همكاريهاي دو جانبه ايران با تركمنستان
مأخذ :دفتر بازرگاني كشورهاي اروپا و آمریکا
تاريخ به روزرساني :آذر ماه 2931

همكاريهاي دوجانبه
اجالس

متولي اجالس

تاريخ

محل برگزاري

ششم

وزارت راه و ترابری

اسفند2931

تهران

هفتم

وزارت راه و ترابری

بهمن 2932

عشق آباد

هشتم

وزارت راه و ترابری

فروردین 2939

تهران

نهم

وزارت امور خارجه

مردادماه 2931

عشق آباد

دهمین

وزارت امورخارجه

فروردین ماه 2933

تهران

یازدهمین

وزارت امورخارجه

تیر ماه 2931

عشق آباد

دوازدهمین

وزارت امورخارجه

12تیرماه 2932

تهران

سیزدهمین

وزارت امورخارجه

برای بهمن ماه دردست
اقدام می باشد

عشق آباد

اهم اسناد مبادله شده ( امضاء)
 موافقتنامه بازرگانی موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یادداشت تفاهم همکاری های بازرگانی درسال 32 جدول زیرساختهااهم مبادله هياتها
 سفر معاون رییس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز به تهران در آذرماه 2933 سفر رییس مجلس ترکمنستان به تهران در آذرماه 2933 سفر رییس جمهور ایران به ترکمنستان جهت افتتاح خط لوله دوم انتقال گاز طبیعی به ایران در دی ماه 2933 سفر رییس جمهور ترکمنستان به تهران در نوروز 2933 سفر وزیر امورخارجه ترکمنستان جهت شرکت در اجالس دهم در فروردین ماه  2933به تهران. سفر رییس جمهور محترم ترکمنستان به مناسبت نوروز سال  2931به تهران. سفر وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی ایران به ترکمنستان در هفته اول اردیبهشت ماه  2931برای شرکت دراجالس پنج جانبه حمل و نقل و ترانزیت کاال (ایران ،ترکمنستان ،ازبکستان ،قطر ،عمان)
 -سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به ترکمنستان جهت برگزاری اجالس یازدهم در تیر ماه 2931

 اعزام یک هیات تجاری به ترکمنستان جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی همزمان با یازدهمین اجالسکمیسیون در تیر ماه 2931
 سفر وزیر امور خارجه ترکمنستان به همراه هیات همراه به تهران جهت اجالس دوازدهم در  12تیرماه 32 سفر آقای صافدل رییس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر به ترکمنستان در خصوص مذاکرات تهاتر کاال در آذرماه 2932
 سفر آقای سعیدلو معاون امور بین الملل رییس جمهور به ترکمنستان جهت افتتاح هفتمین نمایشگاه اختصاصیایران در عشق آباد در اسفندماه 2932
مهمترين اقدامات بعمل آمده (در چارچوب روابط دوجانبه)
 اعزام رایزن بازرگانی به ترکمنستان در شهریورماه 33 تاسیس دفتر نمایندگی شرکت ایران خودرو ساخت نمایشگاه خودرو 911 ،کیلومتر اتوبان و بازسازی خیابانها. ایجاد تعدادی سیلو احداث سد دوستی بین دو کشور برگزاری هر ساله نمایشگاه ها راه اندازی خطوط تلفن و اجرای پروژه فیبرنوری احداث پارک و جنگل کاری در ترکمنستان ساختمان سازی ایجاد شعبه بانک صادرات ایران در ترکمنستان انتقال دو خط لوله گاز به ایران ساخت خط انتقال برق به ایران وجود پنج مبادی گمرگی بین دو کشور حفاری چاه نفت در دریای خزرهمکاری در بازسازی پاالیشگاه ترکمن باشی ایجاد تعدادی واحدهای تولیدی همکاریهای حمل و نقل جاده ای و ریلی اتصال راه آهن دو کشور از طریق سرخس احداث راه آهن سه جانبه ایران -ترکمنستان -قزاقستان (در دست اجرا است)اهم برنامه هاي آتي
 -2برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان در اسفندماه 2931
 -1پیگیری صادرات کاال توسط شرکت های ایرانی در مقابل واردات گاز طبیعی از ترکمنستان
 -1 -9تسریع در اخذ روادید
 -4امضای قرارداد تهاتر با طرف ترکمنی
 -1تاسیس کمیته تهاتر
 -2پیگیری طرحهای مربوط به فعال تر نمودن بازارچه مرزی باجگیران – گودان

