
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امىر خارهج رد شمال و شرق كشىر 
 بسمه تعالی
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 جناب آقاي مسروعی

 مذيركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي

 نمايشگاه تخصصی دام و طيور در هرات برگساريموضوع: 

 با سالم؛

 

سركٌسَلگري جوَْري اسالهي ايراى زر  4161 / 1 / 41هَرخ  649699احتراهاً بِ پيَست تصَير ًاهِ ضوارُ         

ّرات زر ذصَظ ارسال گسارش هالقات سركٌسَل هحترم كطَرهاى زر ّرات با هسيرعاهل ضركت هسيريت پرٍشُ ّاي 

ضيالت ٍ آبسياى جوَْري اسالهي ايارى زر ّرات كِ ًوايطگاّي هطْس زر زهيٌِ برگساري ًوايطگاُ ترصصي زام ٍ طيَر، 

از ّطتن لغايت زّن هرزازهاُ سال جاري زر تاالر آسواى ضْر ّرات  قرار است با ّوكاري اتحازيِ هرغساراى آى استاى

 افغاًستاى برگسار ضَز ، جْت هالحظِ ٍ اعالم ًظر ، ارسال هي گرزز.

 

 
 

 غالمعباس    ارباب خالص 

 مشاور وزير و رئيس نماينذگی
   

 
   

 هسيركل هحترم ّواٌّگي اهَراقتصازي استاًساري ذراساى رضَي

 رياست هحترم سازهاى صٌعت ، هعسى ٍتجارت ذراساى رضَي

 رياست هحترم اتاق بازرگاًي ، صٌايع، هعازى ٍ كطاٍرزي ذراساى رضَي

 ازارُ كل ّواٌّگي ٍ پايص رٍابط اقتصازي زٍجاًبِ 

 كل آسياي غربي  ازارُ

 ّرات  -سركٌسَلگري جوَْري اسالهي ايراى 

 هسيرعاهل هحترم ضركت ًوايطگاّْاي بيي الوللي ذراساى رضَي

 937102/982/2293 :ضوارُ 

 91/0/7021 :تاريد 

 زارز  :پيَست
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 به نام خدا

 مالقات با مديرعامل شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهي مشهد

 جناب آقاي افخمي در محل نمايندگي با جناب آقاي صدرزاده 12/3/1397 روز شنبه 14در ساعت 
رئيس محترم شركت مديريت نمايشگاهي مشهد و آقاي ضياء الحق رحماني رئيس اتحاديه مرغداران 

هرات مالقات نمودند . در اين مالقات كه كارشناس اقتصادي نمايندگي نيز حضور داشت موضوع برگزاري 
نمايشگاه تخصصي دام و طيور، شيالت و آبزيان جمهوري اسالمي ايران در افغانستان ( شهر هرات ) كه با 

 در سالن آسمان  1397  مرداد ماه 8-10همكاري اتحاديه مرغداران ( بخش خصوصي  هرات ) قرار است
 شهر هرات برگزار شود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

در اين ديدار ابتدا آقاي صدر زاده گزارشي از روند كار و هماهنگي هاي به عمل آمده با مسئولين ذيربط 
در دو كشور را ارائه دادند و گفتند كه در اين خصوص صحبت ها و هماهنگي هاي مقدماتي در دو كشور 

صورت گرفته است و روند صدور مجوز از داخل كشور نيز در جريان است اما مجوز از وزارت صنعت و 
 اخذ شده است. موافقت از ايران هم براي برگزاري نمايشگاه را 30/2/1397تجارت افغاستان در تاريخ 

 گرفتيم كه بزودي مجوز آنرا ارائه خواهيم كرد. 

