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   وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 بکس جدی موانع از یکی عنوان به آباد لطف سرخس، دوغارون، مرزهای در سنگین های خودرو ترانزیتی ناوگان روزه چند توقف مشکالت و مسائل بررسی 

 خصوص این در وارده زیان و ضرر و استان صادرات حوزه در کار و

 
 

 رد سنگین خودروهای و ترانزیتی ناوگان روزه چند های توقف مشکالت و مسائل رضوی، خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه چهلمین در

 سوی از که موضوعی. گردید بررسی و مطرح وضعیت، این از ناشی زیان و ضرر و استان صادرات حوزه در جدی موانع از یکی عنوان به سرخس و آبادلطف دوغارون، مرزهای

 زارانکارگ اتحادیه و صادرکنندگان اتحادیه استان، کارآفرینان کانون و المللیبین نقل و حمل هایشرکت انجمن مشهد، بازرگانی اتاق ترانزیت و ونقلحمل کمیسیون

 .است شده منعکس وگوگفت شورای دبیرخانه به رضوی خراسان گمرکی

 امروز: ردک تاکید است، مدیریتی تمرکز عدم  استان اقتصادی مرزهای در مشکل ترینمهم اینکه به اشاره با نشست ابتدای در دبیرخانه این رئیس ،«لبافی اکبر علی»

 رفیتظ براساس دستگاهی هر مدیریتی، تمرکز فقدان دلیل به و  شود نمی مشاهده کنند، تمکین متولی عنوان به مرز در آن از هادستگاه دیگر که واحدی متولی دستگاه

 شده... و گذرنامه مرزبانی، سوخت، نظارت چون موضوعاتی با مرزها در ترانزیتی و سنگین خودروهای توقف دلیل اصلی  موضوع این. دهدمی انجام را فعالیتی مرز در خود

 .است

 

 برای کافی و الزم تجهیزات نداشتن کافی، انسانی نیروی نبود دلیل به اما کنند؛می فعالیت خود هایدستورالعمل براساس مرز در متمرکز هایحوزه تمامی: افزود وی

 روزانه مرور و عبور ظرفیت رغمعلی دوغارون مرز در طوریکه به. افتدمی اتفاق مرز در هاترانزیت و کامیون روزه چند و طوالنی هایتوقف... و مرور و عبور تسهیل و بازرسی

 .کنندمی تردد روزه پنج الی 4 توقف با خصوصی بخش فعاالن و ها پایانه و نقل و حمل کل اداره اعالم حسب  کامیون دستگاه ۲۰۰ حاضر درحال کامیون، دستگاه ۲۰۰۰

 

 افراد وضعیت این در. است گران همسایه کشورهای در و ارزان ایران در سوخت نرخ حاضر حال در: کرد خاطرنشان و اشاره مرز در سوخت حوزه موانع و مشکالت به لبافی

: کرد بیان نیز مرزها در دهینوبت درخصوص وی. گیرد صورت مرز در سوخت نرخ اصالح خصوص در خاصی نظم است الزم دلیل، همین به. آورد خواهند روی قاچاق به
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 یهردلیل به مهم این ترانزیت حوزه در هاماشین خروج برای مرزها در آنالین دهینوبت سیستم اندازیراه برای خصوصی بخش کردهزینه و آمادگی اعالم رغمعلی متاسفانه

 ورحض زمان آن، براساس و رسدمی ثبت به خودروها... و مرز به ورود زمان حرکت، مسیر حرکت، ساعت سیستم، این از استفاده با که حالیست در این است، نگردیده اجرایی

 . شودمی مدیریت مرز در تجمع کار، این با. دارد وجود و شده پذیرفته دهینوبت آنالین سیستم این دنیا در. شد خواهد مشخص آن خروج و مرز در خودرو هر

 متولی هایدستگاه جانمایی و دوغارون جامع طرح اجرای

 رحط این: داد ادامه است، شده بینیپیش متولی هایدستگاه برای صحیحی جانمایی دوغارون جامع طرح در اینکه به اشاره با استان، وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 مرز در متولی هایدستگاه جانمایی با. شود پیگیری بایستی که است خصوصی بخش هایخواسته از طرح این شدن اجرایی. گردد اجرایی تا است نشده نهایی تاکنون

 . گرفت خواهد انجام تردد مدیریت

 است گمرکات مختص مرزها در مدیریت

 از مرز در کاری تداخل: کرد تاکید و پرداخت مرزها در کامیون مرور و عبور در اساسی مشکل سه تشریح به رضوی، خراسان گمرکات سرپرست جعفری، جواد سپس

 در مدیریت ن،قانو صریح بیان بر بنا. است استانی مرزهای مشکالت دیگر انسانی نیروی کمبود و مرزها فیزیکی ساختار مشکل و است موجود مشکالت و مسائل تریناساسی

 حضور مرز در خود کاری حوزه هایفعالیت دنبال به متولی هایدستگاه. دارد قرار آخر جایگاه در اولویت و اهمیت نظر از گمرک مرزها در اما است؛ گمرکات مختص مرزها

 ۵۰ حدود تا بیاید وجود به دستگاهیبین تعامل بایستی. شودمی متعددی اختالفات و مشکالت سبب امر این اما کنند؛می فعالیت دستورالعمل و بخشنامه براساس و داشته

