
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

كشىر  ق  و شر ل  ا شم رد  هج  ار خ امىر  ت  ار وز ايندگي   مشهد -نم
 بسمٍ تعالی

 
 

 

 معاين محترم َماَىگی امًر اقتصادي ي تًسعٍ مىابع استاوداري خراسان رضًي

 عٍ مىابع استاوداري خراسان جىًبی معاين  محترم  َماَىگی  امًر اقتصادي  ي تًس

 اقتصادي  جمًُري اسالمی ايران در افغاوستان  -برگساري  سيسدَميه  ومايشگاٌ تجاري  گسارشمًضًع: 

 

 با سالم

سركٌسَلگري جوَْري اسالهي ايراى در ّرات  1733 / 8  / 11هَرخ  1073311احترها بِ پيَست تصَير ًاهِ ضوارُ   
اقتصادي هطترك ايراى ٍ افغاًستاى جْت هالحظِ ٍ بْرُ برداري ارسال هي  -ي ًوايطگاُ تجاري حاٍي گسارش سيسدّوي

 گردد.

 
 

 غالمعباس    ارباب خالص 

 مشاير يزير ي رئيس ومايىدگی
   

 
   

 رياست هحترم سازهاى صٌعت ، هعدى ٍتجارت ذراساى رضَي
 رياست هحترم اتاق بازرگاًي ، صٌايع، هعادى ٍ كطاٍرزي ذراساى رضَي

 رياست هحترم اتاق بازرگاًي ، صٌايع ٍ هعادى ٍ كطاٍرزي ذراساى جٌَبي

 افغاًستاى در ذراساى رضَي -اتاق هطترك ايراى 

 هديرعاهل هحترم ضركت ضْركْاي صٌعتي ذراساى رضَي
 ادارُ كل آسياي غربي 

 تاى ادارُ اهَر افغاًس

 ِ  ادارُ كل ّواٌّگي ٍ پايص رٍابط اقتصادي دٍجاًب
ِ با تحرين ّا   ادارُ كل ديپلواسي اقتصاد هقاٍهتي ، پايص ٍ هقابل

 ّرات  -سركٌسَلگري جوَْري اسالهي ايراى 

 

 209312/282/3391 :ضوارُ 
 02/8/0931 :تاريد 

 بطرح هتي  -دارد  :پيَست



 

 

 

 

 
 

 

   

 رهات -رسكنسولگري جمهوري اسالمي اريان 
 بسمه تعالی

 

 اداره كل آسياي غربی 

رك ايران و افغانستان در شهر اقتصادي مشت -گزارش برگزاري سيزدهمين نمايشگاه تجاري ارسالموضوع: 

 هرات باستان 

  با سالم

اقتصادي جمهوري  -برگزاري سيزدهمين نمايشگاه مشترك تجاري:  عنوان تحت شده تهيه گزارش پيوست به احتراماٌ،     

جهت استحضار و اقدام الزم ارسال مي  (،  0937آبانماه   01لغايت 7اسالمي ايران و افغانستان در شهر هرات باستان ) 

 گردد. 

تجاري جمهوري اسالمي ايران ) با محوريت استان خراسان  -قابل ذكر است كه سيزدهمين نمايشگاه مشترك اقتصادي     

در تاالر آسمان شهر هرات  0937آبانماه 01تا  7رضوي( و جمهوري اسالمي افغانستان ) با محوريت استان هرات ( از تاريخ 

افغانستاني برگزار شد. در مراسم افتتاح نمايشگاه مذكور معاون  تجاري ايراني و –شركت توليدي  93با حضور حدود  

محترم استاندار و هيات همراه ايشان از استان خراسان رضوي، معاون استاندار هرات و ساير مقامات محلي از بخش هاي 

از مردم  دولتي و خصوصي اين واليت، جناب آقاي افخمي سركنسول محترم، اينجانب، اعضاي اين نمايندگي و جمعي

 هرات، تجار و بازرگانان دو كشور حضور داشتند.  

