
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رسانه اي نسبت به افزايش واردات از ايران  اعتراضموضوع: 

 با سالم

 سركنسولگري از واصله ، افغانستان صبح هشت روزنامه در منتشره گزارش پيوست به احتراما         

 به نسبت هرات معادن و صنايع اتاق و كنندگان توليد بازرگانان، اعتراض خصوص در  هرات در كشورمان

 اسالم گمرك در فساد دوجو نيز و كشورمان از گذشته مصرف تاريخ كاالهاي  و كاال رويه بي واردات افزايش

 . گردد مي ايفاد الزم برداري بهره و مالحظه جهت هرات قلعه

 سود حاشيه افغانستاني و ايراني تجار برخي متاسفانه كه  است اين گزارش اين در تامل قابل نكته         

ت افغانستان تعريف گمركا در موجود فساد از برداري بهره در را افغانستان به ايران از كاال واردات در خود

نموده اند، اين موضوع به ديدگاه منفي در افغانستان نسبت به تراز منفي بازرگاني در روابط تجاري با 

 قاچاق و مرزي هاي بازارچه فعاليت استمرار نامطلوب اثرات آنها نظر از همچنين زند، مي دامن كشورمان

طقه مرزي گمشاد( بعنوان ديگر موارد فساد در من نظير) گمركي رسمي غير مبادي از افغانستان به كاال

  واردات كاال از ايران نيز مورد تاكيد مي باشد.

 

 
 طرف از                                        

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 صادقی محمود

 امور سياسی و اقتصادي نمايندگی وزارت امور خارجه در مشهد  معاون

                          

 

 :  رونوشت

  ٧٧٩٩ / ١٨٦ / ٦٣٩٧٨١ :شماره 
 1٦/٩١/٦٨٧٣ :تاريخ 

 به شرح متن-دارد  :پيوست
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 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 رضوي و مديركل گمرك مشهد انناظرمحترم گمركات خراس  - 

 مديركل محترم گمرك دوغارون  - 

 فرمانده محترم مرزباني استان خراسان رضوي  - 

 فرماندار محترم تايباد  - 

 ي ايران در كابلجناب آقاي  بهرامي طاقانكي سفير محترم جمهوري اسالم  - 

 هرات درجناب آقاي   صديقي فر سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران   - 

 جناب آقاي   حاجي زاده رئيس محترم اداره امور افغانستان  - 

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

 ماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبهجناب آقاي   معصومي فر مدير كل محترم  ه  - 
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 زنم!يخود را آتش م آالتشكوائيه يك شركت توليد مواد غذايي به والي هرات: ماشين نامه      

 

 1398خرداد  20وشنبه، د -منبع : خبرگزاري هشت صبح 

  

توجهي ها به دليل بيكتهرات از احتمال بسته شدن برخي از اين شر هاي توليدي درشماري از شركت
دهد حتي يك شركت اسناد نشان مي .دهندها خبر ميران و فساد گسترده در گمركرويه كاال از ايدولت، ورود بي

آالتش را در مقابل دفتر كار و ماشين كه كاالي توليدي اي رسمي عنواني والي هرات، هشدار دادهتوليدي طي نامه
الي مشابه از ورود كا .رويه كاالي مشابه آتش خواهد زدوجهي دولت، فساد و ورود بيتوالي هرات در اعتراض به بي

ند گران داخلي را بلگذاران و صنعتكشورهاي همسايه و به خصوص ايران به بازار هرات، بارها سر و صداي سرمايه
هاي هاي دكانفسهق تر اجناس داخلشود كه بيشبا نگاهي گذرا به بازار داخلي هرات، ديده مي .كرده است

كه هر كدام اين ميوه و جوس، با آناز كيك و بيسكويت تا انواع آب .خواروبار فروشي، پر شده از كاالي ايراني
اين  تري براي وارداتشود اما گويا با گذشت هر روز، بازرگانان رغبت و اشتياق بيشاجناس در خود هرات توليد مي

هاي گمرك دوغارون در قامم»  ايرنا«ي مرز، به نقل از خبرگزاري دولتي ايران سودر آن .دهندنوع كاال نشان مي
فزايش ادرصد  57ي خورشيدي، صادرات اين كشور به هرات از طريق اين مرز را با روزهاي پاياني سال گذشته

ايرنا، ارزش  وگو با خبرنگارگرد، مديركل گمرك دوغارون در گفتدر گزارش ذكر شده كه محمد كوه .گزارش دادند
قدار صادرات از نظر مميليون دالر ذكر كرده و افزوده كه اين  242ميليارد و  2كاالي صادر شده به افغانستان را 