 .گردد مرتفع مرز مشکالت درصد

 هیچ ایران گمرک گذشته سال ۱۳ در: کرد خاطرنشان گردید، خواهد رفع نیز انسانی نیروی کمبود موضوع استانی، هماهنگی ضعف صورت در اینکه به اشاره با جعفری

 . هستند شدنبازنشسته حال در فعلی نیروهای و نداشته استخدامی

 زاستهزینه مرز در هاکامیون توقف

 رزم در خودرو هر توقف ازای به: کرد عنوان استان، در ترانزیت حوزه مشکالت خصوص در مشهد بازرگانی اتاق ترانزیت و نقلوحمل کمیسیون رئیس زمانیان، احمد ادامه در

 پرداخت برای کامل آمادگی خصوصی بخش ندارند، کافی انسانی نیروی متولی هایدستگاه دیگر یا گمرک اگر. شودمی دریافت تومان هزار ۵۰۰ و میلیون دو دوغارون،

 .نباشیم هاتوقف شاهد مرز در نیرو کمبود دلیل به تا دارد را مرز رسانخدمت هایدستگاه در نیرو کارگیریبه هایهزینه
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 .است شده مرز در هاتوقف این بروز سبب هابخش از برخی در درآمدی دیدگاه متاسفانه: شد یادآور وی

 هر. است مرزی صحیح مدیریت عدم اصلی، مشکل :گفت است، برانگیز فساد مرز در هاتوقف اینکه بر تاکید با نیز مشهد بازرگانی اتاق نمایندگان هیات عضو امتی، محمود

 .کنندمی مدیریت را مرزها خصوصی بخش دنیا، پیشرفته کشورهای در. دهد انجام را مدیریت بایستی واقعی معنای به کند، اداره را مرز خواهدمی که دستگاهی یا نهاد

 ،همچنین. است دوغارون مرز ورودی از قبل نفت شرکت حضور ما پیشنهاد: کرد تصریح داد، افزایش را انسانی نیروی توانمی موجود امکانات و ابزار با اینکه بیان با وی

 .کند پیدا حضور مرز سازیروان برای تنها مرزبانی

 صادرات به خسارت

 در معنوی و مادی خسارات بر عالوه مرزها در ترانزیت و کامیون توقف: کرد تاکید رضوی خراسان گمرکی کارگزاران اتحادیه مدیره هیات رئیس قندچی، مرتضی سپس

 وقفت با که است مشکالتی از نیز... و سرمایه توقف کاالها، افت کاالها، بر خسارت رانندگان، مدارک ابطال. آوردمی وجود به نیز کاال صادرات برای متعددی مشکالت جامعه،

 . دهدمی رخ مرزها در ترانزیت و کامیون

 هایدرسال. گیرد صورت گمرک توسط واحد مدیریت بایستی. است زیاد بسیار مرز در کاریموازی اما است؛ مرز در هادستگاه هماهنگی و نظارت متولی گمرک: افزود وی

 ۲۰۰ روزانه حاضر حال در اما کردند؛می تردد دوغارون مرز در کامیون ۲۰۰۰ روزانه مرز، در الزم هایزیرساخت نبود و گمرک در انسانی نیروی نبودن کافی وجود با گذشته

 .کندمی دوچندان را مرزی واحد مدیریت برقراری اهمیت وضعیت، این. کنندمی تردد کامیون

 

 برای ما مالک است.  مرز هماهنگی شورای تصمیمات 

 رد مرز شورای از با هماهنگی نفتی هایفرآورده پخش ملی شرکت حضور: کرد اظهار استان نفتی هایفرآورده پخش ملی شرکت بازرگانی مسئول پورعلی، حسن ادامه در

 رد شرکت جانمایی. ندارد مرزی صفر نقطه در حضور برای تعصبی نفتی هایفرآورده پخش شرکت. است گرفته انجام وزیران  هیات بخشنامه براساس و مرزی نقطه چهار

 . هستیم مرز هماهنگی شورای تابع ما و شده دیده دوغارون جامع طرح

 .ندارد وجود ترانزیت و کامیون برای جایگاه در سوخت عرضه محدودیت. شودمی گیریاندازه آن اختالف و تفاوت و باک سوخت میزان هوشمند، دستگاه با: افزود وی
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 طرحم پیشنهادات و گیردمی صورت نظارتی کار مرز در مرزبانی، به شده محول وظایف براساس: کرد تاکید رضوی خراسان مرزبانی فرماندهی نماینده نجفی، علی سپس

 .  شد خواهد اعالم مرزبانی فرماندهی به جلسه این در شده

... و ارز ودکمب المللی،بین روابط کشور، تحریم به ربطی دیگر موضوع این: کرد عنوان داد، خواهد رخ مرز در سازیروان یکدیگر کنار در همدلی با اینکه بیان با نیز لبافی

 کاالهای خروج و ورود خصوص در مرزها مسئولیت قانون، طبق اینکه رغمعلی و ندارد وجود مرز در واحد مدیریت. است دستگاهی بین داخلی تحریم یک بلکه ندارد،

