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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  ارائه راهکارهای تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه و نیز جلوگیری از قاچاق کاال موضوع مصوبه نشست ویژه استانهای مرزی کشورادامه 
  

 

 جلسه:طرح موضــوع دستور 

 ارائه راهکارهای تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه و نیز جلوگیری از قاچاق کاال موضوع مصوبه نشست ویژه استانهای مرزی کشورادامه 

، یدیتول یکاالها یبرا یحیترج یتعرفه ها جادیشامل ا پیشنهادات نیا ؛مطرح شدتجارت با افغانستان  لیتسه یبرا پیشنهاد چند، بیست و نهم دبیرخانه شورادر جلسه  -

 یخصصت یها شگاهینما یبرگزار یاستان برا یو صادرات یدیتول یبه واحدها ژهیو التیتسه یاعطا ،ینیو کاهش عوارض متقابل دو کشور در حمل و نقل زم یسامانده

 طیشرا جادیا یریگیکشور و پ نیدر ا رانیا یبازرگان یها زنیرا ژهیو و یتخصص تیبه کشور افغانستان، فعال یابیو بازار یتجار یها اتیدر کشور افغانستان، اعزام ه

 .بود ینیمناسب جهت کشت فراسرزم

 رانیا یسفارتخانه ها یهماهنگ یاز آن برا یکشور و ارسال نسخه ا یشدن دستورالعمل مربوطه در وزارت جهاد کشاورز ییو نها نیخواف، تدو یبازارچه مرز ییبازگشا -

 ی به عنوان پیشنهادات جدید در حوزه مراودات تجاری با افغانستان مطرح شد.ض حمل و نقلارهرگونه عو افتیدر در یهدف و بازنگر یدر کشورها

ی ا ژهیصدور مصوبه و ران،یباجگ یبازارچه مشترک مرز یبا هدف فعال سازپیشنهاداتی با این شرح در جلسه ارائه گردید: تجارت با ترکمنستان  لیتسه در ارتباط با  -

بازارچه  قیخارج شده از کشور ترکمنستان از طر یاز کاالها یو عوارض گمرک یحقوق ورود افتیحذف در یو تجارت کشورمان برا عدنوزارت صنعت و م توسط

با  ،منجر نشده یملموس جیکشور هنوز به نتا نیاروابط با  توسعه یبرا کستانیدر تاج رانیا یاسالم یسفارت جمهور یها یریگیاست. از آنجا که پ یضرور ی امریمرز
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کشور  نیفعال در ا یتجار خراسان ژهیبه و ی،رانیا انو ترکمنستان و حفظ حقوق بازرگان رانیا نیب یو مراودات رسم یکشور و بازگشت مبادالت تجار نیهدف حفظ بازار ا 

 .ها از وزارت امور خارجه مورد درخواست است یریگیتداوم پ

متقابل متأسفانه بدون توجه به عواقب درازمدت آن در  رویکرداتخاذ  ،هیهمسا یتوسط کشورها ریدر چند سال اخ یعوارض حمل و نقل جاده ا شیکه با افزا ییاز آنجا -

الزم بعد از خاک افغانستان و  ریمس یایموضوع متصور بود؛ اح نیا ندیمنطقه را در برآ تینقشه ترانز رییتغ توانیکارنامه وزارت راه قرار گرفته، از هم اکنون م

 .ردیو عاجل صورت گ یجد میتصم کیهرگونه عوارض حمل و نقل  افتیدر در یاست نسبت به بازنگر یو ضرور بودهاقدام  نیا جیترکمنستان به اروپا از جمله نتا

موضوع مطلوب  نیاگر ا دیکر آنکه، و دسمت برو نیبه ا است رناچا کشور نکهیهاست مطرح شده، چند نکته وجود دارد؛ نخست ا که سال ینیدر حوزه کشت فراسرزم -

سازمان در حال حاضر کار باشند.  یپا دیمرتبط با یها همه دستگاه ینیکشت فراسرزم ی. اما برابودندن طرح نیابرقدرت به دنبال ا یاز کشورها یارینبود، امروز بس

محصوالت هم  نهی. در قرنطنمایدوارد  یاستاندار تیو با حما ینیکشت فراسرزم قیاز افغانستان از طرچغندر را ه و توانست هدر استان وارد عمل شد جهاد کشاورزی