 وي همچنين افزود كه براي برگزاري اين نمايشگاه مانند سال گذشته ما سالن سرپوشيده آسمان در 
مركز شهر هرات را كه يكي از مكان هاي عالي براي برگزاري نمايشگاه است، اجاره كرده ايم و به اتفاق 

شريك افغاني خود آقاي رحماني كه در اين جلسه هشتند، از محل بازديد كرديم و در طي چند روز 
گذشته كه در هرات بوديم با برخي از مقامات مسئول محلي مرتبط با نمايشگاه و اتحاديه دام و طيور و 

شركت هاي ذيربط افغاني نيز مذاكراتي را داشتيم و موفقيت آميز بوده است. تالش داريم كه نمايشگاهي 
 شركت تخصصي ايراني را در اينجا برگزار نمائيم . اتاق تجارت و صنايع هرات 25-20آبرومند حداقل با 

نيز در جريان امر قرار گرفته و با آنها همكاري داريم. در اين خصوص امروز صبح با معاون مالي اداره 
دولتي زراعت هرات و خانم بهادري رياست نمايشگاهي واليت هرات هم مالقات داشتيم . فضاي در نظر 

 متر متراژ دارد . ما قصد داريم كه شركت هاي مطرحي از ايران 500گرفته شده براي نمايشگاه حداقل 
را كه در صنعت مرغ  و دام و ماشين آالت مرتبط با اين صنعت هستند را تشويق به حضور در افغانستان 

نمائيم. البته تصميم اوليه ما طبق صحبتي كه با آقاي كريم زاده رايزن تجاري كشورمان در كابل داشتيم، 
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برگزاري اين نمايشگاه در كابل بود، اما بخاطر ناامني در كابل تصميم گرفتيم كه اين نمايشگاه را در 
هرات برگزار كنيم.  سطح پوشش ما در خصوص اين نمايشگاه كل افغانستان مي باشد و از همه نقاط 

كشور افغانستان براي حضور تجار و  سرمايه گذاران افغاني براي بازديد از نمايشگاه دعوت خواهيم نمود. 
از ايران نيز سعي مي كنيم كه آقاي مزروعي رئيس اداره جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي را براي 

 افتتاح نمايشگاه به هرات دعوت كنيم. 

در اين مالقات همچنين آقاي ضياء الحق رحماني رئيس اتحاديه مرغداران هرات كه قرار است در 
برگزاري نمايشگاه مذكور با آقاي صدر زاده همكاري داشته باشد نيز در خصوص برخي هماهنگي هاي 

داخلي از جمله تشويق طرف هاي افغاني مرتبط با صنعت مرغداري ، مطالبي را بيان داشت. وي گفت كه 
هم اكنون همكاري خوبي در بخش واردات تخم مرغ ، جوجه و مرغ تخم گذار بين اعضاي اتحاديه ما و 

ايران وجود دارد و در طي چند سال اخير تالش كرديم كه ارتباطات با ايران را تقويت كنيم و دستور 
رئيس جمهور ما هم اين است كه وابستگي كشور به پاكستان را كاهش دهيم و بديلي براي آن پيدا كنيم 

و ما در اين راستا به سمت ايران توجه كرده ايم. قصد ما اين است كه در بخش پرورش ماهي هم 
اقداماتي را با كمك دوستان ايراني انجام بدهيم. در بخش صنعت مرغداري هرات استان ممتاز در سطح 
كشور مي باشد و بعد از هرات، جالل آباد قرار دارد. ما صنعت جوجه كشي در هرات را از ايران آوريم و 

اين صنعت را در اينجا رشد داديم. البته ممنوعيتي كه سال گذشته بخاطر ورود مرغ بيمار از ايران توسط 
دولت افغانستان بر واردات اعمال شد در حال رفع آن مي باشيم و سه قلم را رفع ممنوعيت كرديم اما دو 

قلم ديگر شامل واردات مرغ گوشتي و محصوالت پروتئيني مرغي از ايران همچنان باقي است كه تالش 
داريم ظرف يك تا دو ماه آينده آنرا تا قبل از برگزاري نمايشگاه برطرف كنيم. تالش ما به همكاري همه 

 جانبه با دوستان ايراني مان مي باشد و اين همكاريها شروع شده است. 