 .شودنمی اجرا مسئله این است، گمرک با اقتصادی و صادراتی

 مکانا و هستند وکارکسب مخل هابخشنامه این از بخشی: کرد عنوان کنند،می فعالیت مرز در مرکزی بخشنامه یک براساس مرزها در ربطذی نهادهای اینکه به اشاره با وی

 .نماییم پیگیری موجود مشکالت رفع برای است ضروری و است نیازمند صادرات و ارز به رضوی خراسان استان و کشور .دارد وجود آن اصالح

 دوغارون جامع طرح ابعاد

 و گمرک گذرنامه، کنترل برای حرکتی خط سه دوغارون، جامع طرح در: داشت اظهار رضوی خراسان ایجاده ونقلحمل و راهداری کل  اداره نماینده  برادران، نصیر سپس

 . است بوده ترانزیت راننده شدن پیاده از جلوگیری هدف با امر این که شده دیده مرزبانی

 توقف زمان متوسط: گفت ماه، دی ابتدایی روز ۱۰ زمانی بازه در سرخس و آباد لطف دوغارون، مرزی هایپایانه در طوالنی هایتوقف خصوص در تحقیقی به اشاره با وی

 جایگاه در کامل گیریسوخت به رانندگان تمایل به توانمی توقف علل ترینمهم از و است دستگاه ۲7۳ متوسط طور به روزانه و روز 4 ،مرز دوغارونغیرسوختی ناوگان

 ناوگان به سوخت عرضه عدم بعضا یا جایگاه در سوخت کم عرضه به توجه با. کرد اشاره( شوندمی متوقف کامل سوختگیری زمان تا که طوری به) شهریور ۱7 سوخت

 سوخت التهایی پایش و مرزبانی مضاعف هایکنترل انجام علت به مرز از خروجی تعداد کاهش حرکت، کندی به توانمی همچنین. آیدمی وجود به ناوگان صف افغان،

 .کرد اشاره نیز مقابل سمت ترافیک دلیل به هفته هر شنبه روز ۱۲ ساعت تا پذیرش عدم و جمعه روزهای در افغان طرف فعالیت عدم و نفت شرکت توسط

 متوسط باراندازان پارکینگ در. است دستگاه ۱۱۳ روزانه متوسط طور به و روز ۳ تا افغان ناوگان توقف متوسط دوغارون زاده فخری شهید پارکینگ در: داد ادامه برادران

 ناوگان ناکافی اعزام توقف، زمان افزایش علت که شوندمی متوقف دستگاه ۲6۱ متوسط طور به روزانه و است روز ۵ تا ویژه منطقه به مربوط( ایرانی) سوختی ناوگان توقف

 تعداد متوسط طور به روزانه و روز ۲ حداقل ناوگان توقف متوسط مرزی، پایانه محوطه در. است سوخت ترانشیپمنت عملیات انجام برای مقابل کشور سوی از افغان خالی

 .است نفت شرکت توسط سوخت انتهایی پایش و مرزبانی مضاعف هایکنترل انجام علت به مرز از خروجی تعداد کاهش و حرکت کندی آن علت که است دستگاه ۱۰۵
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 دوغارون مرزی پایانه در توقف رفع برای پیشنهادهایی

 موجود وضعیت در) مسافری محدوده از تجاری عملیات و محدوده تفکیک: گفت و کرد ارائه دوغارون مرزی پایانه در توقف زمان کاهش خصوص در پیشنهادهایی برادران،

 ،(شود انجام بایستمی که اجرایی اقدامات و سرهیک حمل عدم موانع رفع) ناوگان سرهیک حمل جهت الزم ریزیبرنامه ،(است یکسان مسافری و تجاری محدوه

 ناوگان اعزام جهت افغان طرف همکاری ،(آن نشدن اجرا دالیل و وضعیت آخرین) مرزی پایانه جامع طرح اجرای ،تجاری ناوگان دهینوبت سیستم کامل هوشمندسازی

 مرزی پایانه در هاتوقف رفع برای پیشنهادها جمله از شهریور، ۱7 سوخت جایگاه در سوخت عرضه محدودیت رفع و ویژه منطقه در سوخت ترانشیپمنت برای خالی

 .است دوغارون

 آبادلطف مرزی پایانه در روزه 6 توقف

 متوقف دستگاه 6۰۵ روزانه متوسط طور به که است روز 6 آبادلطف مرزی پایانه در ناوگان توقف زمان متوسط: کرد عنوان نیز آبادلطف مرزی پایانه خصوص در وی

 شافزای و کاال ترانزیت و صادرات تقاضای افزایش و میالدی جدید سال به شدن نزدیک پایانه، این در توقف علل ترینمهم جاری، سال ماه دی ابتدایی روز ۱۰ در. شوندمی

 ری ایکس پایین سرعت ،(نباتی و دامی قرنطینه ملی، بانک مرزی، پایانه گمرک، کل اداره ارزیاب) مرز در مستقر هایدستگاه انسانی نیروی کمبود ناوگان، ورودی حجم

 و محوطه در ترافیکی گره ایجاد ،(دستگاه ۲۵6) محوطه در ترکمن شده رها هاییدک وجود گذرنامه، و باسکول هایسامانه مکرر قطعی  نامناسب، جانمایی و فعلی