 .باشندموضوع  ریگیمسئوالن پ دیاست و با یپلماسیوجود ندارد. اشکال کار در روابط دالزم در این رابطه  ی. اما در کشور همکارنبوده است یمشکل

 یکشاورز جهاد باید مورد توجه جدیافغانستان همجوار، کشور  یدر کشورها ینیکشت فراسرزم هیتوجو هم مرز،  یدر کشورها ینیلزوم انجام کشت فراسرزم با توجه به -

منتقل  گرید خارجیمنابع  ایآب از کشور افغانستان  نکهیا یو به جا یابدتغییر  ها دگاهیددر این رابطه الزم است از آن غافل نشد. کیپلماتیبه بهانه روابط د قرار گیرد و 

 . نیستاستان  یجهاد کشاورز سازمان موضوع اولویت نیاما ا ودنموارد  هیهمسا یکشورهااز چون هندوانه و ذرت همبر  رآبمحصوالت پُ دیبا ،شود

اتااق  یموظف باشند با همکاار ها شگاهیمسئوالن نما دیبا نیهمچن رفت؛کوچک  یتخصص یها شگاهیبه سمت نما دیدر افغانستان با یخارج یها شگاهینما برگزاری در -

  .نمودموضوع به بهبود روابط کمک خواهد  نیا رایز نماینداز افغانستان را دعوت  ندهینما کیمشترک حتما 

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

3 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           25/07/1397    تاریخ جلسه:                     30شماره جلسه:      

 نفر 13 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 دستور کار:

ارائه راهکارهای تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه و نیز جلوگیری از قاچاق کاال موضوع مصوبه  ادامه-الف 

 نشست ویژه استانهای مرزی کشور

 پس از بحث و بررسی و بیان نطرات اعضا مقرر گردید:

به عنوان  ه(شامل پیشنهادات  جدید و پیشنهادات جلسه قبل با تغییرات مطرح شده در جلس )زیر  پیشنهادات -

 گردد.ارائه کشور  پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، به وزارت 

 برای کاالهای تولیدی  یک طرفه از سمت ایران ایجاد تعرفه های ترجیحی -1

 :ساماندهی و کاهش عوارض متقابل دو کشور در حمل و نقل زمینی  -2

حمل و نقل جاده ای در چند سال اخیر توسط کشورهای همسایه ، اتخاذ رفتار از آنجاکه با افزایش عوارض توضیح :   

متقابل ؛ متاسفانه بدون توجه به عواقب دراز مدت آن در کارنامه وزارت راه قرار گرفته است و از هم اکنون می توان 

خاک افغانستان و ترکمنستان  تغییر نقشه ترانزیت منطقه را در برآیند این موضوع متصور بود  ) احیای مسیر الجورد از

به اروپا از جمله نتایج این اقدام می باشد( ضروری است تا نسبت به بازنگری در دریافت هر گونه عوارض حمل و نقلی 

 تصمیم جدی و عاجل صورت گیرد .

 

 

 

استانداری ، دبیرخانه 

 شورای گفت و گو 
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کشور در  کوچک اعطای تسهیالت ویژه به واحدهای تولیدی و صادراتی استان جهت برگزاری نمایشگاههای تخصصی -3 

 افغانستان

 یابی به کشور افغانستانراهیات های تجاری و باز پذیرش -4

 فعالیت تخصصی و ویژه رایزن های بازرگانی ایران در کشور افغانستان -5

  پیگیری ایجاد شرایط مناسب جهت کشت فراسرزمینی محصوالت زراعی و باغی در افغانستان -6

با توجه به اینکه استان خراسان رضوی امکان انجام کشت فراسرزمینی را در کشورهای همسایه و منطقه از  توضیح :

قزاقستان و قرقیزستان دارد مقتضی است تا هر چه زودتر در خصوص تدوین و نهایی شدن  –جمله افغانستان 

ن جهت هماهنگی به سفارت خانه های آ دستورالعمل مربوطه در وزارت جهادکشاورزی کشورمان اقدام و نسخه ای از

 ج.ا.ایران در کشورهای هدف ارسال گردد.

بازگشایی بازارچه مرزی خواف که مستند به تفاهم نامه با کشور افغانستان در نقطه صفر مرزی دو کشور احداث  -7

  شده است از طریق وزارت امورخارجه مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

 

  
 