 

 
 

 مجيد مصدقی 

 موقت سرپرست

 

 
 

 :  رونوشت

 0173301/221/0272 : شماره

 00/8/0733 : تاريخ

 دارد : پيوست
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 اداره امور افغانستان   - 

 اداره كل همكاريهاي اقتصادي چند جانبه و بين المللي   - 

 اداره كل هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه   - 

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

 كابل -سفارت جمهوري اسالمي ايران   - 

 قندهار -جمهوري اسالمي ايران  لگريسركنسو  - 

 مزارشريف -جناب آقاي سركنسول جمهوري اسالمي ايران   - 

 جالل آباد -سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

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

 بيرجند -گي وزارت امور خارجه  در خراسان جنوبي رئيس نمايند  - 

 زاهدان -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 چابهار -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 اداره اطالع رساني و بولتن   - 
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 به نام خدا

 گزارش :

 اقتصادی  -برگزاری سیزدهمین نمایشگاه مشترک تجاری

  جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در شهر هرات

 (  1397آبانماه   10لغایت 7) 

 مقدمه:

تجاری جمهوری اسالمی ایران ) با محوریت استان خراسان  -سیزدهمین نمایشگاه مشترک اقتصادی       

در تاالر آسمان  1397آبانماه 10تا  7رضوی( و جمهوری اسالمی افغانستان ) با محوریت استان هرات ( از تاریخ 

شرکت افغانستانی مرتبط برگزار شد.  5تجاری ایرانی و  –شرکت تولیدی  30شهر هرات باستان با حضور حدود  

این نمایشگاه چهار روزه که در مرکز شهر هرات برگزار گردید، مورد استقبال جمع کثیری از مردم و تجار هرات 

نیز قرار گرفت. همچنین نمایشگاه فرصت مناسبی را برای بازرگانان دو کشور جهت آشنائی بیشتر از تولیدات 

ارات برخی از مسئولین غرفه ها در حاشیه نمایشگاه چندین قرارداد تجاری طبق اظه .یکدیگر فراهم نمود

این نوع نمایشگاه های مشترک که هر ساله در فصل همکاری و فروش محصوالت ایرانی به امضاء رسیده است. 

این نمایندگی و مشارکت تجار خراسان رضوی و جنوبی برگزار می شود، زمینه هماهنگی پائیز در هرات با 

تاثیر بسزایی در افزایش واردات و صادرات میان دو  سعه تجارت میان بازرگانان ایرانی و افغان را فراهم نموده وتو

کز مهم واردات کاال و خدمات از جمهوری اسالمی ایران در کشور اکشور داشته است و هرات را به یکی از مر

ایرانی و افغانستانی برخی از تولیدات خود مانند افغانستان تبدیل نموده است. در این نمایشگاه، شرکت های 

لوازم خانگی، ماشین االت صنعتی ، لوازم طبی ، میوه های خشک صادراتی، عسل و مواد غذایی و غیره را به 

 .نمایش گذاشتند



 

ناب آبانماه در تاالر شهر آسمان هرات با حضور ج 7صبح روز  11مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور در ساعت      

آقای افخمی سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات، تعدادی از همکاران نمایندگی، هیات هفت نفره 

استان خراسان رضوی شامل: جناب آقای میرزائی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی، 

اب آقای صادقی معاون محترم  نمایندگی جناب آقای علی رسولیان مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی، جن

مدیرعامل سازمان همیاری محترم وزارت امورخارجه در شمال و شرق کشور، جناب آقای  سعیدیان معاون 

گمرک دوغارون، جناب آقای هادی حقیقی کارشناس محترم شهرداریهای استان، جناب آقای کوهگرد مدیرکل 

و نیز محمود آزمون کارشناس محترم استانداری خراسان رضوی  محترم استانداری خراسان رضوی، جناب آقای 

تنی چند از مقامات افغانستانی از جمله سرکار خانم حسن زاده معاون محترم استاندار هرات و آقای خطیبی 

