
Birgə müəsissə
"Azərbaycan Dəmir Yolları" 

QSC və "Rusagrotrans" QSC



ŞİRKƏTİN TƏSVİRİ 
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«AzRusTrans» dəmir yolu şirkəti əsas loqistik şirkət olmaq məqsədini qarşısına qoyan

müxtəlifnövyük treyderləri,alıcılarıvəsatıcılarınayüksəksəviyyəlixidmətlər təklifedənbirgə

müəssisədir.

«AzRusTrans»Şərq-Qərb (Bakı–Tbilisi–Qarsyenidəmiryoluxətti)vəŞimal-Cənub (Rusiya

Fedrasiyası – İran İslam Respublikası) dəhlizləri vasitəsilə vaqonların icarəsi, izlənməsi

(Azərbaycan ərazisində), tarif xidmətləri də daxil olmaqla yüklərin daşınmasını təmin

edəcəkdir.

Daşımalarınistiqamətləri
Rusiya Azərbaycan

Rusiya İran

Rusiya Gürcüstan

Rusiya Türkiyə

BİZ MÜŞTƏRİLƏRİMİZƏ

DƏYƏR VERİRİK



MƏQSƏD 
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Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, 

İran və Türkiyə arasında taxıl yük

axınlarının dəmiryolu logistikasının 

təşkili və təchizatı



TƏSİSÇİLƏR
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51% 49%

25 000 vaqon
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Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, İran və Türkiyə arasında taxıl yük axınlarının,

şəxsi və cəlb olunmuş vaqonlarla dəmiryolu logistikasını təşkili və təchizatı:

Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstan arasında mövcud olan ənənəvi

dəmir yolu marşrutları vasitəsilə

"Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi layihəsi çərçivəsində Rusiya,

Azərbaycan və İran dəmir yollarını birləşdirən Astara (Azərbaycan)

– Astara (İran) yeni dəmir yolu xətti vasitəsilə;

"Bakı-Tbilisi-Qars" layihəsi çərçivəsində Rusiya, Azərbaycan,

Gürcüstan və Türkiyə dəmir yolu bağlantısını təmin edəcək dəmir

yolu xətti vasitəsilə

DAŞIMALARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
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DAŞIMALARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Yalama

Böyük –

Kəsik

Poti

Stavropol
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DAŞIMALARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Stavropol 

regionu 
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DAŞIMALARIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Tbilisi

Bakı

Qars



POTENSİAL HƏCM 
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Dəmir yolu

daşımalarının ənənəvi

və yeni marşrutlar üzrə

potensialı – ildə 7,3

milyon ton taxıl 

yüküdür

Azərbaycan istiqamətində –

2,0 milyon ton;

Gürcüstan istiqamətində

tranzit ilə – ildə 07-0,8 milyon

ton

İran istiqamətində tranzit ilə

– 3,5 milyon ton

Türkiyə istiqamətində tranzit

ilə – 1,0 milyon ton;

Stavropoldan yüklərin 

Gürcüstan, Türkiyə və 

İran ərazisindən 

daşımaları
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İstiqamətindən və mövsümdən asılı olmayaraq zəruri vaqon təchizatı ilə 

təminat;

Uyğun tarif siyasəti, müştərilərlə uzunmüddətli əlaqələr yaradılmasına xüsusi 

diqqət;

Taxıl yüklərinin marşrutlaşdırılmasında praktik təcrübə;

Çatdırılma və izləmə müddətinin optimallaşdırılması;

Məsləhətçi xidmətləri, zəruri sənədlərin qeydiyyatı, o cümlədən fitosanitar,

baytar nəzarəti, gömrük və s. xidmətləri ilə təminat;

Rusiya və Azərbaycan əraziləri ilə tranzit daşımaları üzrə və limanlarda

yükaşırma xidmətləri ilə təminat;

Yerli və xarici şirkətlərlə iş təcrübəsi;

Müasir elektronlaşdırılmışmış sənəd idarəetmə standartları;

ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏRİ
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Astara stansiyasında taxıl aşırma terminalının tikintisi;

Yüklərin çatdırılmasının və kənar vaqon parkının izlənməsi

xidmətləri;

Tikinti materialları, mineral gübrələr və xammal, taxta,

metallar və digər yüklərin universal vaqonlarda,

platformalarda, və sisternlərdə Rusiya, Azərbaycan,

Gürcüstan, İran və Türkiyə ərazilərinə dəmir yolu vasitəsilə

daşınmasının təşkili və təchizatı;

İran, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya arasında

dəmiryol daşımalarının təşkili və təmin edilməsi.

PERSPEKTİVLƏR
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PERSPEKTIVLƏR

DIQQƏTINIZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜR 

EDIRIK!


