
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 نشست تخصصی صنعت غذائی ، بهداشتی و مواد شوينده افغانستان  گزارشموضوع: 

 با سالم

 صنعت تخصصي نشست» برگزاري اعالم حاوي كابل، در كشورمان سفارت از واصله گزارش تصوير پيوست به احتراما     

 غذائي، صنايع هاي حوزه در افغانستاني و ايراني تجار مشاركت با كه «افغانستان در بهداشتي و شوينده مواد غذائي،

هران برگزار شده است، جهت مالحظه و بهره برداري الزم ت در 88/  8/  21 تاريخ در كه ها شوينده و بهداشتي

  گردد. مي ارسال

 
 طرف از                                        

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 عليپورطرق هادي

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 رضوي خراسانرياست محترم انجمن مديران صنايع   - 

 جناب آقاي   حاجي زاده رئيس محترم اداره امور افغانستان  - 

 جناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه  - 

 جناب آقاي  محمدي رئيس محترم اداره تنظيم روابط اقتصادي خارجي استان ها  - 

 جمهوري اسالمي ايران در كابل ترمجناب آقاي  امينيان جزي سفير مح  - 

 جناب آقاي   صديقي فر سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در هرات  - 

  ٥٥٢٩ / ٥٨٣ / ٤٧٢٥١٣ :شماره 
 ٧1/٧٩/٧٤٥٨ :تاريخ 

 به شرح متن -دارد  :پيوست
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 گزارش نشست تخصصی تبعیین و شناخت                   

 صنعت غذایی ، شوینده و بهداشتی                  

 افغانستان                 
 ان توسعه تجارت ایرانسازم –سالن کنفرانس میالد                 

 
 با همکاری         

 دفتر توسعه صادرات کاالهای صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران                

 هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران دفتر                

 صندوق ضمانت صادرات ایران               

 

 
 

  

 برگزار کننده            

 مدیریت صادرات کیان گستر بازرگانی و شرکت          

                           21/8/2938 

                                                                                                                                 

 



 

  

 

 

 با حضور :
 رایزن ایران در کابل : جناب آقای جوانمرد

 انجمن دوستی ایران و افغانستان : جناب آقای اسماعیلی ریاست

 مظفریو آرایشی ایران : جناب آقای  دبیر انجمن شوینده ، بهداشتی

 دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه ایران : جناب آقای معصومی

 دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی : جناب آقای مزاریان

 

 
 

            



 

  

 

 

 با مشارکت شرکت های سرمایه گذار افغانستان در ایران :
 تحادیه صنعت سنگ مهاجرین افغانستانی در ایران خان محمد محمدی : رئیس ا -2

 ابراهیم جعفری : رئیس صرافی برادران جعفری  -1

 دکتر سید عابدین حسینی : مدیر بازرگانی هلدینگ دارویی یاسین  -9

 محمد علی حسینی : مدیر عامل شرکت تولیدی پروتئین گستر نیلی سارینا -4

  اکبر اقبالی : مدیرکارخانه های زرین -5

 امیر امینی : مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی کفش قم -6

 سید جعفر رضایی : مدیر عامل شرکت جهان پلیمر -7

 علی اکبر لشکری : نماینده شرکت سخت کوشان رامش  -8

 سید مهدی موسوی : مدیر عامل شرکت توسعه گنجینه فارس آرین  -3

 

  
 

                
 

    
    

 



 

  

 

 

و در سالن  2938و کنفرانس تخصصی تبیین و شناخت صنعت غذایی ، شوینده و بهداشتی افغانستان در آبان ماه سال نشست 

 کنفرانس میالد سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید .

هداشتی و تولیدی و صنعتی در بخش صنایع غذایی ، آشامیدنی ، شوینده ، ب برتر و فعال شرکت 66این نشست با حضور بیش از 

کشور آرایشی ایران با محوریت شناخت آن واحد های تولیدی و صنعتی از بازار ، ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در  

 .افغانستان برگزار گردید 

 : نشستبرنامه ها و محوریت    

 

 اطالعات و آمار تجاری و اقتصادیارائه  -معرفی اطالعات پایه کشور افغانستان                                    -   

 ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش صادرات به کشور افغانستان -معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های صادرتی                             -   

 نکی ، ترانزیت ، گمرک و بیمهمعرفی امور حمل و نقل ، امور با -معرفی شیوه های ورود به بازار مصرف کشور افغانستان              -   

 به همراه پنل پرسش و پاسخ -ارائه راهکارها و شیوه در بخش اعتبار سنجی ، ارائه نمایندگی      -   

 و عقد قراردادها                

 

  
 

    
 



 

  

 

 

مدیر کل دفتر  –بدری نشست و کنفرانس تخصصی صنعت غذایی ، آرایشی و بهداشتی افغانستان ، با سخنان جناب آقای 

 توسعه صادارت سازمان توسعه تجارت ایران آغاز گردید .

