
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 مشهد -وزارت امور خارجه رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 
 مديركل محترم هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

وزارت زراعت، آبياري و مالداري افغانستان در مورد ممنوعيت واردات مرغ از ايران به اين  اطالعيهموضوع: 

 كشور بدليل شيوع آنلونزاي مرغی 

 با سالم
 مراتب حاوي هرات در كشورمان سركنسولگري 97 / 11 / 20 مورخ 1114739 شماره نامه تصوير پيوست به احتراما     

 كشور اين به ايران از آن محصوالت و مرغ واردات ممنوعيت مورد در افغانستان مالداري و آبياري زراعت، وزارت تصميم

 ، ورود محصوالت مرغي بارگيري شده كشورمان به مقصد افغانستان از ممانعت و ايران در مرغي آنفلونزاي شيوع بدليل

 .گردد مي ارسال الزم اقدام هرگونه دستور و آگاهي جهت

 

 
                                         

 غالمعباس   ارباب خالص 

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور

 
                          

 

 :  رونوشت

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد مقدس اهرياست محترم دانشگ  - 

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

 يجناب آقاي  موسوي دستيار وزير و مدير كل محترم آسياي غرب  - 

 افخمي رشيدي سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در هرات    - 

 5042807/284/9950 :شماره 

 3/12/1397 :تاريخ 

 بشرح متن -دارد  :پيوست
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 بهرامي طاقانكي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در كابل  قايجناب آ  - 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
   

 رهات -رسكنسولگري جمهوري اسالمي اريان 
 بسمه تعالی

 

 اداره كل آسياي غربی 

 واردات مرغ از ايران به افغانستان ممنوعيتموضوع: 

مبا سال  
:احتراما باطالع مي رساند  

 جلوگيري خاطر به را ايران اسالمي جمهوري از آن محصوالت و مرغ واردات اي اطالعيه طي افغانستان مالداري و آبياري زراعت، وزارت          

.است شده ممنوع نيز شده بارگيري ايران از كه آن محصوالت و مرغ واردات تصميم، اين اساس بر .كرد اعالم ممنوع مرغي آنفلونزاي شيوع از  
اين تصميم بر اساس اطالعات موثق از  :در خبرنامه مطبوعاتي اين وزارت كه در اختيار رسانه ها قرار گرفت آمده است

نهادهاي رسمي ايران و سازمان جهاني بهداشت حيواني مبني بر وجود بيماري آنفوالنزاي مرغي در شمال ايران صورت 

تصميم بر اساس مصوبه كميسيون فني زونوز )بيماريهاي مشترك در اين خبرنامه همچنين آمده است، اين  .گرفته است

روز وضع شده تا پس از آن و تعيين تكليف اين  12حيوان و انسان( متشكل از وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط بمدت 

 .بيماري در ايرانتصميم مقتضي مبني بر رفع اين ممنوعيت يا تداوم آن گرفته شود

هاي  نون در توليد مرغ و محصوالت آن به خودكفايي نزديك شده و پيش از اين نيز واردات مرغگفتني است افغانستان اك

ميليون تخم مرغ در افغانستان  ۰۴۵تن گوشت و  ۰۵۵براساس آمار رسمي ساالنه حدود  .پير را به كشور ممنوع كرده بود

 .است كشور اين شود كه به اندازه حدود نيمي از مصرف توليد مي

 
 

 

 محمود  افخمی رشيدي 

 سركنسول

 

 
 

 :  رونوشت

 اداره كل ديپلماسي اقتصاد مقاومتي ، پايش و مقابله با تحريم ها   - 

 اداره كل هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه   - 

 كابل -سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 

 مشهد  -نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور   - 

 اداره امور افغانستان   - 

 7774111/222/7212 : شماره

 22/77/7111 : تاريخ

 ندارد : پيوست
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