
  

 

 

 

 

 مشهد -دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه رد استان خراسان رضوي 

  

  ٩٩٥٠ / ١٣٨٩٧٩٨ :شماره
 ١٩/٠٨/١4٠١ :تاریخ

 ١٠:٥4:2٣ :زمان

 دارد :پیوست
 

 

 

 فوري                                                                                                                                  

سمه تعالیب

 جناب آقاي چمندي

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي 

 جناب آقاي شهامت

 مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي 

 جناب آقاي جعفري

 ناظر محترم گمركات استان خراسان رضوي و مدير كل گمرك مشهد 

 سرگيري حمل و نقل دو جانبه و ترانزيت كاال به كشور تركمنستان ازموضوع: 

 با سالم و احترام

 در كشورمان فارتس مكرر هاي پیگیري به عنایت با و ١4٠١/  ٨/  ١١ مورخ ٩٩٥٠/  ١٣٧٩6٠٩ شماره نامه پیرو         

 از كشورمان، رتسفا طریق از پیوست یادداشت ارسال با تركمنستان نقل و حمل آژانس رساند؛ مي اطالع به تركمنستان،

 به را مركي این كشورگاي در قلمرو تركمنستان از كلیه مرزها و نقاط  جاده بار ترانزیتي و جانبه دو نقل و حمل سرگیري

  .است نموده اعالم رسمي صورت

 

 باشد؛ مي زیر شرح به تركمن طرف از واصله متن ترجمه آگاهي مزید         

 نقليه وسايل (1401 ماه آبان 16) 2022 نوامبر 7 تاريخ از رساند می آگاهی به بدينوسيله "         

 ارد،و  خارجی جاده اي به همراه راننده می توانند از طريق مرزهاي ذيل به قلمرو تركمنستان،

 آلتين از،بوغ قره ، سرخس آرتيق، باشی، تركمن دريايی بندر: نمايند(  ترانزيت)  تردد يا و خارج

 . آباد سرحد و نظر امام فاراب، ، اورگنج كهنه آغوز، ،داش عصير

، و 19كوويد  رود، خروج و ترانزيت، رانندگان خارجی بايد مدارك عدم ابتالء بهو هنگام در         

اننده را همراه داشته باشند. به محض ورود به نقطه مرزي، از ر 19مدارك تزريق واكسن كوويد 

اري اخذ شده و براساس نتيجه و در صورت اثبات عدم ابتال به بيم 19خارجی تست فوري كوويد 

سيله وخارجی می توانند جهت حمل كاال وارد تركمنستان شوند. در همان زمان  مذكور، رانندگان

  نقليه آنها ضدعفونی می شود.

 راننده همراه به تركمنی نقليه وسايل( 1401 ماه آبان 16)  2022 نوامبر 7 تاريخ از همچنين         
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رج و وارد شوند: بندر خا ذيل مرزهاي از توانند می المللی بين اي جاده نقل و حمل منظور به

تركمن باشی ، آرتيق، سرخس، قره بغاز، آلتين عصير، داش آغوز، كهنه اورگنج، فاراب، امام نظر 

    و سرحد آباد؛

 در كاال نقل و حمل  امكان همچنان تركمنستان رساند، می اطالع به حال همين در         

 ت ( را فراهم می سازد .ترانشيپمن)  تماس بدون يدك نيمه و يدك انتقال چارچوب

 

همچنین با عنایت به آغاز ورود رانندگان كشورمان به سرزمین تركمنستان طي روزهاي آتي، ضروري است كلیه          

مقررات و استاندارهاي ویژه آن كشور شامل مقررات راهنمایي و رانندگي، عدم توقف و استراحت در اماكن غیر مجاز و 

ن داروهاي ممنوعه، مواد مخدر و هر گــونه روان گــردان، )حتي با یكصدم آثار آن بر روي داشت همراه عدم  خصوصا

    كامیون و......( سیگار به رانندگان محترم كشورمان اكیدا اطالع رساني و یادآوري گردد.

