه در  100است که کمی بیشتر از  2013هزار بشکه در روز در سال  202بینی ها حاکی از ثابت ماندن تولید نفت ترکمنستان در سطح 

 بازار داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. روز آن براي مصارف

جدول زیر تصویري از موافقتنامه هاي نفتی امضا شده ترکمنستان با سرمایه گذاران خارجی براي عملیات اکتشاف و استخراج در بخش 

  ترکمنستان دریاي خزر را نشان می دهد.

  

  300د نفت خود از مناطق خشکی و دریایی را به بیش از یک میلیون و  ، تولی2030به گفته مقامات ترکمنستان، این کشور قصد دارد تا سال     

ش       صنعتی پیش بینی کرده اند که تولید نفت ترکمنستان در این دوره زمانی به بی ست که منابع  شکه در روز افزایش دهد. این در حالی ا ر تهزار ب

  .هزار بشکه در روز افزایش نخواهد یافت 300از 

منستان، نفت و گاز ترک«المللی نفت و گاز ترکمنستان موسوم به همایش بینه سرمایه گذاري نفتی را می توان برگزاري از اقدامات مهم در زمین

رتبه المللی دبی با حضور مقامات عالیمرکز مالی بین» ریتز کارلتون«میالدي در هتل  2012ماه مارس  14و  13در روزهاي » 2013نقشه راه 

تنوع بخشیدن به مسیرهاي صدور  اشاره نمود  و با توجه به این همایش بین المللی این کشور در صدد هاي خارجی دولت ترکمنستان و کشور

 .گذاران تقویت کند هاي معتبر انرژي و سرمایهالمللی خود را با کشورهاي همجوار، شرکتهاي بینگاز، همکاري

هزاربشکه در روز است که بنا بر محاسبات  237ترکمن باشی با مجموع کل ظرفیت ترکمنستان داراي دو پاالیشگاه بزرگ به نامهاي چاردزو و 

درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. شرکتهاي نفت  50، در حال حاضر این پاالیشگاه ها با کمتر از IHS Global آژانس مطالعاتی بین المللی

را صادر می کنند و این در حالی است که شرکتهاي نفت داخلی، اغلب خارجی فعال در ترکمنستان به طور کلی سهم خود از نفت خام تولیدي 

 تولید نفت خام خود را براي تامین تقاضاي داخلی و یا تولیدات محصوالت نفتی براي صادرات مورد استفاده قرار می دهند.

پاالیشگاه و توسعه ظرفیت پاالیشگاه هاي  با ساخت سه 2030به گزارش مرکز مطالعات انرژي آمریکا، دولت ترکمنستان در نظر دارد تا سال 

  هزار بشکه در روز افزایش دهد. 600فعلی، ظرفیت پاالیشگاهی این کشور را به 
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هاي پتروشیمی و گاز مایع هاي نفتی و گازي بویژه بنزین، فراوردهپاالیشگاه اصلی به فراورده 2در خود را نفت خام در حال حاضر این کشور 

  کند.قسمت عمده آن را نیز به کشورهاي خارجی صادر میکند و تبدیل می

پتروناس مالزي در حال تولید نفت و گاز، شرکت دراگون اویل در حال استخراج خارجی فعال در ترکمنستان ، شرکت شرکت  2015در سال 

  .ر بخش ترکمن دریاي خزر هستندنفت و شرکت آر دبلیو یی آلمان، ایترا روسیه و بیورید هیل مستقر در قبرس به دنبال کشف نفت د

ن ابه طور کلی در حال حاضر شرکتهاي نفتی خارجی و بین المللی از مالزي ، ایتالیا، آلمان ، روسیه ، امارت متحده عربی و غیره در ترکمنست

  حضور فعالی دارند .

 ي صادراتی بسیار اندکی است. از سرزمین اینترکمنستان یکی از صادرکنندگان کوچک نفت خام و نفت پاالیش شده است که داراي گزینه ها

ري گکشور به جز یک خط لوله مرزي که در شرق این کشور و از قزاقستان و ازبکستان در حال اجرا است، تقریبا هیچ خط لوله نفتی بین المللی دی

ین چاردزو را از طریق نفت خام وارداتی ازبکستان تام عبور نمی کند، ترکمنستان با این خط لوله می تواند نفت خام مورد نیاز براي تغذیه پاالیشگاه

 کند.

 رکمنستانت خام نفت   مقدار کمی از نفت خام ترکمنستان از طریق دریاي خزر به آذربایجان و یکی از بنادر روسیه صادر می شود. کیفیت پایین

   .است روسیه امن لوله خطوط به دسترسی براي کشور این مشکالت از یکی

، نسبت به مبادله و سواپ نفت با ایران مبادرت کرده است. بر 2010تا سال  1998رکز مطالعات انرژي آمریکا، ترکمنستان از سال به گزارش م

گاه شاساس توافقنامه فیمابین بین دو کشور ایران و ترکمنستان، شرکت دراگون اویل، بیش از نیمی از تولید نفت خود در ترکمنستان را به پاالی

، شرکت دراگون 2010یران تحویل و در مقابل به همین میزان نفت در خلیج فارس از ایران تحویل گرفته و صادر کرده است. در سال هاي شمال ا

شور جیهان از ک _تفلیس _اویل ارسال نفت به ایران را به دلیل تحریم هاي یک جانبه وضع شده علیه ایران متوقف کرد و مسیر خط لوله باکو

  یگزین مسیر ایران کرد.آذربایجان را جا

  گاز طبیعی در ترکمنستان : 

، ترکمنستان در حال حاضر جزء شش )Oil and Gas Journal (OGJ)(برابر آخرین گزارش منتشره از سوي ژرنال بین المللی نفت و گاز 