رئیس محترم اتاق تجارت و صنایع هرات ، خانم بهادری ریاست محترم بخش تجارت و صنایع والیت هرات، 

ئیس محترم دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه افغانستان در هرات و جمعی از بازرگانان و تجار آقای آزادانی ر

آبان ماه از طریق مرز زمینی  7افغانی و ایرانی برگزار شد. هیات استانداری خراسان رضوی صبح روز دوشنبه 

ور اقتصادی و توسعه منابع ابتدا جناب آقای میرزایی معاون محترم هماهنگی ام و دوغارون وارد شهر هرات شد

انسانی استان خراسان رضوی  و هیات همراه  و نیز جناب آقای افخمی سرکنسول محترم با سرکار خانم حسن 



زاده معاون امور اجتماعی مقام والیت هرات مالقات نموده و ایشان در این مالقات هدف این سفر را شرکت 

سر کار خانم حسن زاده هم ضمن استقبال از  .هرات اعالم کردنددرمراسم افتتاحیه نمایشگاه اختصاصی ایران در

هیات ایرانی و آرزوی موفقیت برای نمایشگاه مشترک آنرا سرآغاز فصل جدید همکاری های اقتصادی بین 

دوکشور توصیف نمود.خانم حسن زاده آمادگی ادارات محلی را برای تقویت همکاری های اقتصادی، فرهنگی و 

در این دیدار سر کنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز به هیات .خراسان رضوی ابراز نمود تجاری با استان

اتفاق ه هیات در پایان این مالقات ب . خوشامد گفت و از استقبال گرم صمیمی طرف افغانستانی قدردانی کرد

عازم ایران و افغانستان سیزدهمین نمایشگاه مشترک افتتاحیه مراسم جهت شرکت در مقامات استانداری هرات 

 .محل نمایشگاه شدند

تجارت و صنایع هرات گفت که برگزاری چنین  در مراسم افتتاح نمایشگاه آقای سعد خطیبی رئیس اتاق

ایشان با اشاره به مشکالت تجار  .سازدهایی راه را برای ارتباطات و مبادله کاالهای بیشتر هموار مینمایشگاه

و به نتیجه نرسیده  مانده مشکالت آنها حل شده اما برخی از آنها متاسفانه هنوز باقیافغان گفت که بخشی از 

ماند و ایران برای مدتهای طوالنی معطل می گمرکاتاست و حتی در بعضی موارد کاالهای افغانستان در پشت 

او در ادامه گفت که باید مسئولین دو طرف در این قسمت تالش  .دهندمسئولین ایرانی اجازه ورود به آنها را نمی

، در واقع مسئولین برای مردم دو طرف خدمت شودکنند تا این معضالت حل گردد و اگر این مشکالت حل 

در این مراسم همچنین جناب آقای محمود افخمی سرکنسول ج اایران در هرات نیز گفت که تجارت و  .اندنموده

اولویت کاری سیاست خارجی ایران بر این  .های بشریت داردای به اندازه تاریخ تمدنفیمابین سابقهمبادله کاال 

است. است که با کشورهای اسالمی و همسایه مبادله کاال نماید که در این قسمت به افغانستان نگاه ویژه شده

توان به مشتریان خویش ها مینمایشگاه و از طریق برگزاری ارتباطی بین بازرگان و کارشناسان بودهنمایشگاه پل 

ایشان رابطه اقتصادی و سیاسی بین دو کشور را بسیار مثبت ارزیابی کردند و افزودند که باید .کاال عرضه نمود

برای حل مشکالت تبادالت ارزی هم اقدام عاجل صورت بگیرد. ایشان در ادامه گفتند که تحریم های ظالمانه 



بر جمهوری اسالمی ایران عامل مشکالت عمده تجار افغانستانی است زیرا برای خرید وضع شده از سوی آمریکا 

