
  
  

  د افغانستان اسالمي جمهوريت
  د ماليې وزارت
  د مطبوعاتو دفتر

 
  

  مطبوعاتي اعالميه
  مه١٢ د سلواغې کال ١٣٨٩د 

 
اتمې تر لسمې ایران ته د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ماليې د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پالوی د دلوې له 

والړ او د هغه هېواد له مشرتابه سره یې په دې وروستيو کې د دواړو هېوادونو ترمن د پيدا شوي سوء تفاهم د رفع 

ېکولو    .له پاره خبرې اترې وک

د افغاني پالوي او د ایران د اسالمي جمهوریت ولسمشر او لوړپوړو چارواکو سره د ورورۍ او صميميت په فضا 

ه  نې مطرح شوې او په خورا دوستانه ډول یې د له من ې، د دواړو لوریو له خوا موجودې اندې کې سپينې خبرې وک

ه وشوه   .وړلو ه

اغلي دکتور د افغانستان د مالي خه د راستنېدو پر مهال د ایران د اسالمي جمهوریت له ولسمشر  ې وزیر له سفر 

ه او ویې ویل یو له لوري د صميمانه هرکلي مننه وک د ایران د «: محمود احمدي نژاد او د ایران د کابينې د غ

او ه  یتوب اړیکې تر دې ډېرې ژورې اسالمي جمهوریت او د افغانستان د اسالمي جمهوریت تر من د دوست او  ن

افغانستان د ایران پر دوست ډاډمن دی، موږ د ایران له خوا . دي چې لن مهالي سوء تفاهمونه دې ورته تاوان ورسوي

ې قدر کوو او هيله لرو چې زموږ تر من اړیکي به متقابل درناوي  د افغانستان په بيا رغونه کې له اخيستل شوې ون

  ».ياوړي شيپر بنس نور هم پ

رۍ او  د دواړو هېوادونو تر من د ستونزو د دوامداره همواري له پاره د افغانستان د اسالمي جمهوریت د سودا

ۍوالو چارو کې د ایران د اسالمي جمهوریت د اقتصاد او  ي مرستيال داکتر غالم محمد یيالقي او په ن صنایعو د لوم

ونې د  اغلي دکتور عليشيري تر من د اقتصادي او ئسازمان د عمومي رشتمنيو د وزیر قایم مقام او د پان يس 

ریزو همکاریو یوه تفاهمنامه هم السليک شوه   .سودا

ه  ه ورک ا کې به د دواړو هېوادونو تجارتي راک ند ک چې د دغه خورا مهم سند په ر ر اغلي زاخېلوال ډاډ 

 .الپسې پراخه شي
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 ٠٢٠٢١٠٣٦٢٠       ٠٧٩٩٣٢٦٣٨٣    ارت ویندوی د ماليې وز– عزیز شمس
  



 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  تجاری ميان-تفاهم نامه همکاری های اقتصادی 

 جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران
  

بر اساس توافق قبلی بين جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران، جناب آقای دکتر حضرت عمر 
لوال، وزیر ماليه جمهوری اسالمی افغانستان در رأس یک هيئت عالی رتبه با همراهی عده ای از تاجران زاخي

 .  به جمهوری اسالمی ایران سفر نمودند١٣٨٩) دلو( بهمن ١٠ الی ٨ملی افغانستان از تاریخ 
 اقتصاد و دارایی ، در جریان این سفر، هيئت افغانی عالوه بر انجام مالقات ها و مذاکرات با وزرای محترم

و صنایع جمهوری اسالمی ایران، ) بازرگانی(نفت، امور خارجه، رئيس اطاقهای تجارت ) بازرگانی(تجارت 
روی توسعه و گسترش روابط و همکاریهای اقتصادی و تجارتی بين دو کشور، با جناب آقای دکتر محمود 

 . احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسالمی ایران، مالقات نمودند
ضمنًا معاونين وزراي ماليه، تجارت و صنایع جمهوري اسالمي افغانستان و معاون وزیر امور اقتصادي و 
دارایي جمهوري اسالمي ایران بعد از انجام مذاآرات فشرده و با حضور نمایندگان نهاد هاي ذیربط دو آشور 

 :در موارد ذیل توافق نمودند
مه های حمل و نقل و ترانزیت ميان افغانستان و ایران که برای بسط            طرفين اجرایی شدن موافقت نا-١

 .و توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی ميان دو کشور اهميت بسزائی دارد مورد تاکيد مجدد قرار دادند
           جمهوری اسالمی افغانستان ضمن قدردانی از تالش های بعمل آمده در خصوص اجازه عبور به -٢

 و تانکر های مواد نفتی افغانستان، از جمهوری اسالمی ایران خواستار گردید تا در رفع موانع موجود در کاالها
طرف ایرانی در این راستا با مراجع . سر راه ترانزیت مواد و کاالهای افغانستان اقدامات مقتضی بعمل آید

 .ذیربط اقدامات الزم را صورت خواهد داد
یکی ) دفاتر(ای طرف افغانی طرف ایراني توافق نمود تا در خصوص افتتاح شعبات            بر اساس تقاض-٣

از بانک های معتبر افغانستان در شهرهای تهران، مشهد، بندر عباس، چابهار، شيراز و اصفهان آن کشور 
 . تسهيالت الزم فراهم می نماید

طابق با استاندارد بين المللی، بدون            طرف افغان آمادگی خود را جهت خریداری مواد نفتی، م-٤
 . و با قيمت مناسب از جمهوری اسالمی ایران اعالم نمود) تناژ(محدودیت در مقدار 