 .کشور نخست از لحاظ تولید گاز طبیعی در جهان است 20کشور برتر از لحاظ ذخایر گاز طبیعی و در بین 

تریلیون متر مکعب  24،3حدود  2012برابر گزارش مرکز آمار و اطالعات آمریکا، حجم ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ترکمنستان تا ژوئن سال 

  تریلیون متر مکعب، تقریبا دو برابر شده است. 13,4با  2010گزارش شده که نسبت به برآورد سال 

درات محدودي است و با چالشهاي مختلفی براي سرمایه گذاري و کسب درآمد از محل تولید ترکمنستان با وجود ذخایر بزرگ گازي داراي صا

یی امنابع گازي روبرو است. اکثر گاز ترکمنستان به روسیه منتقل می شود که در آنجا مصرف و مقداري از آن هم از طریق این کشور به بازار نه

  اروپا ترانزیت می شود.

 دولتهاي   بازار اصلی صادرات گاز ترکمنستان، تاثیر تعیین کننده اي بر قیمت منابع گازي صادر شده توسط روسیه به عنوان 1992از سال 

 الس در مرکزي   آسیاي لوله خط بخش در روسیه به گاز صادرات لوله خط در انفجار به توان می نمونه یک عنوان به. است داشته میانه آسیاي

وله و تعیین ضوابط جدید قیمت گذاري که در ژانویه ل خط تعمیر از پس. شد ترکمنستان گاز صادرات و یدتول توقف به منجر که کرد اشاره 2009

افزایش داد. با  2010میلیارد متر مکعب در سال  45,3به  2009میلیارد متر مکعب در سال  36،8امضاء شد، ترکمنستان تولید خود را از  2010
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میلیارد متر مکعب (یک سوم از حجمی که پیش از انفجار از ترکمنستان وارد می کرد) و آن هم با  1,31این حال، روسیه تنها با واردات حدود 

  .کرد موافقت قبل از  قیمتهاي پایین تر

شمسی ) فی مابین ایران  1376میالدي (  1997ساله گازي سال  25از دیگر نمونه هاي قراردادهاي صادراتی ترکمنستان می توان به قرارداد 

میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر کند و طبق قرارداد  25تا  23کمنستان اشاره نمود . مطابق با این قرارداد ترکمنستان متعهد شد روزانه و تر

میالدي ، در حالی  2005مطابق با  1386دالر تعیین شد . با این حال ترکمنستان در زمستان  42قیمت هر هزار متر مکعب گاز صادراتی حدود 

ساله به سقف مورد نظر در قرارداد برساند ، با طرح درخواست افزایش قیمت گاز و قطع آن ،  9هنوز نتوانسته بود حجم صادرات را طی مدت  که

دالر رساند و در مقابل ترکمنستان ملزم به افزایش حجم صادرات  75دالر افزایش به  33ایران را به پاي قراردادي کشاند که طی آن قیمت گاز با 

  گاز بدون درخواست افزایش قیمت مجدد طی سه سال شد .

ه بدر عین حال ، عشق آباد در کمتر از یکسال بعد از انعقاد این الحاقیه ، بار دیگر خلف وعده کرد و خواستار افزایش صد در صدي قیمت گاز 

دالر به  140در فصل سرما، ایران ملزم به قبول پرداخت  دالر شد که در ابتدا از سوي مقامات ایران پذیرفته نشد ، ولیکن با قطع گاز 145حدود 

  . ازاي هر هزار متر مکعب گاز شد

دالر پرداخت نموده است.  350با تکرار قطع گاز ، طی اعالم غیر رسمی ، ایران به ازاي هر یکهزار متر مکعب گاز ، مبلغ  1387البته در سال 

  .  دالر دریافت نموده است 200زاي هر یکهزار متر مکعب گاز صادراتی به ترکیه مبلغ این در حالی است که در این سال دولت ایران به ا

و تنوع بخشیدن به بازار هاي صادراتی خود و نیز تنوع در مسیرهاي ترانزیتی خود تولید گاز چندین سال است که با افزایش ترکمنستان دولت 

، وزارت نفت و گاز و منابع طبیعی ترکمنستان اعالم کرد 2010در نوامبر سال به طوري که رها شدن از محدودیتهاي فعلی خود است. ، درصدد

میالدي است. اغلب گاز در دسترس ترکمنستان  2030میلیارد متر مکعب در سال در سال  229که استراتژي انرژي این کشور افزایش تولید گاز به 

کسید کربن باال است و داراي فشار و درجه حرارت بیشتر است. این عوامل چالشهاي فنی براي توسعه در آینده، داراي سولفید هیدروژن و دي ا

  بیشتري را در بر داشته و مطرح می کند که نیاز به هزینه هاي سرمایه اي بزرگتر را براي اکتشاف و توسعه طلب می کند.

 1،7دانهاي تولید گاز ترکمنستان است که ذخایر آن حدود میدان دولت آباد در جنوب شرقی آمو دریا یکی از بزرگترین و قدیمی ترین می

میلیارد متر مکعب، مربوط به این میدان بوده  34باحدود  2010ترلیون متر مکعب تخمین زده شده است. بیشتر عرضه گاز ترکمنستان در سال 

، تولید آن در  2012ژانویه  25ژي ترکمنستان در است که البته برابر آخرین گزارش سازمان مطالعات بین المللی انرژي در خصوص وضعیت انر

  حال کاهش است.

)، تنها شرکت خارجی با دسترسی مستقیم به توسعه میادین خشکی ترکمنستان است که طی توافقنامه CNPCشرکت بین المللی نفت چین (

میلیارد متر مکعب  5،154، با تولید 2009ه در پایان ساله، در پروژه بختیارلیک در نزدیکی آمو دریا در حال فعالیت است. این پروژ 35مشارکت 

  گاز در سال وارد مدار شد و شروع به تغذیه گاز در خط لوله مرکزي آسیا چین کرد. 