توانند ارز جابجا کنند ، لذا دولت افغانستان باید در این زمینه اقداماتی را  ی نمیستانمواد مورد ضروری تجار افغان

های افغانستان یک شعبه از بانکصورت دهد و مشکل تجار را رفع کند . ما در ایران آمادگی داریم و امیداواریم 

باید مشکالت صادرات بین دو کشور حل و در . در ایران تآسیس شود تا قسمت اعظم مشکالت تجار مرتفع گردد

برخورد با متخلفین باید در دو طرف مرز توسط ادارات .های وضع شده، دوباره بازنگری صورت بگیردتعرفه

  خوشبختانه امروز  . برنامه های عملی انجام شود آنهادد حل به مشکالت تاجران توجه و در صو رسیدگی 

چرخه های صنعت در هرات فعال  است و در موارد زیادی هرات و افغانستان به خود کفایی رسیده است و این 

 جای بسی خوشحالی است.

نقش مهمی  معاون والی هرات هم در این مراسم تآکید کرد که بخش خصوصی« زادهمونسه حسن»سرکار خانم  

کند و همچنین شهرک صنعتی هرات در امر پیشرفت و ارتقای ظرفیت در امر درآمدزایی و ایجاد شغل ایفاءمی

خواهیم که بیایند ها میایشان خطاب به مسئولین ایرانی گفت که ما از ایرانی .اقتصادی کشور نقش مهمی دارد

زاده خانم حسن .ت را بیش از همه گسترش دهندی نموده و این صنعرگذادر قسمت صنعت افغانستان سرمایه

های منفی بین اقتصادهای بزرگ منطقه است، امیدوارم که گفت که مشکالت ناامنی هرات محصول رقابت

های دشمنان را نقش بر آب گذاری نموده و برنامهگذاران ایرانی در قسمت صنعت افغانستان سرمایهسرمایه

هرات گفت که افتتاح این خط آهن، فصل  _اره به موضوع خط آهن خواف معاون والی هرات با اش .نمایند

 .جدیدی از ارتباطات بین ایران و افغانستان را رقم خواهد زد و مبادله کاالها را آسان تر خواهد کرد

جناب آقای میرزائی معاون استاندار خراسان رضوی هم گفت که امیدوارم که این سفر باعث شود که ارتباط    

ایشان افزودند که این نمایشگاه نشان دهنده رشد صنعت در هر دو کشور  .صادی بین دو کشور گسترش یابداقت

هرات  گفت که با افتتاح این خط آهن، افغانستان مهمترین  _همچنین وی با اشاره به خط آهن خواف.باشدمی



والیت هرات گفتند که ایران آماده خطاب به مسئولین و مقام  ایشان.رابط تجاری ایران در کل منطقه خواهد شد

 .های پاک با افغانستان همکاری نمایداست در قسمت تامین انرژی

سرکار خانم  ،برگزار شد دو کشورتجار هیات ایرانی و نیز در مراسم ضیافت شام این نمایندگی که به افتخار 

در این  ی این والیت شرکت کردند.محلحسن زاده معاون استاندار هرات ، روسای اتحادیه ها و تجار و مقامات 

امد گفت و به ذکر جناب آقای افخمی به هیات خوشکه با تالوتی چند از کالم ا... مجید آغاز گردید ابتدا  مراسم

تجار ایرانی و افغانی مطالبی را در این از . همچنین برخی موضوعاتی پیرامون مسائل مختلف دو کشور پرداخت

     بیان داشتند از جمله آقای خامه زر عضو هیات مدیره اتاق بزرگانی خراسان جنوبی با اشاره به مراسم 

استان فراه و نقش آن در رونق  باکیلومتری خراسان جنوبی  ۴50پتانسیل های عالی دو کشور و وجود مرز 

 .را نمودنستان ت خدمات فنی و مهندسی از خراسان جنوبی به افغااپیشنهاد صادر ،مبادالت تجاری

