آخرین وضعیت تردد کاال و مسافر در مرزهای مشترک کشور ایران و کشورهای همسایه
تاریخ بروز رسانی ساعت  13:00شنبه 99/3/10
معاونت توسعه بازارهای صادراتی

نام کشور

عراق

نام مرز

وضعیت تردد کاال

وضعیت تردد مسافر

مالحظات

مهران

ممنوع

ممنوع

--

شلمچه

ممنوع

چذابه

ممنوع

سیرانبند-بانه

درحال تردد

باشماق -مریوان

در حال تردد

خسروی

ممنوع

پرویز خان

در حال تردد

تمرچین

در حال تردد

ممنوع

سومار

ممنوع

ممنوع

ممنوع
(ورود ایرانی به کشور بالمانع)
ممنوع
(ورود ایرانی به کشور بالمانع)
--تردد مسافر ( ورود ایرانی به
عراق ممنوع)
ممنوع
ممنوع
(ورود ایرانی و خروج عراقی

--بطور محدود از شنبه  6اردیبهشت
صادرات ،ترانزیت و واردات درحال انجام
-

به/از کشور بالمانع)

1

صادرات خشکبار ،تره بار و سایر اقالم با حجم ترافیک سنگین
است صادرات کاالهای ترانزیتی با رویه ای بسیار کند در حال انجام
-

نام کشور

نام مرز

وضعیت تردد کاال

وضعیت تردد مسافر

در حال تردد

ممنوع

به شرح مالحظات

ممنوع

به شرح مالحظات

آزاد

در حال تردد

ممنوع

متوقف

ممنوع

مالحظات
خط حمل و نقل دریایی مسیر بندر عباس -بندر سلطان قابوس از 11فروردین  30( 99مارس  )2020توسط شرکت المرافی راه اندازی شده است.

عمان

هوایی  -مسافر
دریایی – کاال

دومین خط کانتینری حمل ونقل میوه تره بار و مواد غذایی از بندر عباسبه بندر السویق توسط شرکت المرافی (با توجه به نزدیکی ماه مبارک
رمضان و نیاز عمان به تامین مواد غذایی) راه اندازی گردید.
از  6فرورین تا اطالع ثانوی صادرات واردات از طریق لنج چوبی ممنوعاست.

کویت

هوایی  -مسافر
دریایی – کاال

تردد شناورهای چوبی ممنوع و تردد شناورهای فلزی و یخچالدار مجازمیباشد.
 صادرات میوه و تره بار ایران به این کشور از 99/2/1از سرگرفته شد.-تردد شناورهای چوبی ممنوع و تردد شناورهای فلزی و یخچالدار برای

قطر

هوایی  -مسافر
دریایی – کاال

مواد غذایی مجاز میباشد.
اگر مسافران و خدمه کشتیها عالئم ویروس کرونا داشته باشند 14روز درقرنطینه نگهداری می شوند.
 تردد شناورهای چوبی ممنوع و تردد شناورهای فلزی و یخچالدار مجازمیباشد.
 -بندر حمریه دوبی فقط اجاره ورود شناورهای حامل میوه و تره بار را می

امارات

هوایی  -مسافر
دریایی – کاال

دهد.
 حمل و نقل کاالهای اساسی از طریق مرز هوایی با همکاری شرکتهایهواپیمایی ماهان و قشم ایر در حال انجام است .بطوریکه حمل کاالهای
اساسی توسط شرکت ماهان و جابجایی محدود مسافر از طریق خطوط
قشم ایر صورت میگیرد.

ترکمنستان

سرخس ،لطف آباد ،باچگیران
و اینچه برون

2

حمل کلیه کاالها به صورت کامیونی و ریلی از چهار گمرک مرزیمشترک از تاریخ  99/1/13تا تاریخ  99/2/11متوقف می باشد.

