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بشسسی پیطٌْاد ساُ اًذاصی فشٍضگاُ ػشضِ هستمین هحػَالت طیَس استاى دس افغاًستاى تَسط دفتش
تَسؼِ خَضِ طیَس خشاساى جٌَبی
سازمان دامپسشکی  :آقایاى هحوذ اصغرزادُ ٍ هحوذعلی بخشی
سازمان جهاد کشاورزی :آقای هحوذ شباى
سازمان صنعت ،معدن و تجارت............... :
آقایان :سیذحسیي خیریِ-رضا کویلی-هحوذ حسیي اکبری-تَرج برادراى ًژاد -علیرضا خاهِ زر-علیرضا ًیکَکار-
هٌَچْر فرٍزاًفر-عیرضا تقی زادُ-هْذی ًجفی
خاوم َا :ریحاًِ اکبری
سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع  ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با ػٌایت بِ ّواٌّگی ٍ دػَت ًاهِ ضواسُ /94/735الف  ،جلسِ ساػت  17:30سٍص پٌج ضٌبِ هَسخ  94/10/02با حضَس
سیاست ٍ اػضای کویسیَى ٍ هذیشیت ػاهل دفتش تَسؼِ خَضِ طیَس استاى دس هحل سالي جلسات اتاق بشگضاس گشدیذ.
جلسِ با خَضاهذگَیی سئیس کویسیَى آغاص ٍ با بیاى هَضَع ایجاد فشٍضگاُ ػشضِ هستمین هحػَالت خَضِ طیَس دس
افغاًستاى اداهِ یافت.
بشادساى ًژاد هذیش ػاهل دفتش تَسؼِ خَضِ طیَس استاى ،اص ساُ اًذاصی فشٍضگاُ ػشضِ هستمین هحػَالت طیَساستاى دس
افغاًستاى خبش داد ٍ افضٍد :بشای حزف ٍاسطِ ّا  ،ساُ اًذاصی ایي فشٍضگاُ دس افغاًستاى اص اّویت بسضایی بشخَسداس است.
ٍی با اضاسُ بِ ایي کِ دس ایي هذت دس تَسؼِ ٍ تٌَع هحػَالت طیَس ضاّذ سضذ چطوگیشی بَدین ،بیاى کشد :دس سٌَات
گزضتِ بِ کیفیت هحػَالت دس غادسات کوتش تَجِ ی ضذ اها اهشٍص تَجِ کطَس افغاًستاى بِ هحػَالت با کیفیت سا
هی تَاى بِ فال ًیک گشفتِ ٍ دس صهیٌِ غادسات هحػَالت با کیفیت تجذیذ ًظش ًوَد.
ٍی غذٍس خذهات فٌی ٍ هٌْذسی دس صهیٌِ طیَس سا یکی اص صهیٌِ ّای ّوکاسی غٌؼت طیَس استاى با تجاس افغاى ػٌَاى
کشد ٍ افضٍدّ :وضهاى با تَسؼِ غٌؼت طیَس دس استاى داًص فٌی ٍ هٌْذسی دس ایي صهیٌِ ًیض استما یافتِ ٍ اهادُ غذٍس ایي
خذهات بِ افغاًستاى ّستین.
هذیش ػاهل دفتش تَسؼِ خَضِ طیَس خشاساى جٌَبی تأکیذ کشد :یکی اص اّذاف دفتش تَسؼِ خَضِ طیَس ،تَسؼِ غادسات ٍ
اًجام الذاهات الصم دس جْت حوایت هشغذاساى استاى هی باضذ.
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بِ افغاًستاى اص ایاالت