، ترکمنستان از کشف ذخایري در یولتان جنوبی واقع در شمال میدان دولت آباد خبرداد که برابر برآوردهاي انجام شده در اکتبر 2006در سال 

تریلیون متر  21تریلیون متر مکعب است ( احتمال داده می شود حجم ذخایر این میدان گازي بیش از  13، ذخایر بالقوه این حوزه حد اقل 2011

میلیارد دالري براي فاز اول پروژه  4، جهت کمک به تامین منابع مالی توسعه این میدان، بانک توسعه چین یک وام 2009مکعب باشد). در سال 

  میلیارد دالر را براي فاز دوم متعهد شد 4،1نیز این بانک  2011اد و در سال ارئه د

عالوه بر این دولت ترکمنستان شروع به سرمایه گذاري خارجی و مالکیت بخشیدن به میادین نفت و گاز در بخش دریایی این کشور در دریاي 

ز طریق قرادادهاي ا اویل درگون و پتروناس هاي شرکت   ،2012 ژانویه 25 در آمریکا انرژي مطالعات مرکز گزارش آخرین برابر. است کرده   خزر
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یک قرارداد خرید گاز با شرکت  2011) و چلکان هستند. ترکمن گاز در سال  1عمومی خدماتی در حال فعالیت در میادین دیار بکر (بلوك 

دند که به شرکت پتروناس اجازه ساخت کارخانه فراوري گاز با پتروناس امضا کرد و مالزي و ترکمنستان یک توافقنامه همکاري به امضا رسان

  . دهد می را 1میلیون متر مکعب در روز ) در ساحل دریاي خزر از طریق گاز تولید شده از بلوك  28میلیارد متر مکعب در سال (  10ظرفیت 

رسمی .و این صادرات گاز از طریق خطوط گازي صورت     که طی اعالمیهکند ترکمنستان گاز طبیعی خود را به ایران، روسیه و چین صادر می   

  می گیرد که برخی از آنها در حال بهره برداري و برخی در حال بررسی است و عبارتند از :

 خط لوله مرکزي آسیاي مرکزي ( ترکمنستان به روسیه) -

 ) 1997در سال  کردکوي ( ترکمنستان به ایران _خط لوله کورپز -

 ) 2010در سال  گیران ( ترکمنستان به ایرانخان _خط لوله دولت آباد -

 ( از طریق ازبکستان و قزاقستان به اورسک روسیه می رسد ) اورال _خط لوله گازي بخارا -

براي اتصال میادین گازي جنوب شرقی این کشور به دریاي خزر به عنوان یک لینک ترانزیت  2010مه سال (در  غرب _خط لوله شرق -

 ) از طریق امتداد دریاي خزر بالقوه براي صادرات گاز

یکی از راه هاي جدید براي صادرکنندگان منطقه دریاي خزر جهت تامین ( ( تاپی ) خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند -

 دریاي یبغر جنوب طریق از یا فارس خلیج به ایران طریق از طبیعی گاز و نفت هاي لوله عبور تواند می آسیایی کشورهاي گاز   تقاضاي

  ) مسیر افغانستان که از سوي ترکمنستان پیشنهاد شده است. افغانستان باشد و خزر

لوله ترانس خزر پیشنهادي است براي دور زدن روسیه و ایران براي حمل گاز ترکمنستان از طریق دریاي خزر به ( خط لوله ترانس خزر -

 ) آذربایجان و اتصال آن با خطوط لوله مسیر اروپا

  اي  ریلی ایران با نگاهی به خطوط ترکمنستان : کریدوره

کیلومتر (از فنالند تا دهلی نو) که از بندر هلسینکی در فنالند آغاز و  9389به طول این کریدور  :  جنوب در غرب دریاي خزر -کریدور شمال 

ي حوزه اقیانوس هند و کشورهاي آسیایی جنوب در مسیر خود از روسیه، آذربایجان و ایران عبور کرده و به سمت جنوب خلیج فارس و کشورها

این کریدور  .است احداث دست در که است مسیر این گسستگی تنها کیلومتر 372 طول به آستارا – رشت –یابد. پروژه قزوین شرقی امتداد می

  ریلی ، جایگزین کریدور دریایی بین فنالند و دهلی نو می باشد .

، که در آن اتصال آسیاي مرکزي مد نظر است ، با اجراي آزمون مسیر خشکی  2020الی 2015اي سالهاي با توجه به سند چشم انداز هند بر

درصدي هزینه در مقایسه با کانال  30درصدي زمان حمل و 40، نتیجه کاهش  2014توسط فدراسیون انجنهاي حمل و نقل هند در آگوست 

  سوئز بود .
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این کریدور که ترانزیت و حمل و نقل را میان کشورهاي آسیا، خاورمیانه، اروپا و  : غربی–  شرقی اروپا در جهت–  کریدور بین المللی آسیا

، ایران، عراق، سوریه و از طریق دریاي مدیترانه به یونان CIS آفریقا در بر می گیرد از چند مسیر عبور می کند. جایگزین اول چین به کشورهاي

ه و اروپا امتداد می یابد. جایگزین بعدي از چین، میانمار، بنگالدش، هند، پاکستان، ایران به سمت عراق، سوریه و اروپا و یا اینکه از ایران به ترکی

پا منتهی وو اروپا گسترش می یابد. مسیر دیگري هم از چین شروع و به قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران از آنجا به ترکیه و ار