 .است ترکمن طرف کاری ساعت محدودیت

 هب توانمی: گفت آبادلطف مرزی پایانه در ترانزیت و کامیون توقف زمان کاهش برای پیشنهادها توضیح در رضوی خراسان ایجاده ونقلحمل و راهداری  کل اداره نماینده

 ایجاد ،ری ایکس و باسکول مکان جابجایی با خروجی ترانزینی ناوگان حرکتی جریان سازیروان کار، ساعت افزایش و انسانی نیروی لحاظ از مرز در مستقر نهادهای تقویت

 عمق در رددت به ایرانی رانندگان در رغبت ایجاد با مرز بازگشایی به توجه با ناوگان یکسره حمل افزایش و بارگیری و تخلیه عملیات کاهش و یدک تبادل رویه در محدودیت

 اعتس افزایش اقامت، زمان مدت افزایش و رسمی غیر هایهزینه کاهش مقابل، طرف ایبیمه تعهدات وضعیت بهبود ویزا، دریافت زمان کاهش نظیر اقداماتی با ترکمنستان

 .  کرد اشاره... و کشور گمرکات ساعته ۲4 فعالیت بر جمهوری ریاست تاکید به توجه با دیپلماتیک مجاری طریق از ترکمنستان و ایران کشور دو مرزی دروازه فعالیت

 سرخس مرزی پایانه در روزه 5 توقف
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 طور به مرزی پایانه این در: گفت است، بوده روز ۵ ناوگان توقف زمان متوسط سرخس مرزی پایانه در و جاری سال ماه دی ابتدایی روز ۱۰ در اینکه به اشاره با برادران

 ویهر ادامه کاال، ترانزیت و صادرات تقاضای افزایش و میالدی جدید سال به شدن نزدیک آن، توقف عوامل و علل ترینمهم از که شودمی متوقف دستگاه 4۳8 روزانه متوسط

 پایش و زنی دیپ انجام ،(روزانه خروجی ظرفیت کاهش) خروجی جریان در تأخیر ایجاد و صادراتی و ترانزیتی ناوگان عبوری مسیر در هاکشنده قرارگیری و یدک تبادل

 .کرد اشاره خروجی، مسیر در هندسی اشکاالت وجود و خروج درب و ری ایکس فاصل حد در سوخت

 پایش مکان جابجایی با خروجی ترانزیتی ناوگان حرکتی جریان سازی روان: کرد عنوان سرخس، مرزی پایانه در توقف زمان کاهش جهت در پیشنهادات بیان در  برادران

 رد رغبت ایجاد با ناوگان یکسره حمل افزایش قدیمی، پل دمونتاژ به توجه با خروجی معبر هندسی اصالح و خروجی هایالین افزایش ،(ویژه منطقه) پسکرانه به سوخت

 زومل غیررسمی، هایهزینه کاهش و مقابل طرف هایبیمه تعهدات وضعیت بهبود ویزا، دریافت زمان کاهش نظیر اقداماتی با ترکمنستان عمق در تردد به ایرانی رانندگان

 .است پیشنهادات این جمله از دیپلماتیک مجاری طریق از ترکمنستان و ایران کشور دو مرزی دروازه فعالیت ساعت افزایش

 مرزها در ترانزیتی ناوگان توقف اقتصادی و اجتماعی تبعات

 مسیرهای دسو به مرزها در ناوگان طوالنی هایتوقف کلی طور به: کرد تاکید دارد، همراه به اجتماعی و اقتصادی تبعات ترانزیتی ناوگان توقف افزایش اینکه بیان با برادران

 خواب زا ناشی هزینه این، بر عالوه. کنند انتخاب را هاآن همسایه، کشورهای در ترسریع و ترارزان مسیرهای به توجه با کاال صاحبان و تجار. است رقیب کشورهای ترانزیتی

 .شودمی تجار و کاال صاحبان به خسارت ایجاد و حمل کرایه افزایش سبب حمل، قراردادهای در آن پرداخت بینیپیش لزوم دلیلبه که است عاملی خود ناوگان،

 افزایش سبب متوسط طوربه ناوگان توقف که دهدمی نشان استان مرزی هایپایانه مقصد به کشور مرزی مبادی از حمل هایکرایه متوسط بررسی: کرد خاطرنشان وی

 یهاپایانه مسیرهای از ترانزیت انحراف احتمال افزایش عبارتی به و تجار و کاال صاحبان به خسارت ایجاد و شده تمام قیمت افزایش حمل، کرایه درصدی ۲۰ تا ۱۰ حداقل

 .شودمی مذکور مرزی

 زیمر هایتوقفگاه در ناوگان انباشت به توجهیبی. شودمی محسوب کاال ترانزیت در دیگر مهم مسائل از اجتماعی هاینارضایتی موضوع هزینه، و زمان بر عالوه: افزود وی

 کاالهای سایر حامل ناوگان حتی و یکدیگر کنار در متوقف سوختی مواد حامل ناوگان سوزی آتش همچون حوادثی. است بوده همراه اجتماعی مختلف تبعات با همواره