هتحذُ آهشیکا غَست هی گیشد ،گفت :ایي دس حالی است کِ ٍاسدات هحػَالت طیَس اص ایشاى بِ ایي کطَس دس خَس اًتظاس
ًیست.
هشتضی ػابذیٌی ٬هؼاٍى غٌایغ کَچک ضشکت ضْشکْای غٌؼتی خشاساى جٌَبی با اضاسُ بِ هشکض فشٍش ػشضِ هستمین
هحػَالت خَضِ طیَس دس افغاًستاى افضٍدّ :ذف ها اص ایجاد ایي فشٍضگاُ فشاّن ًوَدى باصاسی هٌاسب جْت هحػَالت
طیَس استاى ٍ غادسکٌٌذگاى خشاساى جٌَبی بِ طَس خاظ ٍ بِ دلیل هضیت باال بشای کطَس بِ طَس ػام هی باضذ.
ٍی اداهِ داد :دفتش تَسؼِ خَضِ طیَس استاى بِ ػٌَاى یک ساصهاى هذاخلِ گش با سایضًی با ساصهاى ّا ٍ اسگاى ّای دٍلتی
پیگیش هسائل صًجیشُ طیَس ٍهطالبات تَلیذکٌٌذگاى خَاّذ بَد.
ػابذیٌی بِ ػذم ٍجَد پالى  Bبشای هحػَالت خَضِ طیَس اضاسُ کشد ٍ تػشیح ًوَد :با ٍجَد افضایص تَلیذ هحػَالت
طیَس دس خشاساى جٌَبی اص فشغت باصاس افغاًستاى ٍ سایش کطَسّا استفادُ ًطذُ ٍ غادسکٌٌذگاى استاى ًتَاًستِ اًذ دس ایي
باصاسّا ًفَر کٌٌذ.
هحوذ اغغش صادُ هؼاٍى سالهت اداسُ کل داهپضضکی خشاساى جٌَبی دس ایي جلسِ گفت :تَلیذکٌٌذگاى ها صهاًی هی تَاًٌذ
دس باصاس خاسجی سلابت ًوایٌذ کِ دس کیفیت ٍ لیوت هحػَل تَلیذی داسای هضیت سلابتی باضٌذ.
ٍی اداهِ داد :بشای هَفمیت بیطتش دس غادسات هحػَالت طیَس تَجِ ٍیژُ بِ هباحث هذیشیت تغزیِ ٍ پشٍسش ضشٍسی
است ٍ اػوال استاًذاسدّا بایذ هتٌاسب با لَاًیي ،ضَابط ٍ ًیاص کطَس ّذف باضذ..
ػلیشضا خاهِ صس ػضَ ّیأت سئیسِ اتاق باصسگاًی بیشجٌذدس ایي جلسِ گفت :بذٍى ضک افغاًستاى داسای باصاس ّای بکش
بشای حضَس هحػَالت ایشاًی است ٍ حضَس بخص خػَغی بِ غَست ّذفوٌذ دس ضوال ایي کطَس هیتَاًذ فشغتی
جذیذ دس تَسؼِ سٍابط تجاسی دٍ کطَس باضذ.
ٍی دس اداهِ افضٍدّ :وچٌیي اص چٌذ هٌظش ظشفیتّای هٌاسبی دس صهیٌِ تجاست با افغاًستاى ٍجَد داسد کِ ًگاُ اٍل
هؼطَف بش تجاست کًٌَی دٍ کطَس دس صهیٌِ تاهیي اًَاع کاالّای هػشفی

ٍ حضَس کاالّای ایشاًی دس باصاس افغاًستاى

است کِ الصم است ضوي حفظ باصاس کًٌَی ،تؼویك ٍ تثبیت حضَس  ،کاالّای باکیفیت ٍ هحػَالت غادساتی خَضِ طیَس
دس لالب یک بشًذ هطخع غادس ضَد.
سایر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
 بشلشاسی هطَق ّای غادساتی بشای تَلیذکٌٌذگاى جْت باالًس لیوت باصاس با هطتشیاى خَد
 استوْال کلیِ ی ٍام ّای دام ٍ طیَس بشای حذالل یکسال

صًرتجلسٍ
کمیسیًن کشايرسی،صىایع غذایی،آب ي مىابع طبیعی

مًرخ 94/10/02 :
شمارٌ جلسٍ 5 :

 استوْال بذّی ّای پطتیباًی اهَس دام ساصهاى جْاد کطاٍسصی استاى
جلسِ ساػت 19:30دلیمِ با رکش غلَات خاتوِ یافت.
مصًبات:
 همشس گشدیذ هذیر عاهل دفتر تَسعِ خَشِ طیَر استاى خراساى جٌَبی در خصَص راُ اًذازی
فرٍشگاُ عرضِ هستقین هحصَالت طیَر استاى در افغاًستاى پیگیری ّای الزم را اًجام ٍ از ًتیجِ
دبیرخاًِ کویسیَى را اطالع ًوایٌذ.
 هقرر گردیذ خَشِ طیَر استاى اطالع رساًی هٌاسب در خصَص ایي طرح اًجام ٍ هتقاضیاى آهادگی
خَد را بِ دفتر تَسعِ خَشِ طیَر استاى ٍ جْاد کشاٍرزی اعالم ًوایٌذ.