نام کشور

نام مرز

وضعیت تردد کاال

آذربایجان

آستارا ،بیله سوار و جلفا

در حال تردد

ارمنستان

نوردوز

در حال تردد

مالحظات

وضعیت تردد مسافر

مرزهای مشترک ایران و آذربایجان برای عبور کاال های تجاری باز است.ممنوع
(در مرز آستارا ورود ایرانی و
خروج آذری به/از کشور
بالمانع)

تردد ریلی در مرز آستارا انجام می شود.مرزهای زمینی مشترک آذربایجان و روسیه برای عبور کاال های ایرانیکماکان باز است.
 کاالهای ترانزیتی ایران به روسیه از طریق آذربایجان با راننده غیرایرانی طبق روال روزهای گذشته انجام می شود.
مبادالت با نظارت وزارت بهداشت دو طرف و با رعایت پروتکل بهداشتیصورت می گیرد.

لغو روادید تعلیق شده است.
(ورود ایرانی و خروج ارمنی
به/از کشور بالمانع)

تقریباً صادرات کلیه کاالها از ایران به ارمنستان آزاد شده و عملیاتترانشیپمنت در مرز مغری سرعت بیشتری گرفته است.
برای رانندگان کامیونهای ایرانی حامل کاالهایی که امکان تخلیه وبارگیری مجدد در مرز را ندارند از سوی ارمنستان ویزای الکترونیکی
صادر شده و کامیون ها در دسته های چندتایی با اسکورت پلیس به سمت
مقصد نهایی در خاک ارمنستان حرکت می کنند.

قزاقستان

بندر اکتائو
آلماتی

ممنوع

به شرح مالحظات

-ارسال بار با کنترل های بهداشتی برای مواد غذایی انجام می شود.

آستاراخان
روسیه

ماحاج کاال

-پذیرش عمده کاالهای ایرانی با کنترل های بهداشتی انجام می شود.

ممنوع

به شرح مالحظات

دولت روسیه برای کنترل شیوع ویروس کرونا از  11فروردین تا اطالعثانوی هر گونه تردد جاده ای ،ریلی ،مسافری و آبی را در داخل خاک
روسیه ممنوع اعالم نمود.

افغانستان

دوغارون ،ماهیرود ،میلک

به شرح مالحظات

ممنوع

 -مرزها برای عبور کاال باز است اما تردد مسافر برای هر دو طرف در هر دو

(ورود ایرانی و خروج افغانی

مرز ممنوع میباشد .بدلیل کنترل های بهداشتی طرف افغانی صادرات به

به/از کشور بالمانع)
ورود افغانی به کشور ممنوع
3

کندی انجام می شود.
 -روادید برای رانندگان کامیونهای افغانی صادر می گردد.

نام کشور

پاکستان

نام مرز

وضعیت تردد کاال

جالق

مسدود

میرجاوه

درحال تردد محدود

کوهک ،پیشین ،ریمدان و
بازارچه میرجاوه

وضعیت تردد مسافر

مالحظات
بسته بودن مرزها تا هفته اول اردیبهشت توسط دولت

ممنوع

پاکستان تمدید شد.

(ورود ایرانی و خروج پاکستانی

از ظهر دوشنبه  99/2/22روزانه  75کامیون ایرانی

به/از کشور بالمانع)

بر اساس تصمیمات  21آوریل  2020دولت پاکستان و برای تامین نیازهای
ایالت سیستان ،ازاوایل اردیبهشت و بصورت محدود (روزهای زوج) برای

درحال تردد محدود

صدور محصوالت غذایی مرز با پاکستان باز شده است.

سرو ارومیه

ممنوع

بازرگان ماکو

به شرح مالحظات

رازی خوی

به شرح مالحظات

صرفا اتباع هر کشور به مبدأ بر

---

میگردند

-صرفاً بازگشت کامیونهای ایرانی وترک ( با بار صادراتی ایران و یا بدون

ترکیه

صرفا اتباع هر کشور به مبدا بر
میگردند

بار) به کشورمبدا صورت میگیرد.
قرنطینه کامیونهای ترک در بیمارستان صحرایی در خاک ترکیه به مدت 10الی  14روز برای اطمینان از عدم ابتال به کرونا انجام می شود.

از  7فروردین مسدود .صرفا
اتباع هر کشور به مبدأ بر
میگردند
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صادرات و واردات از مسیر ریلی رازی خوی از  2فروردین  99باز است.