 در فتیگازگر علت به رانندگان جان رفتن دست از سبب بعضا مدت، طوالنی هایتوقف سرما فصل به توجه با طرفی، از. کرد خواهد وارد را ناپذیری جبران صدمات ترانزیتی،
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 خواب هزینه استان مرزی پایانه سه در همچنین،. است تومان میلیارد ۱7 شده متوقف ناوگان خواب هزینه سرخس، مرزی پایانه در تنها. است شده نقلیه وسیله داخل

 .  است تومان میلیارد 8۰ حدود( ها کامیون خواب) فقط و هفته یک در تنها شده متوقف رانندگان

 دوره یک در انسانی نیروهای به آموزش درحال گذرنامه و مهاجرت اداره: کرد بیان رضوی خراسان گذرنامه و مهاجرت اداره مرزهای کارشناس زاده،حسین اصغرعلی سپس

 .شود رفع مرز این در گذرنامه خصوص در مشکالت تا کرد خواهند پیدا حضور دوغارون مرز در نیروها این. مرزهاست در مشکالت رفع برای مدت کوتاه

 ترکمنستان گمرک در کاری ساعت افزایش

 نیست، حل قابل استان سطح در موضوع این اگر. است دارسابقه موضوع یک مرز در واحد مدیریت نبود: گفت خارجه امور وزارت سیاسی رایزن صداقت، علیرضا سپس

 .گردد مرتفع بهتر و ترسریع موضوع تا نمود اعالم نظارتی نهادهای به توانمی

 . است یافته افزایش ساعت ۱۲ ترکمنستان گمرک کاری ساعت که است حالی در این: افزود است، نکرده تغییری سرخس و آباد لطف گمرک کاری ساعت اینکه بیان با وی

 بایستی لیمتو هایدستگاه جمهور، رئیس گفته به: گفت مطروحه مباحث بندی جمع در و نشست این پایانی بخش در نیز استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 ولیدات،ت. شودمی زده خصوصی بخش و کشور راننده، بار، صاحب به هاییخسارت چه ترانزیتی کامیون توقف هرساعت با که بدانند باید مرز در متولیان. باشند تسهیلگر

 در. شودمی ناپذیریجبران صدمات دچار ترانزیت، هایکامیون توقف و اداری ساعت پایان با و  همزمان مرز در متولی هایدستگاه  کاری کم با کشور... و ارزی درآمدهای

 مرزهای در را موضوعات این توانمی مرز در استانی  افزایی هم با و کنندمی فعالیت دهینوبت آنالین سیستم و ساعته ۲4 صورت به مرزها در رسانخدمت هایدستگاه دنیا

 .کرد رفع نیز استان

 و شده وقفمت مرز در ترانزیت و کامیون  صدها دولتی دستگاه یک در دلیل، این به تنها. است متولیان مشکالت از یکی مرز، در انسانی نیروی تعداد بودن ناکافی: افزود وی

 . شودمی زده کشور و راننده خصوصی، بخش به خسارت تومان میلیاردها

 آن از توانیم نمی داخلی های تحریم قالب در کشورمان در اما دارد؛ همراه به ارزآوری دالر میلیاردها... و کاال صادرات اقتصاد، رونق ترانزیت، و ونقلحمل: شد متذکر لبافی

 .  برسد مطلوب نتیجه به تا کرد خواهیم پیگیری جدیت با را موضوع این ما. نیست پذیرش قابل موضوعات این.  کنیم استفاده
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 تصمیمات جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری جلسهتصمیمات  ردیف

 

 به،انخراس گمرکی کارگزاران صادرکنندگان،اتحادیه اتحادیه ترانزیت، و نقل و حمل کمیسیون استان، کارآفرینان کانون

 یناهماهنگ یکسری وجود اند، نموده اعالم استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه با مکاتباتی موجب

 ترانزیتی ناوگان روزه چندتوقف  موجب (آباد لطف و سرخس دوغارون مرزهای) ،کشور شرق مرزهای در  ها نارسایی و ها

 حجم کاهش به  است، ممکن وضعیت این ادامه که است نموده فراهم  تقاضا کاهش و ها هزینه افزایش و سنگین خودروهای

 .گردد اجتماعی و اقتصادی تبعات ایجاد  و کشور ترانزیت

 موازی و انسانی نیروی کمبود ساختی، زیر بخش سه در ارتباط این در مشکالت و موانع دهد می نشان اولیه های بررسی

 1400 سال در کشور ای جاده عمومی های کامیون عمر متوسط. است بوده گذار اثر سایر موارد  از بیش ها دستگاه کاری

 بودن ناکافی ،کشور در ترانزیت هماهنگی جهت مرجعی نبود. است نفر هزار 517 حدود حوزه این رانندگان و سال 20 حدود

 یگیر تصمیم مراجع تعدد و است کشور زیرساختی موانع از بخشی نقل و حمل ناوگان فرسودگی ، ای جاده های ساخت زیر

 کاری موازی و...(  صمت سازمان گمرک، نقل، و حمل و راهداری کل سازی،اداره شهر و راه وزارت) واردات و صادرات حوزه در

 وجبم کاال قاچاق با مبارزه مرزی، کنترل قرنطینه، انبار عبور، اجازه ویزا، کنترل قبیل از  کامیون ترخیص هنگام در هایی