 -7افزایش حجم صدور خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان
 -3مذاکره در موردموافقتنامه ایجاد دفتر نمایندگی بازرگانی در دو کشور
 -3مذاکره در مورد تشکیل شورای مشترک بازرگانی دو کشور
 -21برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ترکمنستان در ایران

مسائل و مشكالت

-1

مشکل ویزا و دریافت هزینه های اضافی

-2

اعمال محدودیت دولت ترکمنستان برای تردد کامیونها از مرز باجگیران -گودان

-3

افزایش مبلغ دوزبالغ ترکمنستان از  191به  411دالر در سال  2931برابر با  1122میالدی

-4

مشكل ويزا و دريافت هزينه هاي اضافي

-5

بررسی رفع موانع و مشكالت مربوط به بازارچه مرزي باجگیران – گودان

-6

ترافیک کامیون های ایرانی در گمرک ترکمنستان

-7

فعال نبودن سیستم بانكي و مبادله پول

-8

مشكل تردد افراد در بازارچه مرزي باجگیران – گودان

-9

عوارض باالی هزینه های بندری در ترکمن باشی برای کشتی های ایرانی

 -11حمل و نقل جاده ای و ترانزیت (مشکالت توقف طوالنی واگن ها و کانتینرها).
 -11حمل و نقل و ترانزیت کاال از طریق ریلی (در این همکاری مذاکرات جدی برای جلوگیری از ترافیک واگنها با طرف
ترکمنی صورت گیرد).
 -12اعمال عوارض بر واردات سیمان توسط دولت ترکمنستان
 -13اعالم روند کند بودن تأییدیه دریافت کاال توسط دولت ترکمنستان به شرکت گاز ایران جهت پرداخت پول به
شرکتهای ایرانی
پيشنهادات
 -1برگزاری سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک فیمابین دو کشور در عشق آباد
 -2اعالم آمادگی شرکتهای معتبر ایرانی برای همکاری در زمینه طرح های تولیدی ،صنعتی و صدور خدمات فنی و
مهندسی به ویژه در زمینه نفت و گاز ،پتروشیمی ،ساختمان سازی ،IT ،انرژی برق ،راه سازی و ...
 -3آمادگی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان در اسفند ماه 2931
 -4امضای قرارداد تهاتر بین دو کشور که قرار شدد  %11از مبلدغ گداز از کاالهدای مدورد نیداز و یدا اجدرای پدروژه هدای
خدمات فنی و مهندسی توسط شرکتهای ایرانی تأمین شود.
 -5تشکیل کمیته تهاتر بین دو کشور به منظور تسهیل در صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسدی در مقابدل واردات
گاز طبیعی از ترکمنستان و معرفی اعضای کمیته از هر طدرف در جهدت پیگیدری انعقداد قراردادهدا ،اجدرای آنهدا و
تأییدیه دریافت کاال و پرداخت به موقع پول به شرکتهای ایرانی و برگزاری جلسات ماهیانده بدرای بررسدی و رفدع
مشکالت صدور و ورود کاال و ....

-6

از زمان شروع به کار تهاتر ،تعداد زیادی از شرکتهای ایراندی جهدت همکداری بدرای صدادرات کداال بده ترکمنسدتان
معرفی شدند ولیکن طرف ترکمنی تاکنون ک االهای مورد نیاز خدود را اعدالم نکدرده و بدرای نهدایی نمدودن قدرارداد
اقدام نمی نماید.

 -7فعال نمودن بازارچه مشترک مرزی باجگیران -گدودان (جهدت افدزایش تسدهیالت بازارچده و معافیدت کامدل  2قلدم
کاالی صادراتی از جمله پارچه نخی ،پارچه لی ،رو تختی و )...
 -8فعال نمودن همکاریهای اتاق های بازرگانی دو کشور
 -9همكاري در زمینه برگزاري نمايشگاههاي تخصصي ایران در عشق آباد
 -11رفع مشکالت مربوط به فعالیت سیستم بانکی و انتقال ارز
 -11رفع مشكل تردد (ويزا) براي تجار و بازرگانان
 -12اخذ امتیاز در مقابل واردات فرآورده هاي نفتي جهت متوازن نمودن مبادالت تجاري
 -13راه اندازی بازارچه مرزی پرسه سو با توجه به پیگیدری هدای مکدرر نمایندده محتدرم اسدتان خراسدان شدمالی در
مجلس شورای اسالمی
 -14تأمین اعتبارات برای صدور کاال و خدمات
 -15حل و فصل مشکالت ترافیک واگن ها و کامیونها با افزایش مدت زمان فعالیت گمرکات دو کشور