  . دو مسیر ، ایران در مسیر این کریدور می باشدکه در هر  .می شود
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ستان –   تاجیکستان –   قرقیزستان –  کریدور جدید ریلی چینو  کیلومتر که چین و کشورهاي مشترك المنافع    7984به طول   ایران–   افغان

  .تسازد. عملیات احداث و تکمیل گسستگی در کشورها در دست انجام اسرا به ایران و سپس اروپا متصل می

  

  
    

 شمال  کریدور مانند کریدور این. کیلومتر 926 حدود طول به) ایران – ترکمنستان  – قزاقستان (  جنوب در شرق دریاي خزر –   کریدور شمال 

کند. این کریدور و روسیه در شمال متصل می   CIS   کشورهاي  به را آسیا  شرقی  جنوب کشورهاي  و فارس خلیج مناطق و ایران جنوب جنوب، –

  .وسط روساي جمهور سه کشور افتتاح شد2014برابر با سوم دسامبر  94ه سال آذرما 12

ــ اینچهجنوب در شرق دریاي خزر با  –کریدور شمال  ــ جنوب، آرزوي تکمیل خط آهن گرگان ـ برون به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال ـ

شورهاي  صال ترانزیتی به خلیج فارس و اقیانوس هند محقق   CISدیرینه ک ست    ،پیروي شد  براي ات ش شور      در ن سه ک سه جانبه راه آهن هاي 

هاي ریلی بین سه کشور و تاکید برکاهش تعرفه هاي ترانزیت و افزایش تبادالت بازرگانی ایران، ترکمنستان و قزاقستان با رویکرد توسعه همکاري   

   .شد ، افتتاح

تر خواهد کرد زیرا در دوره دوباره به آن بخش ترانزیت ایران را فعال جنوب نیز از اهمیت برخوردار اســـت که نگاهی-کریدور ترانزیت شـــمال

ست نقش ترانزیتی خود را ایفا کند و حتی جمهوري آذربایجان با مساحتی برابر    میلیون نفر جمعیت  9هزار کیلومتر مربع و  86تحریم ایران نتوان

  .و کشوري محصور در خشکی به اندازه ایران ترانزیت داشته است

  رات و واردات فی مابین ایران و ترکمنستان : صاد

اقتصاي بین ایران ، ارمنستان و ترکمنستان طی ماده واحده مشتمل  –تبادل کاال بین دو کشور با توجه به قانون موافقتنامه همکاري بازرگانی 

و نیز قانون موافقتنامه همکاري هاي بازرگانی بین داده شده است  20/08/1375ماده تصویب و اجازه مباله اسناد آن در تاریخ  14بر یک مقدمه و 

  داده شده است  23/10/1382ماده تصویب و اجازه مباله اسناد آن در تاریخ  19ایران و دولت ترکمنستان طی ماده واحده مشتمل بر یک مقدمه و 
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   کشور ترکمنستان با توجه به آمار منتشره از سوي گمرك جمهوري اسالمی ایران واردات از

  

  

  ارزش دالري  ارزش ریالی  وزن(کیلوگرم)  کشورطرف معامله سال

سهم واردات از  

ترکمن نسبت به 

واردات  سال کل 

مورد نظر با توجه 

  به ارزش دالري  

 0.73 403,695,659 3,997,927,458,715  673,879,017 ترکمنستان  1388

 0.23 150,359,219 1,540,475,448,099  287,262,199 ترکمنستان 1389

 0.22 136,358,158 1,494,753,141,569  203,695,482 ترکمنستان 1390

 0.21 114,896,571 1,824,551,983,312  162,927,445 ترکمنستان 1391

 0.29 143,542,597 3,450,257,422,974  213,400,397 ترکمنستان 1392

357,774,443
415,320,875

532,382,890

749,220,967
839,905,453

997,205,323

720,592,371
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200,000,000
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600,000,000

800,000,000
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1,200,000,000
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ز  ا ن  ا ت س ن م ک ر ت ھ  ب ن  ا ر ی ا ت  ا ر د ا ص ر  ا د و م ١ن ٣ ٨ ی  ٨ ل ١ا ٣ ٩ ۴

   یرانامار صادرات به کشور ترکمنستان با توجه به آمار منتشره از سوي گمرك جمهوري اسالمی ا

 

  ارزش دالري  ارزش ریالی  وزن(کیلوگرم)  کشورطرف معامله  سال

سهم صادرات به ترکمن 

نسبت به کل صادرات 

سال مورد نظر با توجه 

  به ارزش دالري  

 1.63 357,774,443 3,550,957,821,338  1,040,478,318 ترکمنستان  1388

 1.56 415,320,875 4,295,097,650,141  1,296,610,756 ترکمنستان 1389

 1.57 532,382,890 5,880,783,679,691  1,433,544,087 ترکمنستان 1390

 2.3 749,220,967 12,372,856,935,616  1,800,891,180 ترکمنستان 1391

 2.66 839,905,453 20,889,132,805,498  1,297,540,519 ترکمنستان 1392

 2.73 997,205,323 26,461,027,428,329  2,374,846,924 ترکمنستان 1393

 2.02 720,592,371 21,224,028,981,960  1,765,639,704 ترکمنستان 1394
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 0.21 113,571,909 2,935,496,026,742  148,612,231 ترکمنستان 1393

 0.04 16,928,512 499,983,301,490  33,761,318 ترکمنستان 1394

  

  

  
  

ورد مطالعه ، از مقایسه سال به سال صادرات و واردات ، در می یابیم که در این سالها فاصله بین صادرات و واردات با توجه به آمار سالهاي م

علی رقم کاهش صادرات ایران به ترکمنستان ، با توجه به کاهش واردات  1394بین دو کشور رو به افزایش بوده است به گونه اي که در سال مالی 

که ترازي  1388فاصله بین صادرات و واردات دو کشور زیاد شده و به عبارتی تراز تجاري ایران با ترکمنستان بعد از سال  از ترکمنستان ، همچنان

  منفی بوده است ، مثبت می باشد .