 اجرایی اختیارات گمرک اما باشد می گمرک  اصلی متولی  قانون موجب به هرچند. است شده کاال ترخیص طوالنی فرایند

 موضوع وقت محترم جمهور رییس دستور اساس بر طرفی از و ندارد گمرک در دستگاهها نمایندگان سایر هماهنگی برای

 های پایانه کلیه مسئولیت سازی شهر و راه وزیر به خطاب جمهور رییس دفتر رییس  2/10/1399 مورخ 111451  شماره نامه

 اختیارات موضوع البته که شده گذاشته شهرسازی و راه وزارت عهده به آن در مستقر دستگاههای هماهنگی با کشور مرزی

 در واردات و صادرات گیر چشم کاهش موجبدر هر شکل این ناهماهنگی ها   .ندارد وجود نیز واگذاری این در هماهنگی
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 حمل  کل اداره گزارش مطابق هرچند. )است رسیده روز 5 الی 4 به توفف میزان که نحوی به است شده کشور شرقی مرزهای

 های محدودیت کاهش از ناشی افزایش این اما ایم بوده شاهد را صادرات و واردات افزایش مشابه مدت به نسبت نقل و

 اب مدت بلند دوره مجموع در الکن. نه نسبت به ظرفیت گمرک و مرزهای اقتصادی  است گذشته سال به نسبت کرونایی

 فزایشا باعث که دارد همراه به جانبی مسائل ترخیص، فرایند شدن طوالنی. ایم بوده همراه توقفات افزایش و تبادالت کاهش

...  و کانتینر توقف های هزینه ها، پارکینگ در توقفات هزینه کاپوتاژ، ابطال به توان می که گردد می نقل و حمل های هزینه

 گمرکات ترخیص فرایند پیرامونجاده ای  نقل و حمل و داری راه کل اداره از  واصله گزارش  اینکه ضمن. کرد اشاره توان  می

با موانعی مواجه   ذیل شرح به(10/10/1401 الی 01/10/1401) روزه ده زمانی بازه یک در  کدام هر آباد لطف و سرخس دوغارون،

 .دنباش می

 دوغارون

 273:  متوقف تعداد روزانه  متوسط و روز 4:  غیرسوختی ناوگان توقف زمان متوسط روزه ده زمانی بازه در مرزی پایانه این

 لکام گیری سوخت به رانندگان تمایل مرزی پایانه این در توقف عوامل مهمترین از.است داده اختصاص خود به را دستگاه

 هعرض به باتوجه و مانند می متوقف کامل سوختگیری زمان تا بطوریکه است، منطقه این شهریور 17 سوخت جایگاه در باک

 کاهش و حرکت کندی. گردد می ناوگان انباشت باعث افغان ناوگان  به سوخت عرضه عدم بعضا یا و جایگاه در سوخت کم

 فعالیت عدم و نفت شرکت توسط سوخت انتهایی پایش و مرزبانی مظاعف های کنترل انجام علت به مرز از خروجی تعداد

 کاهش دالیل از مقابل سمت در ترافیک بدلیل هفته هر شنبه روز 12 ساعت تا پذیرش عدم و جمعه روزهای در افغان طرف

 اساس بر و نبوده عرضه مسایل دلیل به توقف که نمود اعالم نفت شرکت خصوص این در. باشد می مرز این در نقل و حمل

 %90 مصوبه سهمیه از بیشتر گازوییل دریافت برای راننده تقاضای صورت در وزیران هیئت هـ56127ت/138117 مصوبه

 است تومان هزار 28000 معادل حاضر حال در نرخ این و گردد می اعالم ماهانه بصورت که است مقابل طرف در رسمی قیمت
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 در که صورت بدین. باشد می قیمت اختالف دریافت و موجود سوخت مقدار و سهمیه تفاوت مابه دریافت بابت کنترل و

 چند هر. است تومان 28000 قیمت به پرداخت مستلزم بیشتر سوخت و باشد می لیتر 200 تا شرقی کشورهای در صادرات

 در توقف زمان افزایش دلیل دیگر از. رود می فروش تومان هزار 40000 تا لیتر هر قیمت به سوخت این مرز دیگر سمت در

 انتقال)ترانشیپمنت عملیات انجام برای مقابل کشور سوی از افغان خالی ناوگان کافی اعزام عدم سوختی، نقل و حمل ناوگان

 .است  سوخت( دیگر نقلیه وسیله به نقلیه وسیله یک از کاال

 آباد لطف

 .است دستگاه 605:  متوقف کامیون تعداد روزانه  متوسط و روز 6:  ناوگان توقف زمان متوسط آباد لطف مرزی پایانه در

 االک ترانزیت و صادرات تقاضای افزایش و میالدی جدید سال به شدن نزدیک: پایانه این در توقف عوامل و علل مهمترین از

 کبان مرزی، پایانه ، گمرک کل اداره ارزیاب) مرز در مستقر دستگاههای انسانی نیروی کمبود ناوگان، ورودی حجم افزایش و

 ذرنامهگ و باسکول های سامانه مکرر قطعی نامناسب، جانمایی و فعلی ری ایکس پایین سرعت ،(نباتی و دامی قرنطینه ملی،

