
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 داري خراسان رضويجناب آقاي علی رسوليان معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استان

 مالقات سركنسول كشورمان در قندهار با نماينده نيمروز مجلس افغانستان   گزارشموضوع: 

  با سالم

 مبني قندهار در كشورمان سركنسولگري 87/  3/  55 مورخ 72658 شماره نامه رونوشت تصوير پيوست به احتراما       

 دولت برنامه پيرامون افغانستان مجلس در نيمروز واليت نماينده نورزاد احمد گل آقاي با كشورمان سركنسول مالقات بر

اد تجاري با محوريت ترانزيت به چابهار ، صدور ويزا براي تجار زرنج و آز منطقه به زرنج شهر تبديل منظور به كشور آن

ضرورت پيگيري تاسيس سركنسولگري ايران در زرنج و نيز ساير موضوعات مطروحه جهت مالحظه و بهره برداري ارسال 

  مي گردد. 

 
 طرف از                                        

 غالمعباس ارباب خالص   

 س نمايندگیوزير و رئي مشاور
 هادي عليپورطرق 

امور كنسولی ، ديپلماسی عمومی و تشريفات نمايندگی وزارت امور خارجه در  معاون

 مشهد

                          

 

 :  رونوشت

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

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 جهت بهره برداري الزم  - 

 جناب آقاي  قادري سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در قندهار  - 

 اداره اطالع رساني و بولتن  - 

 

 

 

 086251/661/5581 :شماره 

 02/8/0955 :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 

 

 
 

 

 

 

 

 قنداهر -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  موسوي 

 دستيار وزير و مدير كل محترم آسياي غربی

ج به منطقه آزاد براي توسعه روابط با بندر نماينده مجلس افغانستان پيرامون تبديل زرن اظهاراتموضوع: 

 چابهار 

 با سالم،

با آقاي گل احمد نورزاد نماينده مردم نيمروز در مجلس نمايندگان افغانستان  12/30/89احتراما، به اطالع مي رساند، در تاريخ          

 كه به قندهار آمده بود، ديدار و گفتگو نمودم . اهم اظهارات طرف افغاني به شرح ذيل مي باشد. 

مردم نيمروز بيشترين مشتركات را با مردم ايران دارند و زندگي و تجارت آنها بر مبناي داد و ستد با ايران است. تجار نيمروز     -

كه ريشه تجارت آنها در ايران است، مترصد توسعه مناسبات هستند. اخيرا دولت افغانستان برنامه تبديل شهر زرنج به 

 ترين نزديك بعنوان زرنج بناست دولت اوليه ت با چابهار را ابالغ كرده است. در طرحمنطقه آزاد تجاري با محوريت ترانزي

...  و چابهار به منتهي آهن خط ايستگاه كاال، انبار ترانزيت، براي مكاني به( چابهار بندر) آزاد درياي به افغانستان نقطه

شهر زرنج فعلي به عمق خاك افغاستان( منتقل  كيلومتري 08) قرقري شهرستان به زرنج شهر جمعيتي بافت و شود تبديل

 درجه و از جهت منابع آبي غني تر از زرنج فعلي است.  7الي  5شود. قرقري از نظر دما حدود 

با توجه به دسترسي زرنج به چابهار و همچنين تسهيالت اين بندر براي زرنج و افغانستان، احتماال تبديل زرنج به منطقه آزاد     -

در طرح توسعه زرنج ساخت  انتقال تجارت و ترانزيت از ساير مبادي مرزي ايران با افغانستن با زرنج خواهد شد. و ... موجب

 پل دوم ميلك و خط آن متصل به چابهار نيز ديده شده است. 

دگي براي همكاري با در اين مالقات اينجانب ضمن تبريك انتخاب آقاي گل احمد نورزاد بعنوان نماينده منتخب زرنج به آمادگي نماين

پارلمانترهاي حوزه نمايندگي اشاره و افزودم: سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در قندهار به صورت فوق العاده و با كسب 

ويژه اقدام به صدور ويزا براي ساكنان )حدود يك ميليون نفري( واليت نيمروز مي كند تا تردد آنها به ايران تسهيل شود.  مجوز

ت ويزاي قندهار براي زرنج هميشگي نيست و مي بايست نمايندگان محترم مردم و مسئولين اين استان در سطح ملي ليكن خدما

باشند. سپس به ضرورت تالش نمايندگان محترم زرنج براي رفع موانع اجرائي ساخت  پيگير تاسيس سركنسولگري ايران در زرنج

من طرح موضوع با مسئولين ذيربط افغاني در كابل، با سفارت جمهوري پل دوم ميلك اشاره نمودم و قرار شد طرف افغاني ض

 اسالمي ايران نيز تشريك مساعي نمايد. 

در ادامه گفتگوها نسبت به ازدحام مترددين افغاني روي پل ميلك اشاره نمودم و افزودم مناسب است جهت تجار ملي و بنام  

با مسئولين مرزي دو كشور پيش بيني شود تا تجار در صف پر ازدحام  با فرمول خاصي در همكار VIPافغاني آن حوزه كارت 

 مرز نمانند. در اين زمينه جانب افغاني وعده همكاري سپرد. 

در بخش پاياني مالقات با توجه به تشكيل مجلس جديد افغانستان، پيشنهاد سفر تعدادي از نمايندگان در مجلس افغانستان  

 72658/552/6526 :شماره 

 55/2/6237 :تاريخ 

 ندارد  :پيوست
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به چابهار را مطرح نمودم و بر آمادگي انجام اين سفر تاكيد نمودم. طرف افغاني ضمن موثر دانستن )نمايندگان ذيعالقه و ذيربط( 

اين برنامه سفر نمايندگان جديد مجلس افغانستان به ايران و چابهار گفت مراتب را با فراكسيون نمايندگان نيمروز، فراه، هرات، 

 ن( مطرح خواهد كرد.غور و بادغيس )عمدتا فارس زبان و مرز نشين با ايرا

 نكته:

آقاي گل احمد نورزاد به عالقه دولت، بخش خصوصي، تجار، فعالين اقتصادي و ... افغانستان براي بهره گيري از فرصت چابهار 

اشاره كرد و افزود روز به روز كه شناخت افغانها از مزاياي چابهار بيشتر مي شود، تمايل در سطوح مختلف براي كار با چابهار 

طرح منطقه آزاد در زرنج )جوار  زايش پيدا كرده و در صدر طرفداران چابهار رئيس جمهور افغانستان قرار دارد. وي افزود،اف

 ابتكار دولت افغانستان در اين راستا است.  زابل ايران (

 
                                         

 سيد سعيد قادري   

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 مشهد -جناب آقاي  ارباب خالص مشاور وزير و رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 

 بيرجند -جناب آقاي  عجم رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه  در خراسان جنوبي   - 

 جناب آقاي  طوسي رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در چابهار  - 

 زاهدان -نمايندگي وزارت امور خارجه   - 

 جناب آقاي  زبيب مديركل محترم ديپلماسي اقتصاد مقاومتي، پايش و مقابله با تحريم ها  - 

 جناب آقاي  اسالمي مدير كل محترم امور مجلس  - 

 ند مشاور محترم وزير در امور هماهنگي و نماينده ويژه افغانستاآقاي  طاهريان فر  - 

 جناب آقاي  بهرامي طاقانكي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در كابل  - 
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