ز برق ،  الزم به ذکر اســت که متاســفانه در آمارهاي صــادره شــده در ســایت گمرك آماري مربوط به میزان واردات گاز از طریق خط لوله و نی

  منتشر نشده است که با توجه به این امر ، در صورت اضافه نمودن ارزش دالري این واردات ، قطعا تراز تجاري ایران منفی خواهد بود .

  

  جدول مقایسه اي با در نظر گرفتن تراز تجاري بین دو کشور

 سال
ارزش دالري صادرات به 

  ترکمنستان

ارزش دالري واردات از 

  ترکمنستان 
  تجاري  تراز

1388  357,774,443 403,695,659 -45,921,217 

1389 415,320,875 150,359,219 264,961,656 

1390 532,382,890 136,358,158 396,024,733 

1391 749,220,967 114,896,571 634,324,396 

1392 839,905,453 143,542,597 696,362,857 

1393 997,205,323 113,571,909 883,633,414 

1394 720,592,371 16,928,512 703,663,858 
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150,359,219
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ز  ا ن  ا ست ن م ک ر ت ز  ا ن  ا ر ی ا ت  ا د ر ا و ر  ا د و م ١ن ٣ ٨ ی  ٨ ل ١ا ٣ ٩ ۴
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 1394با دوره مشابه سال  1395، شش ماهه اول سال  95با توجه به زمان تنظیم گزارش، جهت مشخص شدن وضعیت تراز تجاري در سال 

  به شرح ذیل مورد مقایسه قرار گرفته شد 

باشد هر چند که با توجه به کاهش صادرات و واردات بین دو کشور اختالف  چنانچه در جدول مشاهده می شود تراز تجاري ایران مثبت می

نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش بیشتري  95بین تراز کمتر شده است و این نشان می دهد که میزان صادرات ایران در شش ماهه نخست 

  از واردات در دوره مذکور داشته است.

  

 سال
ارزش دالري صادرات به 

  انترکمنست

ارزش دالري واردات از 

  ترکمنستان 
  تراز تجاري 

 377,387,440 13,692,462  391,079,903  1394شش ماهه نخست 

 266,123,714 6,568,551  272,692,265 1395شش ماهه نخست 

  

  

  موافقتنامه چند جانبه ایران و ترکمنستان :

ــق آباد ) در تاریخ    موافقتنامه داالن حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت ایران ــتان ( موافقتنامه عش ــتان و ازبکس ، عمان ، قطر ، ترکمنس

  تصویب شد و مدت این موافقتنامه ده ساله می باشد.  19/02/1391

  مقام صالحیت دار از سوي ایران در این موافقتنامه وزارت راه و شهر سازي می باشد .

   

403,695,659

150,359,219136,358,158114,896,571
143,542,597

113,571,909

16,928,512

357,774,443
415,320,875

532,382,890

749,220,967

839,905,453

997,205,323

720,592,371

1388138913901391139213931394

1234567

واردات صادراات سال
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  تردد وسایل نقلیه باري ترکمنستان از ایران: 

  

   _ر تردد وسایل نقلیه باري از مرز جاده اي لطف آباد و سرخس  بر اساس نوع عبور وسیله آما

 واحد : عدد

  شرح 

ل کاال 
حام

شور ) 
ل ک

خ
ت دا

سم
خلیه در مرز ( از 

ت
  

ل کاال 
حام

ی 
ج

خرو
ت 

ترانزی
  

ی 
خال

ی 
ج

خرو
ت 

ترانزی
ل کاال   

حام
ي 

ت ورود
ترانزی

  

ی 
خال

ي 
ت ورود

ترانزی
  

ي از مرز ب
ی بارگیر

ج
خرو

ل کاال 
حام

ج 
خار

ه 
  

ل کاال
حام

ی 
ج

خرو
  

ی 
خال

ی 
ج

خرو
  

ل کاال
حام

ج به مرز 
خار

خلیه در مرز از 
ي ت

ورود
ی   

خال
ج به مرز ) 

خار
خلیه در مرز ( از 

ي ت
ورود

  

ل کاال
حام

ي 
ورود

  

ی 
خال

ي 
ورود

  

  جمع سطر

 17,319 5760 325 3 768 146 845 5819 91 2017 0 1544  1  92شش ماهه دوم 

 19,462 3961 880 0 2699 697 881 5728 146 2361 3 2106  0 93شش ماهه اول 

 21,900 5086 694 1 2955 1120 964 6597 112 2551 1 1819  0 93شش ماهه دوم 

 15,608 3166 378 4 1445 454 741 3793 110 3036 2 2479  0 94شش ماهه اول 

 12,346 3451 315 0 177 206 532 3253 394 2261 1 1756  0 94شش ماهه دوم 

 9,427 2271 270 0 108 65 371 2265 25 2459 2 1591  0 95شش ماهه اول 
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  1394الی  1388آمار واردات و صادرات کاال توسط کامیونهاي ایرانی و ترکمنستان از مبادي بین دو کشور در سالهاي 

 واحد : تن       

 1394 1393 1392 1391 1390 1389  1388  شرح

به وسیله کامیونهاي ایرانی از  آمار واردات کاال

 مبادي ترکمنستان 
2,762  9,500 7,668 3,252 2,256 2,117 4,866 

آمار واردات کاال به وسیله کامیونهاي خارجی از 

 مبادي ترکمنستان 
3,325  19,207 9,178 4,732 568 1,070 543 

 5,409 3,187 2,824 7,984 16,846 28,707  6,087 جمع واردات کاال به وسیله کامیونهاي ایرانی 