 

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 رونوشت :

 جناب آقاي شافعي رئیس محترم اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي مشهد

 جناب آقاي رجبي رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي

 محترم امور بیگانگان اداره كل اطالعات خراسان رضويرئیس 

 مدیركل محترم گمرك سرخس

 مدیر كل محترم گمرك لطف آباد

 مدیریت محترم گمرك باجگیران

 جناب آقاي شیردل رئیس محترم اتحادیه صادركنندگان استان خراسان رضوي

 ي شركت هاي حمل و نقل بین المللي خراسان رضويجناب آقاي زمانیان یزدي رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفي كارفرمای

 آقاي حقیقیان دستیار وزیر و مدیركل محترم اوراسیا جناب

 آقاي ارباب خالص سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در عشق آباد جناب

 مرو  -ل محترم جمهوري اسالمي ایران آقاي جعفري سركنسو جناب

 آقاي زمانیان كوپائي مسئول محترم هماهنگي امور نمایندگي هاي داخل كشور جناب

 

 



  

 

 

 

 

 عشق آباد  -سفارت جمهوري اسالمي اريان 

  

  ١٤٦٩ / ١٣٨٩٤٦٨ :شماره
 ١٨/0٨/١٤0١ :تاریخ

 ١7:5:٣0 :زمان

 بشرح متن -دارد :پیوست
 

 

 

 آني                                                                                                                                  

سمه تعاليب

 جناب آقاي حقيقيان

 دستيار وزير و مديركل محترم اوراسيا 

 جناب آقاي  علوي سبزواري

 مدير كل محترم دفتر همكاري هاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي 

سال  ٢گشايش و از سرگيري حمل و نقل دو جانبه و ترانزيتي بار از سوي تركمنستان  بعد از حدود  اعالمموضوع: 

 ) ورود و عبور كاميون با راننده از خاك تركمنستان (

 

  سالم با   

 ١٩/  ١22١2٩ رهشما یادداشت تصویر پیوست به ، سفارت این سوي از مكرر پیگیریهاي پیرو احتراماً         

 در منستانترك نقل و حمل آژانس نامه همراه به تركمنستان خارجه امور وزارت ١٤0١ ماه آبان ١7 مورخ

ا يه مرزهاز سرگيري حمل و نقل دو جانبه و ترانزيتي بار جاده اي در قلمرو تركمنستان از كل خصوص

رخس ) ( ، س شامل : بندر تركمن باشي ) دریاي خزر(، آرتیق ) لطف آباد ایران و نقاط گمركي اين كشور

نج هنه اورگكاقستان( ) قز آغوز داش ،( ایران برون  سرخس ایران( ، قره بوغاز) قزاقستان(، آلتین عصیر ) اینچه

  .گردد مي ارسال  ( افغانستان)  سرحدآباد  ) ازبكستان( ، فاراب ) ازبكستان( ، امام نظر و

 

 مزید اطالع ترجمه متن انگیسي نامه مذكور بشرح ذیل است:

يه خارجي ( وسايل نقل1401ابان ماه  16) ٢0٢٢نوامبر  7بدينوسيله به آگاهي مي رساند از تاريخ  "

 يا و رجخا وارد،  جاده اي به همراه راننده مي توانند از طريق مرزهاي ذيل به قلمرو تركمنستان،

 ،داش يرعص آلتين بوغاز، قره ، سرخس آرتيق، باشي، تركمن دريايي بندر: نمايند(  ترانزيت)  تردد

 . آباد سرحد و نظر امام فاراب، ، اورگنج كهنه آغوز،

، 19وج و ترانزيت، رانندگان خارجي بايد مدارك عدم ابتالي آنها به كوويد خر ورود، هنگام در         

را همراه داشته باشند. به محض ورود به نقطه مرزي، از راننده خارجي  19و مدرك واكسن كوويد 

اخذ شده و براساس نتيجه و در صورت اثبات عدم ابتال به بيماري مذكور،  19تست فوري كوويد 



2 

 

 

 

 

 

توانند جهت حمل كاال وارد تركمنستان شوند. در همان زمان وسيله نقليه آنها  رانندگان خارجي مي

  ضدعفوني و بهداشتي مي شود.