در جهت توسعه صادرات کاالها و سازمان توسعه تجارت ایران ، همکاری ها و حمایت های جناب بدری با اشاره به ظرفیت ها 

ت شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران به از صادرات صنعو همچنین ارائه اطالعات آماری تولیدات غیر نفتی ایران به کشورهای 

 بخش از صنعت را متذکر شد .کشور افغانستان در این و وارداتی محور جهان و افغانستان اهمیت بازار پرظرفیت 

شرکت  فعال سازیرا مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی از دیگر برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران 

 .در کشورهای مورد هدف صادراتی اعالم نمودند  ت صادرات ایرانهای مدیری

 

  
 

از  با اشاره به نقش مهم کشور افغانستان به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران  در این نشست جناب آقای جوانمرد

 .د ایران در کابل خبر دا جمهوری اسالمی  سمت خود برای دومین بار به عنوان رایزن اقتصادی

 

 
 



 

  

 

 

ی ، سیاسی ، از مشکالت اقتصادجناب آقای اسماعیلی با حضور خود در این نشست ریاست انجمن دوستی ایران و افغانستان 

 شیتی کشور افغانستان صحبت نمودند .اجتماعی و همچنین مع

ایه گذاری به خصوص راه اندازی ه سرمقبل از هر گون عیلی با تاکید بر بررسی همه جانبه بازار کشور افغانستانجناب اسما

به سرمایه کارخانه ها ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و معدنی به دلیل کمبود انرژی و امنیت در بخشی از  کشور افغانستان 

  گذاری های مشترک شرکت های تولیدی و صنعتی ایران با سرمایه گذاران افغانستانی اشاره نمودند .

 

 
 

تولیدکنندگان افغان در ی موسوی از بزرگترین کارآفرینان افغانستانی در ایران و به نمایندگی از تجار و در همین راستا جناب آقا

این نشست ، ضمن تشکر از ایجاد فضایی اقتصادی و اجتماعی ما بین شرکت های تولیدی و صنعتی ایران و سرمایه گذاران 

ران باید نگاه ویژه تر و حضور پر رنگ تری نسبت به سایر کشور ها نشان ساخت که تولیدکنندگان ای رافغانستانی در ایران خاط

 تا بتوانند با حضور مستقیم خود سهم بیشترین از این بازار پرظرفیت را بدست آورند .در افغانستان داشته باشند 

 

    
 



 

  

 

 

 

    
 

صادراتی می باشد که جناب آقای احمدی مدیر از مهمترین موارد قابل اهمیت در بخش صادرات ، بیمه نامه ها و ضمانت های 

 روابط عمومی و مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران به معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخت .

 

 مدیر روابط عمومی و مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران به معرفی خدمات این صندوق به شرح ذیل اشاره نمودند :

 یدارن خارجی اعتبار سنجی خر -

 بیمه نامه های صادراتی -

 ضمانت نامه های صادراتی -

 

و همچنین معرفی انواع بیمه نامه های کوتاه به ویژه کشور افغانستان ، بانک ها و خریداران جهان معرفی رتبه اعتباری دولت ها 

یمه نامه تضمین مطالبات بانک بابت مدت ) بیمه نامه های خاص صادرات ، کل گردش صادرات ، خرید دین اسناد صادراتی و ب

اعتبارات اسناد دیداری ( ، انواع بیمه نامه های میان مدت و بلند مدت صادراتی ) بیمه نامه های سرمایه گذاری و خریداران ( و 

صادرات ایران ارائه و ضمانت نامه های صادراتی ) ضمانت نامه های اعتبار تولیدی و اعتبار بانکی ( توسط نماینده صندوق ضمانت 

 معرفی گردید .

آقای احمدی فرآیند اعتبار سنجی خریداران خارجی را با بررسی توانایی باز پرداخت بدهی خریداران خارجی و تعیین سقف 

) خاص ، خرید دین و کل گردش صادرات ( و در برخی موارد اعتباری ، مرحله مقدماتی صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت 

 مطرح نمود . را مه نامه های بلند مدتبی

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

مدیر عامل شرکت بازرگانی و مدیریت صادرات کیان گستر در نشست تخصصی تبیین و شناخت صنایع غذایی ، شوینده و 

ن بهداشتی افغانستان ضمن تشکر از همکاری و حمایت سازمان توسعه تجارت ایران در ایجاد این رویداد مهم تجاری و همچنی

صادرات به کشور وارداتی محور به اهمیت و ضرورت  ،اعالم خیر مقدم به شرکت ها و سرمایه گذاران افغانستانی در این نشست 

 . ده ، بهداشتی و آرایشی پرداختافغانستان به ویژه سطح باالی واردات این کشور در صنایع غذایی ، آشامیدنی ، شوین

 

از صادرات صنایع غذایی ، آشامیدنی ، شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران به کشور  عباس حقیقی با ارائه آمار و اطالعات

افغانستان جایگاه واقعی تولیدات و محصوالت ایران را در افغانستان کمرنگ دیده و خاطر نشان می سازد با رفع موانعی اساسی 

 یم .میتوان جایگاه اصلی تولیدات و خدمات ایران را در افغانستان پیدا نمای

 

