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ق اقسدت ن-ترکتنسدت ن -کیلدوتتر ا  کودوره ا ایدران ۹۱۰به طول حددود  KTIخط آهن کریدور

۸۲و کیلدوتتر در خد ق ترکتنسدت ن700،کیلدوتتر در خد ق ق اقسدت ن  ۱۲۰عبور تی کند که حدود 

.که تر  ورود به ایران، ایستگ ه اینچه برون استست س خته وده اکیلوتتر آن در ایران 

Total length: 910 km ;(120 km in Kazakhstan ,700 km in 

Turkmenistan , 8 km in Iran )



(2018-2015)تناژ مبادله شده درمرزریلی اینچه برون 

import export transit total

2015 22,292 714 0 23,006

2016 35,607 22,395 34,563 92,565

2017 23,595 17,556 5,404 46,555

2018 90,852 35,788 2,882 129,522
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Exchanged cargo through Inche Broon 

Border 2015-2018



Main cargos transported through Inche-Broon

درصد تغییرات

Change %
2017 2018 نوع حمل Type of cargoنوع کاال

226% 5194 16926 Cementانواع سیمان

صادرات

export
15 4385 9331 food stuff مواد غذایی

19% 7977 9531 Versatile

104% 17556 35788 Total Exportکل صادرات

675% 9275 71904
grains &Agriculturals غالت و مواد

کشاورزی
واردات

import
3400% 217 7596 containersکانتینر

-20% 14103 11352 versatileسایر

285% 23595 90852 Totalکل واردات Import 

-52% 5024 2428 oil productsمواد نفتی

ترانزیت

Transit
100% 0 250 containerکانتینر

-46% 380 204 versatileسایر

-47% 5,404 2,882  Total Transitکل ترانزیت

Source:RAI



(2018-2014)تناژ مبادالت ریلی ایران و قزاقستان 

واردات  صادرات  ترانزیت  جمع 

2014 548,169 50,257 14,630 613,336

2015 222,841 48,558 7,553 278,952

2016 183,100 45,974 7,431 236,505

2017 156,670 61,352 9,320 227,342

2018 201,142 63,661 8,267 273,070
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(2018-2014)تناژ مبادالت ریلی ایران و ترکمنستان 

واردات  صادرات  ترانزیت  جمع 

2014 194,607 628,993 119,719 964,634

2015 96,935 457,004 655,563 1,216,466

2016 145,003 355,531 359,492 860,026

2017 11,692 224,010 787,653 1,023,355

2018 10,689 60,168 1,077,372 1,148,229
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Iran-China Corridor(China, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran)



China- Iran corridor performance 

مقصدمبداسال
Nimber of 
containers

نیک پسنداایوو1394

9432تجتوع تعداد ک نتینره  در  س ل 

1396
اینچوان

(است ن نینگ وی )
اینچه برون

1396
چ نو 

(است ن هون ن)
نیک پسندا

1396
اینچوان

(است ن نینگ وی )
نیک پسندا

نیک پسندا(است ن وی ن)وی ن1396

96143تجتوع تعداد ک نتینره  در  س ل 

نیک پسندالینه1397

اراقو نگو بی1397

نیک پسنداو نگو بی1397

بمو نگو بی1397

قمو نگو بی1397

97324تجتوع تعداد ک نتینره  در  س ل 

تجتوع تعداد کل ک نتینره ا وارده ا  چین 
499

Source:RAI



Trade map of concerned region ( tons)

کودگ  نفتتقصدتبدا
آهن و 

فوالد
تس

تواد 

-تعدنی

صنعتی 

جوگندمبرنج

دانه ه ا 

خوک 

خوراکی

دانه ه ا 
روغنی

تیوه و 

سب ا
تجتوع پنبه

171100238632432030ایرانق اقست ن

12938167ق اقست نایران

43472506هندق اقست ن

1313ق اقست نهند

162743ق اقست نپ کست ن

20112112170016702111افغ نست نق اقست ن

2121ات راتق اقست ن

1212عراقق اقست ن

1212پ کست ن نترکتنست

31013هند نترکتنست

6ترکتنست نهند

68285353ترکتنست نایران

83891ایران نترکتنست

2020ا بکست نایران

20304797ایراننا بکست 

611980هندنا بکست 

806806هندآذرب یج ن

7070افغ نست نآذرب یج ن

8888هندگرجست ن

13102011781292215291620516481912178696539مجموع

131001661100219216351632195140593863در جهت شمال به جنوب

0201121920437017001607038102676در جهت جنوب به شمال

Source:international trade center
اعداد به هزار تن



Imports from Kazakhestan

Exports to Kazekhastan

%19آجیل 

%12میوه های تابستانی 

%12سیمان 

سنگ های ساختمانی 
5.4%

2017 %18آجیل 

میوه های تابستانی 
14%

%11سیمان 

محصوالت فلزی 
12%

2016

%65رول های آهنی 

%26جو 

%4رول های مسطح فوالدی 

%52رول های آهنی 2017

%17جو

%14رول های مسطح فوالدی 

2016

source:CHATHAM HAUSE 



Iran Exports to Turkmenistan

HS Code Product
Trade Volume (Tons)