 به راننده همراه به تركمني نقليه وسايل( 1401 ماه آبان 16)  ٢0٢٢ نوامبر 7 تاريخ از همچنين         

ارج و وارد شوند: بندر تركمن خ ذيل مرزهاي از توانند مي المللي بين اي جاده نقل و حمل منظور

باشي ، آرتيق، سرخس، قره بغاز، آلتين عصير، داش آغوز، كهنه اورگنج، فاراب، امام نظر و سرحد 

     آباد؛

 چارچوب در كاال نقل و حمل  امكان همچنان تركمنستان رساند، مي اطالع به حال همين در         

 منت ( را فراهم مي سازد .ترانشيپ)  تماس بدون يدك نيمه و يدك انتقال

 جانبه دو نقل و حمل سرگيري از خصوص در مذكور اطالعات شود، مي درخواست اساس، اين بر       

 نقلي و حمل هاي بخش كليه به را اشاره مورد مرزي نقاط در تركمنستان قلمرو در ترانزيتي و

 )پايان ترجمه نامه (". نمايند اعالم( درايران)  مربوطه

 

 

 سایر و وشهرسازي راه وزارت به مراتب فرمائید، دستور است خواهشمند الذكر فوق موارد به توجه با          

 سي از بیش تعداد گذشته، روز دو طي رساند مي اطالع به ضمن در. نمایند اعالم كشورمان ذیربط مراجع

صدور روادید آنها در دست اقدام  مراحل كه اند، نموده مراجعه سفارت این به رواید اخذ جهت تركمني راننده

   است.

 

 آتي، روزهاي در تركمنستان داخل به كشورمان رانندگان ورود گيري سر از به نظر همچنين         

 مقررات رعايت جمله از كشور اين ويژه استاندارهاي و مقررات كليه رعايت خصوص در است الزم

 ممنوعه داروهاي داشتن همراه عدم  جاز و خصوصام غير اماكن در استراحت و توقف عدم ، رانندگي

 و سيگار......( و كاميون روي بر آن آثار يكصدم با حتي)  ، گــردان روان گــونه هر و مخدر مواد  ،

                              .گردد مراعات كشورمان محترم رانندگان توسط فيه، متوقف كشور مقرارت ساير
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                                                                        تشكر با                                            
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 ارباب خالص غالمعباس

 سفير
 

                          

 رونوشت :

 

 آقاي   صفري معاون محترم دیپلماسي اقتصادي جناب

 آقاي چگني مدیر كل محترم دفتر دیپلماسي اقتصاد مقاومتي جناب

 ي مدیر كل محترم دفتر بررسي گزارش هاآقاي  لطف جناب

 ٩٤٣آقاي یادگاري رئیس محترم اداره سوم اوراسیا )تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان، تاجیكستان و قرقیزستان(  جناب

 نقلو هاي چندجانبه تجاري، مالي، انرژي و حمل آقاي منصوري رئیس محترم اداره همكاري جناب

 رم اداره كل كنسوليآقاي محمودي سرپرست محت جناب

 هاي اقتصاديآقاي صانعي رئیس محترم اداره تسهیل و توسعه همكاري جناب

 ايهاي توسعهآقاي همت پناه رئیس محترم اداره اطالعات اقتصادي و همكاري جناب

 مرو  -آقاي جعفري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران  جناب

 رنامه و روادیدآقاي محمدي رئیس محترم اداره امور گذ جناب

 دفاتر وزارت امور خارجه در داخل كشور كلیه

 آقاي نیرآبادي سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در تاشكند جناب

 محترم جمهوري اسالمي ایران در بیشكك رآقاي خرازي سفی جناب

 آقاي صمدزاده صابر سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در آستانه جناب

 آلماتي -محترم سركنسولگري جمهوري اسالمي ایران  آقاي فغاني كفیل جناب

 محترم جمهوري اسالمي ایران در آكتائو سركنسول

 در دوشنبه رانآقاي صابري سفیر محترم جمهوري اسالمي ای جناب

 آقاي فرازمند سفیر محترم جمهوري اسالمي ایران در آنكارا جناب

 ارزروم -آقاي ابراهیمي سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران  جناب

 آقاي صابري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ایران در طرابوزان جناب

 استانبولآقاي معبودي فر سركنسول محترم  جمهوري اسالمي ایران در  جناب
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