 ساعت محدودیت و محوطه در ترافیکی گره ایجاد به منجر که( دستگاه 256) محوطه در ترکمن شده رها های یدک وجود ،

 افزایش جهت هایی درخواست خارجه امور وزارت خصوص این در. است کشور دو زمانی اختالف دلیل به ترکمن طرف کاری

 .است نشده داده پاسخی تاکنون لیکن اند نموده ارائه ترکمن طرف به کاری ساعت

 سرخس مرزی پایانه

 مهمترین از و است دستگاه 438:  متوقف تعداد روزانه  روزمتوسط 5( : ویزا فاقد) ناوگان توقف زمان متوسط پایانه این در

 قرارگیری ، کاال ترانزیت و صادرات تقاضای افزایش و میالدی جدید سال به شدن نزدیک:  به توان می توقف عوامل و علل

 ،(روزانه خروجی ظرفیت کاهش) خروجی جریان در تأخیر ایجاد و صادراتی و ترانزیتی ناوگان عبوری مسیر در ها کشنده
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 اشاره خروجی مسیر در هندسی اشکاالت وجود و خروج درب و ری ایکس فاصل حد در سوخت پایش و زنی دیپ انجام

 .نمود

 مرز رد واحد مدیریت نبود از مشکالت عمده الذکر فوق موارد با مطابق اینکه به عنایت با ،نظر تبادل و بحث از پس علیهذا

 انجام در تسریع و تسهیل منظور به " 16/09/1390 ابالغی  گمرکی امور قانون 12 ماده با مطابق چند هر. دکن می حکایت ها

 تحت موظفند کنترلها سایر مسؤول سازمانهای و ها وزارتخانه نمایندگان خروجی، و ورودی مبادی در گمرکی تشریفات

 به باید تکیفی و فنی استانداردهای گیاهی، دامپزشکی، پزشکی، بازرسیهای مانند کنترلها سایر. نمایند اقدام گمرک نظارت

 اندتو می المللی بین تجارت تسهیل منظور به کنترلها این از برخی .شود ساماندهی گمرک نظارت تحت و هماهنگ صورت

 سؤولم سازمانهای و ها وزارتخانه. گیرد صورت گمرک تشخیص به دیگری مکان در یا شود واگذار گمرک به قبلی هماهنگی با

 در امور یگر تولی و مسئولیت "نمایند فراهم را الزم تسهیالت و امکانات وظایفشان سریع انجام منظور به باید کنترلها این

 متقابل کمکهای المللی بین کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون در و است گمرک عهده بر حوزه این

 است پیوسته کنوانسیون این به کشور 1376 سال مصوب گمرکی تخلفات از جلوگیری و تجسس ، پیشگیری منظور به اداری

 موضوع  وقت محترم جمهور رییس دستور حسب اما. است گمرک گری متولی با هماهنگ بصورت گمرکات با مرتبط امور و

 های دستگاه هماهنگی و کشور مرزی های پایانه کلیه مسئولیت"  جمهوری رییس دفتر 02/10/99 مورخ 111451  شماره نامه

 هماهنگی ایجاد منظور به ها پایانه در مستقر های دستگاه کلیه و "باشد می سازی شهر و راه وزارت عهده به آن در مستقر

 مورخ 01/110/132969 نامه طی  خانه وزارت این که آورند عمل به را الزم همکاری شهرسازی و راه وزارت با یکپارچگی، و

لذا . نمودند ابالغ ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان رئیس و وزیر محترم معاون به اقدام و استحضار جهت 06/10/1399

 دادن دست از جلوگیری و کشور و استان ترانزیتی اقتصاد از  حراست و حفظ ضرورت و موضوع حساسیت به عنایت با
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 های ظرفیت وجود علیرغم مرزها در ها کامیون  روزه چند توقف از ناشی که ناپذیری جبران خسارات و خارجی بازارهای

 :نماید می پیشنهاد شورا بهبه شرح زیر  دبیرخانه جهات جمیع و می اید  بوجود صادراتی و ترانزیتی

 گمرکی امور قانون 12 مادهاز آنجائیکه  به موجب  و گمرک در موجود متولیان تعدد و گرفته صورت هایی کار موازی به نظر-1

 ستورد حسب و از طرفی بوده امورگمرکی  همه بر ناظر و متولی عنوان به گمرک المللی، بین کنوانسیون به الحاق  قانون و

 های پایانه کلیه مسئولیت"  جمهوری رییس دفتر 02/10/99 مورخ 111451  شماره نامه موضوع  وقت محترم جمهور رییس

 مستقر های دستگاه کلیه و "باشد می سازی شهر و راه وزارت عهده به آن در مستقر های دستگاه هماهنگی و کشور مرزی

بعمل آورند،  ضمن  را الزم همکاری شهرسازی و راه وزارت با یکپارچگی، و هماهنگی ایجاد منظور بهمکلفند  ها پایانه در

 یپذیر اطاعتیک دستگاه متولی اصلی  از واحد پنجره قالب در ها دستگاه پراکنده های نمایندگی همه دارد ضرورتاینکه 