آقای فیض زاده رئیس اتحادیه پیشه وران هرات پیشنهاد کمک به اقتصاد هرات از طریق گشایش صنعت توریسم  

سود دو جانبه ایران و افغانستان در راستای این اقدام  و گفت: دکررا مطرح  و هرات گردی از جانب  ایران

کارگاه های  گشایش مبادالت تجاری و خنثی سازی تحریم های ظالمانه را در پی خواهد داشت. انتقال برخی 

ی ساخته شده از هرات به ایران با توجه به نیروی انسانی انبوه هاتولیدی از ایران به هرات افغانستان و انتقال کاال

 .از دیگر موارد پیشنهادی وی بود می تواند سود متقابل را در پی داشته باشدکه فغانستان و ارزان در ا

هرات هم گفت که بیش از یکصد شرکت فعال در حال مبادالت  آقای اکرمی نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان

از جمله زمان مشکالت زیادی از جانب گمرکات ایران حل شده اما برخی مشکالت  .تجاری با ایران هستند

 طوالنی صدور گواهی قرنطینه هنوز وجود دارد لذا این روند باید تسریع گردد.

از گمرکات ایران در راستای سرعت عمل  نیز اظهار داشت:آقای زیارتی رئیس شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

نسیلهای زیادی برای افغانستان پتا انجام عملیات گمرکی برای صادرات باید مقررات زدایی بشود.بیشتر جهت 

به معادن مشترک سنگان که دو سوم حجم این معادن در خاک ایشان در ادامه توسعه تجاری با ایران دارد. 



در حال بهره برداری است نیز اشاره در خاک ایران آن افغانستان واقع شده و کامال معطل مانده ولی یک سوم 

 .نمود

مکانیزم سرمایه گذاری برای ضمن تشریح جناب آقای رسولیان مدیرکل هماهنگی اقتصادی خراسان رضوی 

هزار دالر در ایران می توانند  250افغانها با سرمایه گذاری حداقل گفت:  اتباع خارجی در جمهوری اسالمی ایران

     اصالح اخیر قانون  هبد که با توجه وی در ادامه به تجار افغانستانی پیشنهاد کراقامت پنج ساله بگیرند. 

 ده و پولنموبهره برداری موضوع از این ، سال اقامت به سرمایه گذاران خارجی 5ایران و اعطاء در سرمایه گذاری 

به سرمایه خود نسبت سرمایه خود را به نام غیر ننمایند و با اقامت قانونی در ایران کنترل کامل و مستقیم  و

به می تواند افغانستان  گفت: تبریک گشایش کریدور صادراتی افغانستان به اروپایشان همچنین با اداشته باشند. 

 تبدیل گردد. مسیر ترانزیت کاال به سراسر آسیای میانه

معرفی و اعالم شماره تلفن های کارشناسان اداره کل هماهنگی های امور اقتصادی خراسان رضوی به تجار 

. جناب آقای کردبه آنها اشاره وی مشکالت اقامتی آنان از موضوعات دیگری بود که  افغانستانی برای حل و فصل

مهندس میرزایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی خراسان رضوی هم جمع بندی کلیه مباحث 

 مطرح شده را داشتند  و بر توسعه روابط فیمابین دو کشور تاکید کردند. 

م نمایندگی هم آقای مهندس صدرزاده مدیر عامل شرکت مدیریت پروژه های در پایان جلسه ضیافت شا

رک تجاری  تشرگزاری موفق سیزدهمین نمایشگاه منمایشگاهی  ضمن معرفی تجار ایرانی از یکایک آنان برای ب

 دو کشور تشکر و قدردانی کردند.