ه رقم در بخش ديگري از گزارش ب  .درصد افزايش داشته است 57ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 
ه ارزش ب تن انواع كاال 516هزار و  12در اين مدت «ه و آمده: كاالي وارداتي از كشور افغانستان به ايران اشاره شد

 45و از نظر وزن  درصد 32هزار دالر از طريق گمرك دوغارون وارد ايران شده كه از نظر ارزش  191ميليون و  13
 90گرد، مدير كل گمرك دوغارون ايران، چنان به نقل از آقاي كوههم «.تر از مدت مشابه پارسال استدرصد كم

 در مجموع ونتقل درصد كاالي صادراتي از گمرك دوغارون به مقصد شهر هرات، دومين بازار اقتصادي افغانستان م
   .شودمين مياز طريق گمرك مرزي دوغارون تا» افغانستان«يك سوم كاالي مورد نياز بازارهاي كشور همسايه 

گذاران در شهرك صنعتي اين واليت با نگراني از گران و سرمايهجا در هرات، شماري از صنعتدر سوي ديگر اين
دانند. پيش از اين گزارشي از قاچاق مواد غذايي ايراني از طريق اين وضع، دولت افغانستان را مقصر اصلي مي

ش گفته شده بود كه مواد غذايي نزديك به فاسد شدن، از در گزار .مرزهاي رسمي افغانستان با ايران نشر شد
 .شودهاي كشور فرستاده ميقلعه به راحتي وارد بازار هرات شده و از اين مسير به ساير واليتطريق گمرك اسالم

اي به نامهدهد كه يك شركت خصوصي توليدي گوشت فرآورده شده و لبنيات با فرستادن شكايتاسناد نشان مي
شركت توليدي مواد .شودورود مواد غذايي شده كه در هرات توليد مي الي هرات، خواهان جلوگيري از ادامهدفتر و

 10/2/1398بهار آريا كه در توليد سوسيس، پنير پيتزا و همبرگر فعاليت دارد، به تاريخ غذايي و لبني گل
امه ذكر شده كه فساد گسترده در گمرك در اين شكايت ن  .اي را به دفتر والي هرات فرستاده استنامهشكايت
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در اين  .ها تن مواد غذايي به بازار داخلي هرات استي هرات دليل بزرگي براي قاچاق روزانه تا مرز دهاسالم قلعه
شكايت نامه ذكر شده كه فساد در گمرك اسالم قلعه و كميسارياي اسالم قلعه به حدي گسترده است كه در كنار 

اش وجود نامهي توليدي در شكايترك موازي مجازي هم فعاليت دارد. اين كارخانهگمرك دولتي، يك گم
هاي مافيايي و عامل فساد در گمرك اسالم قلعه عامل بزرگي براي فرستادن مواد تاريخ گذشته و نزديك به شبكه

دار داده شده كه اگر در بخشي از شكايت نامه به دفتر والي هرات هش .فساد را به بازار داخلي هرات دانسته است
ي منظمي روي دست گرفته نشود، تمام ماشين آالت اين كارخانه كه براي جلوگيري از تداوم اين روند برنامه

گذاري آن شده است، به رسم اعتراض عليه وضع موجود مقابل دفتر ي سرمايهنزديك به سه ميليون دالر هزينه
  .شودوالي هرات به آتش كشيده مي

شود. اتاق ها از فساد گسترده در گمرك مرزي افغانستان با ايران تنها به اين شركت خالصه نميايتي شكدامنه 
ايع و ي معترضان وضع موجود پيوسته است. حميداهللا خادم، رييس اتاق صنصنايع و معادن هرات هم به جرگه

لت آقاي خادم به اين نظر است كه دوكند. گذاران استقبال ميت از سرمايههاي حمايتي دولمعادن هرات از برنامه
گذاران روي دست گرفته اما تطبيق قوانين در مرزها و به خصوص هاي متفاوتي براي حمايت از سرمايهبرنامه

ز كند كه با توجه به رشد رورو است. رييس اتاق صنايع و معادن هرات تصريح ميگمرك اسالم قلعه با مشكل روبه
گذاران و هاي گذشته در هرات، دولت بايد براي كسب اعتماد سرمايهدر سالهاي توليدي افزون كارخانه

كند كه آقاي خادم اضافه مي  .تر داشته باشدهاي كشور توجه بيشنين در گمركگران، به تطبيق قواصنعت
گمرك  ها پياده شود. وجود فساد گسترده درهاي قانون بايد از روي ورق برداشته شده و در عمل در گمركماده
 300كم رود. هم اكنون دستگذاران و تاجران به حساب ميترين معضالت سرمايهقلعه در هرات از مهماسالم

هاي مختلف توليدي اين هزار زن و مرد در كارخانه 25كارخانه در شهرك صنعتي هرات فعاليت دارند و نزديك به 
   .واليت مشغول به كار اند
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