        

 واحد : تن       

 1394 1393 1392 1391 1390 1389  1388  شرح

آمار صادرات کاال به وسیله کامیونهاي ایرانی به 

 مقصد ترکمنستان
436,956  616,643 747,208 716,192 677,774 908,481 918,429 

آمار صادرات کاال به وسیله کامیونهاي خارجی به 

 صد ترکمنستانمق
80,732  115,779 272,450 406,355 218,851 373,908 370,641 

 1,289,070 1,282,389 896,625 1,122,547 1,019,658 732,422  517,688 جمع صادرات کاال به وسیله کامیونهاي ایرانی 

  

  از افزایش تعرفه ترانزیت در ترکمنستان تا اقدامات ایران : 

  

ی بر خالف موافقت نامه حمل و نقل بین الملل انجام گرفت که این عمل  ترکمنستانتوسط خودسرانه انزیت که بصورت پس از افزایش قیمت تر

  جاده اي فی مابین بود، بخش خصوصی با درخواست و پیگیري هاي خود خواستار رسیدگی به موضوع از سوي مقامات دولتی کشور شدند .

صورت دو  هایی که بههاي ترانزیتی است و تعرفه عوارض عبور کامیونتعرفه فقط مخصوص کامیون این افزایشالبته بایستی تاکید نمود که 

 .کنند، افزایش نیافته استجانبه بین ایران و ترکمنستان تردد می

در رفع  بود به پیگیري عالوه بر شرکتهاي حمل و نقل بین المللی ، تجار نیز که با این اقدام ترکمنستان ، موجبات ضرر و زیان آنها فراهم شده

ا ب مشکل برخواسته و انجمهاي حمل و نقلی و بازرگانی و در راس آنها اتاق بازرگانی مشهد و ایران با نشستهاي کارشناسی و مشورتی خود و نیز

  حضور نمایندگانی از سازمانهاي دولتی سعی در ایجاد راه کاري اقدام نمودند .

ایین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کاالي خراجی از  15ي به استناد به اصل رفتار متقابل ماده سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ا

  مبادرت به اخذ عوارض جدید از کامیونهاي ترکمنستانی را نمود که به شرح ذیل می باشد:18/05/1377قلمرو ایران مصوب 

اسالمی ایران می نمایند به ازاي هر کیلومتر یک دالر عوارض بابت هر  از کامیونهاي ترکمنی که مبادرت به ترانزیت از قلمرو جمهوري -1

 مسیر از کلیه مبادي ورودي کشور اخذ گردد .

 260دالر مبلغ  160از کامیونهاي ترکمنی که اقدام به ترانزیت از قلمرو جمهوري اسالمی ایران نموده ، بابت هر بار ورود به جاي مبلغ  -2

 .دالر عوارض متقابل اخذ گردد

دالر  170دالر ، مبلغ  160از کامیونهاي ترکمنی که صرفا مقصد نهایی آنها پایانه هاي مرزي و یا سایر شهرهاي کشورمان می باشد بجاي مبلغ 

 عوارض متقابل اخذ گردد .

  ه اي الزم االجرا شد .با نامه معاون وزیر و رئیس سازمان راهداري و حمل و نقل جاد 24/05/1395که این عوارض جدید از ساعت صفر مورخ 

  . گیري و اجرا خواهد شدربط تصمیمباقی اقدامات با هماهنگی سایر نهادهاي ذيو به نقل از جناب آقاي عطر چیان 
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 داز دیگر سوي برخی از مقامات راهداري و گمرك ، بررسی و پیگیري موضوع را به نوعی از وظایف وزارت امور خارجه بر شمردند و عنوان نمودن

نستان موزارت امور خارجه بایستی براي رفع مشکل اقدام نماید که البته تا یک روز بعد از افزایش قیمت و اختالل در وضعیت ترانزیت کاال از ترککه 

 ي اینابراز بی اطالعی کردند که البته بعد از اطالع ، ما شاهد اقدام جدي و موثري از سو رئیس نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شرق کشور، 

  وزارت نشدیم .

جلسه کمیته ویژه بررسی مشکالت ترانزیتی میان ایران و ترکمنستان بین مسئوالن  دروزارت راه و شهرسازي عالوه بر اجراي عمل متقابل ،  

این سه پیشنهاد ه ک .سه پیشنهاد از جانب ایران روي میز ترکمنستان قرار گرفت، 1395در عشق آباد اواخر شهریور ماه دو کشور در ترکمنستان 

  :شامل 

 لغو کامل عوارض براي دو کشور -1

 )ماه اوت میالدي(مردادماه  بازگشت رقم عوارض به روال سابق قبل از -2

  .شودمی ادامه روال فعلی (با توجه به این که اصال به ضرر ایران نیست)  -3

 المللیبین مجاري  و اعالم نظر نهایی از طریقترکمنی  طرف جانب از ایران بررسی پیشنهادهاي در این جلسه کمیته ویژه مسئولطبق توافق 

  .می باشد

  

  تردیدي در اقدامات دولت در قبال بداخالقی ترکمن ها : 

اصل رفتار متقابل قطعا با توجه به قانونی بودن آن اقدامی قانونی است ولیکن این پرسش مطرح است که آیا قانونی بودن یک عمل ، الزاما 

  اقدام نیز می تواند باشد ؟ بهترین و درست ترین

 هبی شک با توجه به اینکه ظرفیت بهره گیري کشوري به وسعت ایران که از دیر بار به عنوان چهارراه ترانزیتی مطرح بوده است و نیز با توج

اقتصاد  ر رهبري در موضوعبه ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل تولیدي با تنوع بیشتر در مقایسه با کشور ترکمنستان و نیز تاکیدات سالهاي اخی

وان بازار تمقاومتی، عالوه بر اینکه صنعت ترانزیت را نمی توان با اقداماتی صرفا قانونی و بدون در نظر گرفتن سایر جوانب، به مخاطره کشاند نمی 

در  را که با از بین رفتن مزیتهاي نسبی،صادراتی ایران را ، با افزایش هزینه ها  و از بین بردن مزیت نسبی در سطح بین المللی به خطر انداخت چ

  بلند مدت ما شاهد از بین رفتن بازارهاي صادراتی منطقه اي ایران خواهیم بود.