 جناب آقاي افخمي هم در اين مالقات ضمن تشكر از گزارش ارائه شده توسط آقايان صدر زاده و 
رحماني ، به آنها توصيه كردند كه اوال اين نمايشگاه در سطح عالي برگزار شود و ثانيا از همه سطح كشور 

افغانستان در اين نمايشگاه حضور داشته باشند و نمايشگاه فقط منحصر به استان هرات نباشد و تالش 
شود كه هرات مركزي براي همكاريهاي دو كشور در اين بخش در كل افغانستان تبديل شود. ضمن اينكه 

اين نمايشگاه بايد بصورت مشترك بين دو كشور باشد و از كشورهاي ديگر در آن نباشند. انجام مراحل 
اداري نمايشگاه و اخذ مجوزها نيز الزمه كار است و توصيه شد كه دست اندركاران برگزاري نمايشگاه به 

اين موضوع توجه جدي داشته باشند كه قبل از ورود به كار همه مجوزهاي الزمه را كسب كنند و كار 
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اخذ مجوز  به دقايق پاياني نكشند. توصيه شد كه براي برگزاري چنين نمايشگاهايي همه افراد مرتبط در 
افغاستان از  جمله اتاق تجارت و  اتاق صنعت و اتحاديه هاي ذيربط را در كار نمايشگاه دخيل كنند تا 

 نمايشگاه با كيفيت باالئي برگزار گردد و به معناي واقعي نمايشگاه تخصصي باشد. 

 مالحظه و نظريه : 

قرار شد كه دو هفته قبل از برگزاري نمايشگاه هم جلسه هماهنگي ديگري در نمايندگي با  -
 حضور آقاي صدر زاده و رحماني برگزار و آخرين روند و اقدامات صورت گرفته مرور شود. 

ضمن اينكه نمايندگي آمادگي دارد كه پس از دريافت نامه از مركز و پس از اخذ مجوزهاي  -
الزم رسمي همكاريهاي الزم را از كانالهاي رسمي براي بهتر برگزاري شدن نمايشگاه انجام 
داده و از طريق كانالهاي اطالع رساني نمايندگي نيز در برگزار آبرومندانه نمايشگاه مذكور 

 با مديريت نمايشگاهي مشهد همكاري نمايد. 

در پايان مالقات آقاي صدر زاده رئيس شركت مديريت نمايشگاهي مشهد و آقاي رحماني  -
رئيس اتحاديه مرغداران هرات ( شريك آقاي صدر زاده ) از همكاريها و مساعدت  

 نمايندگي در اين خصوص تقدير و تشكر نمودند. 

متن مجوز اخذ شده از بخش نمايشگاهي وزارت صنعت و تجارت افغانستان به پيوست اين  -
 گزارش مي باشد. 

پيشنهاد مي شود كه نمايندگي وزارت متبوع در مشهد موضوع را به مراكز ذيربط استان  -
خراسان رضوي و از جمله اداره جهاد كشاورزي منعكس و نسبت به آمادگي جناب آقاي 

 مزروعي براي شركت در مراسم افتتاح اين نمايشگاه استعالم گردد. 

قابل ذكر است  به آقاي صدرزاده تاكيد شد كه موضوع برگزاري نمايشگاه  را با رايزن  -
محترم بازرگاني كشورمان در كابل جناب آقاي كريم زاده نيز هماهنگ نمايند و ايشان در 

پاسخ گفتند كه  با آقاي كريم زاده مشورت شده و با هماهنگي ايشان امور پي گيري  و 
 مجوز اخذ گرديده است. 
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پيشنهاد مي شود كه براي برگزاري آبرومندانه نمايشگاه مذكور كه براي نخستين بار با اين  -
عنوان توسط كشورمان در افغانستان برگزار مي شود، همه ارگانهاي ذيربط كشورمان در 

 افغانستان و در خراسان رضوي ايشان را در برگزاري آن مساعدت نمايند.  
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