Growth (%)
2016 2017

73 Articles of iron or steel 119,572 69,233 -42.10

39 Plastics and articles thereof 28,576 31,811 11.32

25 Salt; sulphur; earths and stone 532,473 172,538 -67.60

07 Edible vegetables and certain roots and tubers 169,500 150,043 -11.48

26 Ores, slag and ash 117,216 81,625 -30.36

69 Ceramic products 68,898 64,732 -6.05

08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 48,714 50,074 2.79

68 Articles of stone, plaster, cement, asbestos 84,260 42,742 -49.27

72 Iron and steel 21,802 29,652 36.01

23 Residues and waste from the food industries 24,718 24,131 -2.37

70 Glass and glassware 25,257 22,373 -11.42

44 Wood and articles of wood 14,823 21,779 46.93

27 Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation 49,072 19,306 -60.66

28 Inorganic chemicals 11,039 16,344 48.06

34 Soap, organic surface-active agents 17,498 13,880 -20.68

32 Tanning or dyeing extracts 11,245 7,123 -36.66

17 Sugars and sugar confectionery 10,040 5,589 -44.33

20 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 1,491 3,026 102.95

48 Paper and paperboard 5,545 2,931 -47.14

19 Preparations of cereals, flour, starch or milk 3,131 2,284 -27.05

11 Products of the milling industry 625 2,234 257.44

15 Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products 1,529 2,002 30.94

63 Other made-up textile articles 2,098 1,936 -7.72

94 Furniture 2,641 1,899 -28.10

21 Miscellaneous edible preparations 2,096 1,784 -14.89

57 Carpets and other textile floor coverings 2,131 1,746 -18.07

29 Organic chemicals 2,217 1,639 -26.07

04 Dairy produce 1,154 1,465 26.95

35 Albuminoidal substances 1,003 1,311 30.71

09 Coffee, tea, maté and spices 1,487 1,150 -22.66

22 Beverages, spirits and vinegar 0 1,048 -

06 Live trees and other plants; bulbs, roots and the like 2,377 765 -67.82

SUM 1,384,228 850,195 -38.58Source:international trade center



Iran Import  From Turkmenistan

HS Code Product
Trade Volume (Tons)

Growth
2016 2017

27
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral 

waxes 6537 16,114 146.50

14 Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included
4099 1,725 -57.92

50 Silk 
49 73 48.98

28
Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of 

radioactive elements or of isotopes 510 10 -98.04

52 Cotton
412 1,359 229.85

23 Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder
1432 2,778 93.99

38 Miscellaneous chemical products
739 252 -65.90

10 Cereals 56,587
- -100.00

18 Cocoa and cocoa preparations
0 78 -100

SUM
70,365 22,311 

Source:international trade center



Actions and incentives taken by Rai to develop KTI

با توجه به وجود تونل های مسیر شمال و محدودیتهای گاباری برای ترردد واگنهرا هرای خرارجی ه راه 
آهن واگنهایی را که قابلیت سیر در این مسیر را دارند مشخص نموده و شرماره سرریالهای آنهرا را بره 
.راه آهن های همکار ارسال نمود

due to limits in size of Tunnels, bridges & axle load limits, we have announced 
specifications  of wagons that are compatible with our rail network  

امررا جهررت واگررن هررای ورودی از مرررز . تررن اسررت 20فشررار محررور مسرریر شررمال 
.تن صادر و به سایر راه آهن ها اعالم شد22.5اینچه برون مجوز 

Axle load in North  region is 20 , but to make it easier we have  
announced

اعمال تخفیفهای قابل مالحظه در تعرفه حمل انواع کاال

Considerable discounts to different goods and routs

ر تعیررین تعرفرره مشررترر بررا ترکمنسررتان و قزاقسررتان برررای محمرروالت کررانتینری برره صررورت کررانتین
کیلومتر

Setting fixed tariffs for  China –Iran corridor  



Opportunities to increase volume of exchange

والت و با توجه به تولید انبوه گندم و غالت  در کشور قزاقستان و لزوم صادرات این محص•
ینکره همچنین نرخهای رقابتی  مسیر بین قزاقه ترکمن و ایران ه  و همچنین با توجره بره  ا

در حال حاضرر صرادرات ایرن محمروالت از قزاقسرتان بره کشرورهای  ترکیرهه اروپرای شررقی
برازار سالیانه حدود یک میلیون تن مری باشرده و برا توجره بره ترال  کشرور قزاقسرتان بررای

گنردم ویرک میلیرون ترنیابی در کشورهای حوزه خلیج فارس و عراقه امکران حمرل حردود 
. غالت  از قزاقستان  و از مسیر ایران به این مقاصد وجود دارد

• One million tons 

گندم و غالت

Wheat 
&grains

بررای . کشور قزاقستان در زمینره تولیرد فلرزات و صرادرات آن پتانسریل خروبی دارد•
ت بره ترن فلرزایرک میلیروننمونه شرکت آرسلو متال مدعی است که سالیانه حردود 