ار ان قرقطعا در بهره گیري از این ماده قانونی می بایست توازن در اجرا و تاثیر و بازتاب اعمال قانون، مورد بررسی و مورد نظر دولتمردان ایر

با توجه به تردد اندك کامیون هاي ترکمنستان از جمهوري اسالمی ایران این اقدام تاثیر چندانی نداشته و این مشکل برچیده نخواهد گیرد چرا که 

 .شد

عالوه بر این اعمال قانون در خصوص سه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي بایستی اذعان داشت که درست است که بنا به اذعان مقامات مسئول 

ترکمنستان نیز هست که براي پذیرش دولت  شرط اول می تواند بهره زیادي براي هر دو طرف داشته باشد ولی این پذیرش منوط بهایران ،  

  رسیدن به این هدف عالوه بر ارائه پیشنهاد ، اقدامات و رایزنی هاي بیشتري می بایست از سوي مسئوالن کشور ایران صورت پذیرد .

بخواهد موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپولتیک ارتقا دهد ناگزیر است فضاي سیاسی الزم را براي فضاي کشوري مانند ایران چنانچه 

تصمیم ترکمنستان دو گمانه زنی مختلف را به وجود آورده است، از یک سو با توجه به رشد قابل توجه سهم ایران اقتصادي فراهم آورد. چرا که 

هاي گذشته این احتمال وجود دارد که رقباي اقتصادي ایران براي کاهش سرعت بازگشت تهران به صدر جدول در توافقات منطقه اي در ماه 

ئوالن سترانزیت منطقه البی هاي گسترده را آغاز کرده اند و احتماال این تصمیم نیز بخشی از این پازل بوده است و از سوي دیگر نیز فشار روي م

وزارت امور خارجه به این ماجرا و جدي تر موضوعات تا زمان ورود که این می تواند بخشی از سناریو باشد؛  عشق آباد از البی هاي سیاسی نیز

  . اظهارنظر رسمی مقامات به هیچ وجه امکان تأیید یا رد ندارند

یکسویه نیز رسید که دولت  عالوه بر تمامی این گمانه زنی ها ، می توان در روند برخورد دولت ایران با موضوع مطروحه به این جمع بندي

 هایران با اقداماتی قانونی ، به رفع مشکل کمکی نکرده است بلکه در شرایط موجود نسبت به ایجاد درآمد احتماال زودگذر بخش دولتی پرداخت

ق در اشد ، عدم توفیاست و از دیگر سوي با توجه به برنامه توسعه پنجم و ششم که نگاه دولت و مجلس بیش از پیش به سوي حمل ریلی می ب



18 

وجب مامر رفع مشکل بوجود آمده ، در خوشبینانه ترین حالت ، می تواند تجار را به سمت بهره گیري از خطوط ریلی ترغیب نماید و در عالم واقع 

  از دست رفتن صنعت ترانزیت و بازار صادراتی ایران شود .

  تاثیرات این اقدام :

کاالهاي ایرانی به کشورهاي آسیاي مرکزي، و نیز بررسی آماري ترانزیت کاال به کشورهاي آسیاي با بررسی هاي آماري در خصوص صادرات 

 مرکزي و بلعکس ، تغییرات معنی داري در آمار مشاهده نمی شود و این بدان معنی است با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی از بروز این شوك

  ان اظهار نظري در رابطه با کاهش حجم صادرات و ترانزیت را استنباط نمود . اقتصادي به بخش خصوصی وارده شده است ، نمی تو

ر چرا که بسیاري از قراردادها از قبل تنظیم شده است و نیز زمان کافی براي ایجاد فضاي بازار یابی مجدد و عقد قرارداد هاي جدید تجار د

  هنوز سپري نشده است .  سایر کشورها و یا جایگزین کردن راههاي ترانزیتی بدون ایران ،

درباره آن ارائه نشده بسیاري از کشورهاي منطقه را نیز نگران کرده تا جایی که واضحی ین اقدام یک جانبه ترکمن ها که هنوز توضیحی در ا

باس کمیاب شده اند و در حال حاضر کامیون هاي قزاقی، ازبکی و قرقیزي به دلیل درخواست هاي زیاد براي ارسال بار به ترکمنستان در بندر ع

 به طور مشترك اعتراض خود را نسبت به این اقدام ترکمنستان علیه ناوگان ایرانی اعالم کرده اند،نیز با توجه به معطلی بار مناطق دولت هاي این 

ی ، براي یر بوسیله ناوگان ایرانهاي ترانزیتی ایران از ترکمنستان به شدت کاهش یافته، چون دیگر عبور از این مسو نتیجتا اینکه تعداد کامیون

آنها  و کشورهایی که مسیر ترانزیتافزایش تعرفه بر روي قیمت کاالهایی که به مقصد قزاقستان و ازبکستان تجار ایرانی و خارجی توجیه ندارد و 

  سیر خارج شوند.از کشور ترکمنستان می گذرد تاثیر گذاشته است و موجب شده تا خودروهاي ایرانی از چرخه ترانزیت این م