برای عبور از لذا  شود اجرایی استانی تعامل قالب در استان در اصل یک  عنوان به مرزی مدیریت سازی یکپارچه و داشته

 پیشنهاد می گردد.شرایط موجود با عنایت به توضیحات فوق 

و همه دستگاههای مستقر  ده است گذاشته ش قانون امور گمرکی مسئولیت هماهنگی ها به عهده گمرک 12الف(: وفق ماده 

وزاری محترم اقتصاد و راه به مبادی ملی)رییس جمهور  و با تصمیم شورا و مراتب  در مرز مکلف به همکاری با گمرک شوند

  ( مخالف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای) برای تعیین تکلیف نهایی ظرف یک هفته  منعکس شود.   (و شهرسازی

به فراهم شدن شرایط مطلوب عبور و مرور کامیون ها بستر سازی  در جاده ای در امور حمل و نقل   راهداریاداره کل  ( ب

  در مرز به گمرک کمک نماید

های تامین نیروی انسانی و تامین ابزار کار ی استانی و ملی و نداشتن ممنوعیت پ( بخش خصوصی با عنایت به ظرفیت ها

درصورت موافقت و تصمیم شورا به  ،را داردبا نظارت های موثر دولت  امادگی مدیریت اقتصادی مجموع گمرکات استان 

 دولت محترم پیشنهاد گردد.
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 مرزی پایانه جامع طرحو اجرای   استقرار برای شده کارشناسی های  جانمایی موجودو وضعیت به ساماندهی هدف با -2

 تصویب به 28/02/1401 مورخدر  که کشور زمینی مجاز خروجی و ورودی مبادی ساماندهی شورای کارگروه مصوب دوغارون

 گمرکی امور قانون 12 ماده حسب گمرک محوریت با است ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان آن اجرای متولی و رسید

 .گردد اجرایی طرح جامع نهایی و پیگیری گردیده تا هرچه سریعتر 

 ودکمب با که نهادهایی در انسانی نیروی تامین موضوعضرورت دارد متولیان استانی نمایندگی ها مستقر در مرز  -3

 .گردد  برطرف سریعتر چه هر( و.. گمرک گذرنامه، اداره)هستند مواجه نیرو

 

 دهی نوبت سیستم کامل سازی هوشمندبا هدف ساماندهی شرایط موجود و مدیریت تردد کامیون های مرزی ضرورت  -4

 انمتولی است، وجود دارد،  لذا ضرورت دارد   گردیده فراهم   خصوصی بخش توسط آن ساخت زیر عمده که تجاری ناوگان

اجرای آن با جدیت و حداکثر ظرف  دقیق بندی زمان و دهی نوبت سامانهشدن  عملیاتی  اصلی در کوتاهترین زمان ممکن

 یک هفته پیگیری نمایند

 

 ،(است یکسان مسافری و تجاری هدمحدو موجود وضعیت در) مسافری محدوده از تجاری عملیات و محدوده تفکیک -5

 

 

 ،(شود انجام بایستمی که اجرایی اقدامات و سرهیک حمل عدم موانع رفع) ناوگان سرهیک حمل ضرورت ابالغ ضوابط  -6

  

 

گمرک اداره کل 

 استان

اداره کل  راهداری 

 حمل و نقل جاده ای

 

گذرنامه، گمرک، 

 مرزبانی و..

 

اداره کل گمرک 

 استان

اداره کل راهداری و 

 حمل و نقل جاده ای

 

 راهداری اداره کل 

 استان گمرک

 دبیرخانه شورا

 

ادارات کل گمرک 

 و راهداری 

 

 

 یک هفته

 

 

 

 یک هفته
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 طرح در جلسه شورا

 

 

 یک هفته
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 کانم جابجایی با خروجی ترانزیتی ناوگان حرکتی جریان سازی روانسرخس شامل:  مرزی پایانه ضرورت پیگیری موانع  -7

 پل دمونتاژ به توجه با خروجی معبر هندسی اصالح و خروجی هایالین افزایش ،(ویژه منطقه) پسکرانه به سوخت پایش

 کاهش رنظی اقداماتی با ترکمنستان عمق در تردد به ایرانی رانندگان در رغبت ایجاد با ناوگان یکسره حمل افزایش قدیمی،

 فعالیت ساعت افزایش لزوم غیررسمی، هایهزینه کاهش و مقابل طرف هایبیمه تعهدات وضعیت بهبود ویزا، دریافت زمان

  دیپلماتیک مجاری طریق از ترکمنستان و ایران کشور دو مرزی دروازه

 

 

 گردد اقدام گمرک کاری ساعت افزایش و X_RAY دستگاه دقیق جانمایی آباد لطف مرز در -8

 

 

از منتهی الیه خروجی خارج و در ابتدای در دوغارون  کنترل سوختی جهت پایش و فرایند شرکت پخش فراوردهای نفتی  -9

 ورودی با فوریت استقرار پیدا کند 

 

 

 

متولیان اصلی، 

گمرک، راهداری، 

نمایندگی وزارت 

خارجه، گذرنامه، 

شرکت پخش 

 فراوردهای نفتی

 

 گمرک استان

 

 

شرکت پخش 

 فراوردهای نفتی

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 دو هفته 

 

 

 دو هفته

 
 

 