ت ایران وارد می کند و برخی از بازارهای منطقه خلیج فارس را نیز می تروان تحر
. پوش  قرار دهد

• One million tons 

فل ات

Iron 
&steel

قاضرای با توجه به تولید فرآورده های نفتی در کشرور ترکمنسرتان و ت: •
مصرررد در حرروزه خلرریج فررارس و سررابقه حمررل ه پتانسرریل حمررل حرردود  

.در سال  وجود داردهزار تن500

• 500 thousands 

تواد نفتی

Oil 
products



Requests & Suggestions 

اتص ل خط عریض ترکتن به▪

ایران

تجو  ورود و سیر واگنه ا ▪

ه ایرانی ا  طریق اینچه برون ب

وبکه ریلی ترکتنست ن و 

ق اقست ن

ن ب  توجه به توفقیت اتی  بود▪

تجربه قط ر چین به ایران، 

فه براا س یر تحتوالت نی  تعر

.رددتوترق و یکس ن تعیین گ

ین قط ره ا ک نتینری   تبداء چ▪

به صورت رام قط ر تنظم و ب  

اسن د ک تل به ستت ایران حتل

.وود

ه تحتوالتی که ا  بندر آکت او ب▪

تقصد ایران ا  طریق دری ا 

خ ر حتل تی ووند، ا  طریق 

.بندر اتیر آب د حتل ووند

▪ Wide gauge track be connected ( 

from Turkmenistan's network to 

Iran's  network )

▪ Iran‘s  freight wagons be  allowed to  

operate on Turkmenistan & 

Kazakhstan networks

▪ Because of success in China-Iran 

corridor, we can have fixed rates for 

other commodities

▪ Container trains from China to Iran 

are discharged regularly and  all 

needed document, accompanied.  

▪ Cargos loaded in Aktau  Port in 

Kazakhstan, be unloaded to 

AmirAbad Port In Iran( to be 

transported by Rai )



AmirAbad Port 
امیرآباد



امیرآباد

AmirAbad Port

کریدورالمللیبینمسیردرگرفتنقرار•

ازکاالترانزیتتسهیلجهتجنوب-شمال

خلیجحوزهبهCISوقفقازحوزهکشورهای

تانپاکسوافغانستانعراقهترکیههفارسه

یسراسرآهنراهبهمتصلشمالیبندرتنها•

(بندرداخلریلیخطکیلومتر18)

کشورشمالدرغالتهابنق ایفای•

-رووریلیرو-رواسکلهازبرداریبهره•

دریکسرهحملوترانزیتجهتکامیونرو

(اسکلهدرصد95حدودتکمیل)نزدیکآینده

▪ Situated on  North - south 

corridor ,AmirAbad can be 

used to connect CIS and 

Caucasian countries to 

Persian Gulf, Turkey, Iraq, 

Afghanistan and Pakistan 

▪ Its connected to our rail 

network and have the 

potentials and well 

equipped, Ro-Ro project is 

near to complete.

▪ It can be used as a hub for 

grain transportation



ب  توکر ا  توجه وت  



2017تق صد عتده ص درات ق اقست ن در س ل 

Source:https://atlas.media.mit.edu

https://atlas.media.mit.edu/


2017تب دا عتده واردات ق اقست ن در س ل 

Source:https://atlas.media.mit.edu

https://atlas.media.mit.edu/


2017تق صد عتده ص درات ترکتنست ن در س ل 

Source:https://atlas.media.mit.edu

https://atlas.media.mit.edu/


2017تب دا عتده واردات ترکتنست ن در س ل 

Source:https://atlas.media.mit.edu

https://atlas.media.mit.edu/


ایستگ ه اینچه برون



اتک ن ت ایستگ ه تر ا اینچه برون
ایستگ ه تر ا و نقطه اتص ل وبکه ریلی ایران به ترکتنست ن، ق اقست ن و چین 

کیلومتر8خط اصلی به طول تقریبی 7

دارای سیستم توزین دینامیکی

خط لوله و موتور پمپ مازوت 

محوطه بارگیری سنگ آهن هکلینگر 

دستگاه بوژی نرمال ترکمن200تخصیص حدود 

میلیون تن در سال9:  ظرفیت حمل ونقل ریلی

مال در امکان تعویض بوژی در ایستگاه برکت ترکمنستان و ورود واگن ها بر روی خطوط نر
ایستگاه اینچه برون به ایران



ایستگ ه اینچه برون

عدم اتصال خط عریض به خطوط ریلی ترکمستان

نبود سایت تعویض بوژی در اینچه برون

کمبود واگن های امدادی



حد گ ب را و واگن ه ا تج   در تسیر اینچه برون

اعالم شماره سلایر های مجاز واگن ها به راه آهن های همکار با توجه به وجود 

تونل های محور شمال و محدودیت های گاباری برای تردد واگن های خارجی

تن جهت واگن های ورودی از مرز اینچه برون 22.5اعالم فشار محوری 

(تن است20فشار محوری مسیر شمال )

یتیپ فضای آزاد و حد باری گابارشماره سلایر های مجاز واگن ها