           نظر به تقاضای طرف افغانی، طرف ایرانی توافق نمود در خصوص ورود وسائط حامل کاالهای -٥
 . شتری فراهم می نمایدصادراتی افغانستان، از طریق مراجع ذیربط، تسهيالت بي

           طرفين توافق نمودند در سرعت بخشيدن به ترخيص اموال صادراتی دو طرف مانند نباتات روغنی -٦
 . و کنجد به مراجع ذیربط هماهنگي هاي الزم را انجام دهند) خشکبار(و طبی، ميوه جات تازه و خشک 

، همچنان ویزای )کارت بازرگانی( جواز تجارتی            طرفين توافق نمودند تا در خصوص صدور-٧
با اعتبار اقامت سه ماهه برای تاجران دو کشور در کميته مشترک تجاری ) یکساله(کثير المسافرت ) روادید(

 .فيمابين بحث نموده و اقدامات مقتضی به عمل آید
نعقاد موافقت نامه اجتماعی از اخذ            طرفين آمادگی خود را برای انجام دور دوم مذاکرات کارشناسی ا-٨

 . ماليات مضاعف طی سه ماه از تاریخ امضای این تفاهم نامه اعالم نمودند
            طرفين موافقت نمودند بنا بر تاکيد طرف افغان در اجرای قوانين قرنطينه ای و به منظور جلوگيری -٩

ت نامه همکاری قرنطينه گياهی و حفظ نباتات از توقف محموله های کشاورزی، مراحل تصویب قانونی موافق
 .  به امضاء رسيد را پيگيری و اجرایی نمایند١٣٨٥که در سال 

توافق نمودند تا هر ماه جلسات متناوب )  افغانستان–ایران (هر دو طرف ) سرحدی(      گمرکات مرزی -١٠
 .ور برگزار نمایندبه منظور رفع مشکالت و فراهم نمودن تسهيالت گمرکی در مرز هر دو کش

به شکل قاچاق در مرزها ) اموال(      مسئولين گمرکات مرزی دو کشور تالش می نمایند تا از تردد کاال -١١
 .جلوگيری نمایند

      طرفين توافق نمودند ظرف مدت یک ماه بعد از امضای این یادداشت تفاهم، کميته تخصصی متشکل -١٢
 بررسی زیرساخت های الزم به منظور ایجاد دروازه گمرکی مشترک از نمایندگان گمرکات دو کشور جهت

 بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان در نقطه صفر مرزی دو )Single Window(مرزی 



 

نمایندگان ادارات ذیربط و گمرکات دو کشور موضوع را در جلسه مذکور پيگيری می . کشور برگزار نمایند
 . نمایند
    توافق به عمل آمد تا به منظور هماهنگی امور گمرکی و تجارتی هر نوع تغييرات که در تعرفه   -١٣

 . را به یکدیگر یک ماه قبل اطالع دهند) اموال(گمرکی، ممنوعيت هر نوع کاال 
کاری مرزی را نظر به شرایط جوی و تقاضای زمان به ) شيفت(      گمرکات هر دو کشور، اوقات -١٤

، توسط مسئولين مرزی در جلسات ماهيانه )مرزها(رای بهتر و جلوگيری از ازدحام در سرحدات منظور اج
 .تعيين نمایند

 .       طرفين توافق نمودند تا نسبت به کاروانهای خالی برگشتی سرعت بيشتری به کار برند-١٥
می ایران و جمهوری        به منظور رفع موانع تجارتی و یکسان سازی استانداردهای جمهوری اسال-١٦

 و )ISIRI(اسالمی افغانستان بویژه در گمرکات مرزی دو کشور، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران 
بر اجرایی نمودن سریع مفاد تفاهم نامه همکاری و پروتکل اجرایی منعقده ) انسا(اداره ملی استندرد افغانستان 

این راستا، سازمان استاندارد ایران آمادگی خود را جهت انجام در .  تاکيد می نمایند١٠/٣/١٣٨٩در تاریخ 
 .مذاکره با طرف افغانی در اسرع وقت اعالم می نماید

 INTERNATIONAL      طرفين توافق نمودند به منظور حسن اجرای مقررات بهداشتی بين المللی-١٧
HEALTH REGULATION (IHR( پایگاههای مراقبت  غذایی،  بخصوص در رابطه با نظارت بر سالمت مواد

 . بهداشتی مرزی دو کشور همکاری های الزم را به عمل آورند
      طرفين توافق نمودند به منظور تسهيل در مبادالت بازرگانی و سرمایه گذاری، نقل و انتقال وجوه، -١٨

 مرکزی، تاسيس شعب بانک در هر دو کشور، پذیرش ضمانت های بانکی دو کشور، نمایندگان بانک های
 . تجاری و بيمه ای دو کشور جهت بررسی موارد فوق الذکر با هم مذاکره نمایند

  
دري که هر دو متن از اعتبار  / در یك نسخه اصلی به زبان فارسی١١/١١/١٣٨٩این تفاهم نامه به تاریخ 

  . یکسان بر خوردار است در تهران به امضاء رسيد
  

*****  
  
  

 غانستان                                از طرف جمهوری اسالمی ایران    از طرف جمهوری اسالمی اف
  

         دکتر  غالم محمد یيالقی                                                      دکتر  عليشيری   
      امور اقتصاد و     معين اول وزارت تجارت و صنایع                قائم مقام وزیر در امور بين الملل وزارت 

 و رئيس آل سازمان سرمایه گذاري              دارایی
                                                                                      

  