 

 

 



 مالحظات :

را در هتل ارگ هرات به افتخار هیات ایرانی ترتیب داد. همچنین  یروز دوشنبه ضیافت ناهاری ستانطرف افغان -

ضیافت شامی در محل نمایندگی برگزار کرد که شب همان روز سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات 

نمایشگاه و مقامات و تجار و روسای اتحادیه ها و اتاق های دست اندرکاران برگزاری نفر از  100بیش از در آن 

نمایشگاه و ایراد سخنرانی  برگزارکنندگاندر این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حضور یافتند. ری و صنعتی تجا

 ، جناب آقای رسولیاناستاندار خراسان رضوی محترم جناب آقای میرزائی معاون، توسط سرکنسول محترم

استاندار  محترم اده معاونو سرکار خانم حسن ز  مدیرکل محترم هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی

ها نمایشگاه این گونه تعدادی از تجار ایرانی و افغانی در خصوص موضوعات مختلف از جمله تاثیر برگزاری  ،هرات

هدایائی به رسم یادبود تقدیم  سخنانی ایراد نموده و در پایان نیزبین دو کشور  هروابط دوستانسطح در ارتقای 

 شد. 

از ایستگاه روزنک ) جنو(   8/8/1397ن رضوی در ادامه سفر صبح روز سه شنبه مورخ هیات استانداری خراسا -

عده دادند تا مشکالت وآقای میرازیی  جناببازدید کردند.و نحوه پیشرفت کار  هرات _پروژه راه آهن خواف 

  . موجود را هر چه سریع تر رفع کرده و این پروژه را آماده افتتاح  نمایند

این نمایندگی فرصت مناسبی را  هماهنگیهائی با هگذشته تا کنون برگزاری چنین نمایشگا در طی سالیان -

 برای گفتگوهای تجاری بین تجار دوطرف فراهم آورده است. 

علیرغم شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور و وجود مشکالت ارزی، برگزاری این نمایشگاه در سطح کمی و  -

نیز از آن به عمل آمد. قابل ذکر است که آقای رحیمی استاندار  مناسبیاستقبال کیفی نسبتا خوبی برگزار شد و 

لذا خانم        و برای شرکت در جلسه ای روز قبل عازم کابل شده بود حضور نداشتهرات در استان  هرات 

 . حسن زاده معاون وی سرپرستی استانداری هرات را بر عهده داشت



در تابستان امسال دو نمایشگاه دیگر نیز قرار بود که برگزار شود اما به علت مشکالت عدم  گفتنی است -

های این  تخصیص ارز از سوی مرکز و وزارت صمت این نمایشگاه ها برگزار نشد. نمایشگاه اخیر با پیگیری

پارلمانی افغانستان در شهر های آقای صدر زاده اگر چه با تاخیر اما باالخره بعد از انتخابات  نمایندگی و تالش

 هرات برگزار گردید. 

       به علت ناامنی ها در افغانستان معموال شرکتهای ایرانی بویژه شرکت های برند و معتبر بسختی حاضر  -

شرکت ایرانی در نمایشگاه نشان از استقبال  30شرکت نمایند، اما حضور  یمی شوند که در چنین نمایشگاههای

 ی ایرانی از نمایشگاه امسال دارد. مطلوب شرکت ها

با انجام هماهنگی های از قبل صورت گرفته با نهادهای امنیتی و مقامات اداری و نظامی محل، بحمداهلل  -

 مشکل امنیتی در کمال آرامش برگزار شد.گونه نمایشگاه هرات بدون بروز هیچ 

ای دیدار هیات ایرانی با مقامات دولتی و بخش در حاشیه نمایشگاه نیز مالقات خوبی توسط این نمایندگی بر -

خصوصی محل صورت گرفت که در همه آنها کارشناس اقتصادی نمایندگی حضور داشتند و نتایج خوبی را هم 

 ان شاء اهلل به همراه خواهد داشت.  

در نمایشگاه با انجام اطالع رسانی به موقع و تبلیغات در سطح شهر و کمک از رسانه های محل، حضور مردمی  -

 نسبتا خوب و نمایشگاه در سطح مطلوبی برگزار شد. 

 

 11/8/1397بخش اقتصادی  –تهیه شده در سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات 

 

 اسامی شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور یافتند به شرح زیر می باشد:
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