 از جمله مشکالت مطرح شده توسط مدیر عامل شرکت مدیریت صادرات کیان گستر به شرح ذیل است :

 ) حذف واسطه در راستای رقابت پذیری قیمتی نسبت به سایر رقبا (حذف واردکنندگان افغان  -

 حضور مستقیم شرکت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی در افغانستان -

 طالعات از ظرفیت ها و پتانسیل های صادراتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری در کشور افغانستانتحقیقات و گردآوری ا -

 مشارکت در بازاریابی و تبلیغات با نماینده و عاملیت های فروش در کشور افغانستان  -

 برند سازی در کشور افغانستان  -

 



 

  

 

 

 

 
 

 

توان به صحبت های عت غذایی ، شوینده و بهداشتی افغانستان می از جمله رخدادها در نشست تخصصی تبیین و شناخت صن

 مشکالت پیش روی خود اشاره نمود و با همفکری و تعامل یکدیگر راهکارها و تجارب خود را درمیان گذاشتند. تولیدکنندگان و

ستان توانستند ظرفیت ها و در همین راستا شرکت های تولیدی و صنعتی ایران با مذاکره با شرکت ها و سرمایه گذاران افغان

پتانسیل های سرمایه گذاری در کشور افغانستان را بیش از پیش مورد بررسی قرارداده و از تجارب آن شرکت ها در جهت 

 حضور مطمئن تر در آن کشور استفاده نمایند .

 

   
 

 

 



 

  

 

 

 در حاشیه نشست و کنفرانس :                                                                            
 

  
 

  
 

                          
 



 

  

 

 

 

 از جمله شرکت های مشارکت کننده در نشست و کنفرانس :
 

 
 

 میرزائیان : مدیر بازرگانی شرکت دلپذیرعلی  -2

 سنیره آرایشی و بهداشتی سارا کاظمی : مدیر صادرات شرکت  -1

 یر بازرگانی شرکت پرژکمسعود فرهنگی : مد -9

 الهام غفوری : فعال و پژوهشگر اقتصادی -4

 حسن قربانی : مدیر صادرات شرکت پدیده شیمی غرب -5

 امیر جعفری : مدیر عامل شرکت جهان بیمه قم -6

 احسان حسینی : مدیر امور بازرگانی شرکت آرایشی و بهداشتی موزیکال گپ -7

 ماشین سازی هدایتی ) دستگاه های خشک کن میوه ( انی شرکتمحسن باغداری : مدیر امور بازرگ -8

 امیر حسن فروتن : مدیر عامل شرکت فرآورده های خرمای بنتو -3

 شهاب محمودی : مدیر بازرگانی گلبرگ غذایی کوروش ) فامیال و اویال ( -26

 داریوش نادری : مدیر بازرگانی صنایع غذایی شانا  -22

 ر مرکز فرآوری و نوآوری ) ایکا (بهزاد حسن نژاد : مدی -21

 حمید رضا حقدوست : مدیر صادرات صنایع غذایی گلها  -29



 

  

 

 شرکت اترک سمیر گیتی : مشاور و معاون شرکت  -24

 علی خذایی : مدیر صادرات شرکت پاکسان  -25

 هادی موحد : مدیر اجرایی شرکت آذرنوش شکوفه  -26

 رکت زر خام اکبر لشکری : نماینده فروش ش -27

 مهدی رضاخانی : روزنامه تجارت  -28

 دکتر شتهین فر : مدیر عامل شرکت سی وان گروپ -23

 بهارک حسین پور : مدیر اجرایی شرکت سی وان گروپ -16

 قدیریان : مدیر عامل شرکت آشیانه سبز  -12

 علیرضا خانجانی : مدیر اجرایی و آموزش مرکز تحقیق و توسعه ایران -11

 فر برادران کرمانی : مدیر صادرات شرکت صنایع غذایی سحر همدانجع -19

 زین العابدین دارابی : مدیر صادرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن  -14

 هادی اصغری : مدیر بازرگانی خارجی شرکت سهامی مزرعه نمونه اتکا  -15

 خانم کاظمی : شرکت همایش فرازان  -16

 اننگین شاملو : شرکت همایش فراز -17

 حسن نجفی : انتشارات آریانا -18

 حامد رحیمیان : شرکت اعتماد سمنان -13

 میثم دهقانی منش : مدیر عامل شرکت شبکه مبادالت فناوری فن زی -96

 : اعضای هیات مدیره شرکت شبکه مبادالت فناوری فن زیجعفر قرائیان  -92

 ناوری فن زیحسین ارسالنی : اعضای هیات مدیره شرکت شبکه مبادالت ف -91

 

   
 

 



 

  

 

 

 

 برگزار کننده 

 شرکت بازرگانی و مدیریت صادرات کیان گستر

 ( مشاور تجارت و سرمایه گذاری در کشور افغانستان) 
 

 

 
 

 

 با همکاری          

 دفتر توسعه صادرات کاالهای صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران                

 هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران دفتر                

 صندوق ضمانت صادرات ایران               

 

  2938/دوازدهم / آبان ماه  -سالن کنفرانس میالد سازمان توسعه تجارت ایران  
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