و این همه باعث می شود که بی توجهی دولت مردان ایران به اینگونه اقدامات کشورهاي همسایه ، بخصوص ترکمنستان ، می تواند موجب  

  تضعیف ایران به عنوان کشوري تاثیر گذار در منطقه گردد و فرصتهاي ترانزیتی و اقتصادي کشور را از بین می برند.
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  پیشنهادات :

 توجه به اینکه ، یکی از رسالتهاي اتاق بازرگانی ایران ، در خصوص ارائه نظر مشورتی به بخش دولتی می توان به نکاتی به شرح ذیل اشاره با

  نمود :

ل روز مشکبا توجه به توافقنامه همکاري حمل و نقل دو کشور ، مقام صالحیت دار ، وزارت راه و ترابري بوده است . در ان موافقتنامه در صورت ب

یح حو اختالف نظر ، کمیسیون مشترك بنا به درخواست هر یک از طرفین ایجاد می گردد . از نکات این توافقنامه ، استمرار بر نظارت و اجراي ص

ین ا مفاد موافقتنامه می باشد که به خوبی صورت نپذیرفته است لذا تشکیل کارگروهی از بخش خصوصی و دولتی جهت همراهی مقام صالحیتدار

وري است اتوافقنامه از سوي ایران می تواند کارساز باشد البته چیزي که در این توافقنامه دیده نشده است ، امکان افزودن الحاقیه و نیز موضوع د

  که می بایست وزارت راه و شهرسازي نسبت به این موضوع چاره اندیشی نماید .

و نقل و گذر بین المللی بین دولتهاي ایران ، عمان ، قطر ، ترکمنستان و ازبکستان معروف دوم اینکه با توجه به توافقنامه تاسیس داالن حمل 

که به مدت ده سال می باشد و در آن ترکمنستان به عنوان کشور امین اسناد معرفی شده است   19/03/1391به موافقتنامه عشق آباد ، مصوب 

اد شرایط برابر و غیر تبعیض آمیز براي تامین کنندگان تمامی شیوه هاي خدمات حمل و نقل )) ، با توجه به اینکه از مفاد این توافقنامه ، (( ایج

مطرح شده است ، و عالوه بر این ایجاد شوراي هماهنگی ، کارگروه پیگیري ، و مراحل حل و فصل اختالفات ، پیش بینی شده است ، مقام 

  درخواست نشست اعضا را پیگیري نماید . صالحیت دار ایران (( وزارت راه و شهرسازي )) از طریق

نتخاب ا سوم اینکه با توجه به نظر خبرگان مبنی بر اینکه نفوذ اقتصادي ایران در منطقه پایین است و بنا به نظر ایشان ، این مسئله راهکاري جز

قد هستند که مهم تر از توافق با ترکمنستان رایزن قوي اقتصادي از میان فعاالن بخش خصوصی و بازرگانان ایرانی ندارد و همچنین ایشان معت

م ادریافت تضمین هاي الزم براي پایبندي این کشور به تعهداتش است چراکه مسئله فعلی در واقع نشان از پایبند نبودن طرف ترکمنستانی به تف

، همچنین عالوه  ور ایران و ترکمنستان استنامه هاي بین المللی و توافقات انجام گرفته در جهت تقویت مبادالت تجاري در دیدار روساي جمه

 نبر حضور بخش خصوصی دو کشور به ویژه نمایندگان حوزه ترانزیت در ایران ،حضور نمایندگان کشورهاي هدف ترانزیتی مثل ازبکستان ،قرقیزستا

   .،تاجیکستان و ...در مجاب کردن ترکمنستان براي پذیرش راه حل هاي بهتر می تواند اثربخش باشد

چهارم اینکه ایران بایستی در منطقه حضور سیاسی و البی گري هاي بیشتري را با همه همسایگان خود انجام دهد و این مهم به عهده وزارت 

ي اامور خارجه است که به موضوع نشستهاي مستمر با کشورهاي منطقه ، زمینه ساز گسترش اقتصاد باشد و ما باید بدانیم که با توجه به جغرافی

 ن ، کشورهاي همسایه ما ، همانی است که در نقشه هاي سیاسی وجود دارد و بهترین راهکار براي گسترش نفوذ و ایجاد اقتدار ، افزایش قدرتایرا

سیاسی و اقتصادي است لذا با توجه به توافقنامه هاي بین ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي ، ایران نسبت به نشست مشترك با آن کشورها ، و 

  آنها در خصوص اعتراض به شرایط موجود اقدام نماید . ترغیب

شده نپنجم اینکه توجه به موافقتنامه اکو است که داراي ظرفیتهاي خوبی بوده است که متاسفانه اهتمام الزم در اجراي آن از سوي اعضاء انجام 

داوري وجود دارد عالوه بر موافقتنامه اکو ، سایر توافقنامه هاي است ،به گونه اي که امروز به انزوا کشیده شده است ، در توافقنامه اکو پیش بینی 

  سه جانبه و چند جانبه دیگر که در آن ایران و ترکمنستان نیز ذي نفع می باشند که بایستی از آنها نیز بهره جست .

ی اقتصادي و سیاسی خود در منطقه ،  پنجم اینکه جهت جلوگیري از اقدامات و بدعهدي هاي سایر کشورها ، عالوه بر افزایش تعامالت خارج

ات بنسبت به بازنگري توافقنامه هاي خود اقدام نماید چرا که اینگونه رفتارها ،  درصورت نهادینه شدن عالوه بر ضعیف شدن قدرت اقتصادي موج

  اقتصادي ایران در منطقه خواهد بود .  –ضعیف شدن قدرت سیاسی 
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