
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -ارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور وز نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي

 هرات  -غرب افغانستان  ٨٩اخبار اقتصادي تيرماه  بولتنموضوع: 

 با سالم

 از شده تهيه ، افغانستان غرب منطقه و هرات واليت حوزه 89 تيرماه اقتصادي اخبار بولتن تصوير پيوست به احتراما    

  . گردد مي ارسال الزم برداري بهره جهت ، هرات در كشورمان سركنسولگري سوي

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
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 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 
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 حضرت علی علیه السالم:

 الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر .

 فرصت همچون ابر می گذرد بنابر این فرصتهای نیک را غنیمت بشمارید

 رویدادها و فرصتهای تجاری و اقتصادی

 حوزه غرب افغانستان
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  افغانستان معادن یو چارچوپ حقوق استیاصالحات در بخش س "کنفرانس برگزاری" 
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 سنگ مرمر هرات فعال نشد یهاکارخانه ینُه ماه گذشت، ول! 

  به هرات رانیمرغ از اواردات گوشت مرغ و تخم تیممنوعادامه 

 با مردم هراتکشور  یخصوص یهاو بانکستان افغان یبانک مرکز بازی ! 

 هراتدر  یاطالعات یمخابرات و تکنولوژ شگاهینما نیاول یبرگزار 

 افزایش ناامنی در والیات غرب افغانستان و هرات بخاطر تامین مالی و اقتصادی طالبان 

  توسط ایتالیا چشت-آسفالت شاهراه هراتمیلیون یوروئی  97عدم اجرای پروژه 

 مدرن در هرات یبردارالهک جیترو 

  برگزاری کمیته مشترک همکاری های اقتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات 

 سیبادغ تیدولت و طالبان در وال یمحاصره اقتصاد رفع  

 ت در حمله طالبانهرا-آهن خوافنیروی حراست راه 6شدن کشته 

  والی هرات کرد ایران رونوشت روانامه خود را تقدیمجمهوری اسالمی سرکنسول. 

 هند در بندر چابهار یگذارهیافغانستان از کاهش سرما ینگران 

   مالقات رئیس و اعضای  اتاق تجارت و سرمایه گذاری والیت هرات با سرکنسول 

 هرات تیدر وال ینیکشت توت زم شیافزا 

 و مشکل برق هرات رودیآمدن سطح آب سد سلما رودخانه هر نئیپا 

 فواخ –ناامن کردن خط آهن هرات  یبرا یافزار پاکستانگاستفاده طالبان از جن 

 با سرکنسول  و معادن هرات عیاتاق صنا  یو اعضا سیرئ مالقات 

  سفر و مالقاتهای اقتصادی معاون محترم امور مجلس و ایرانیان وزارت متبوع به شهر هرات 

  سرکنسول مالقات اعضای اتحادیه وارد کنندگان مواد غذایی هرات و منطقه غرب با 

 شودیم لیکشور افغانستان تسه یبازرگانان و فعاالن فرهنگ یبرا رانیا یزایصدور و. 

  تجاری استان خراسان جنوبی به شهر هرات –سفر و مالقاتهای هیات اقتصادی 

  هرات  تیگسترده در وال یهایخانمانها ، فقر و ناامن یبمعضل 

 هرات-نسول جمهوری اسالمی ایراناتحادیه پیشه وران با سرک مالقات رئیس و اعضای 
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 اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان  با سرکنسول  مالقات اعضای 

 در هرات یگرمس یآخر حرفه یهانفس 

 اتحادیه صرافان والیت هرات با سرکنسول  مالقات رئیس و اعضای اصلی 

 ی مقامات شهر تعللهرات و  یشهردار یتوسعه ا بودجه 

 در سطح شهر خیپررونق فروش  یسال در هرات و کاسب یزهاشب و رو نیترگرم 

 چابهار یبهشت دیافغانستان در بندر شه یدفتر بازرگانان بخش خصوص نیافتتاح اول 

**************************************************** 

 "افغانستان و چارچوپ حقوقی معادن سیاستاصالحات در بخش  "کنفرانس برگزاری 

 1/4/1398 ،آوا به گزارش خبرگزاری   منبع : 

ی حکومت پشت قرار پایههای بلندنمایندگان مجلس و مقام :در هراتافغانستان سرپرست وزارت معادن و پترولیم 

خانم نهان با انتقاد از . تمدید شد دادهای معادن قرار دارند/ نُه قرار داد استخراج معدن سنگ مرمر در هرات

ی حکومت وحدت ملی گفت که برخی از نمایندگان مجلس قراردادهای پایههای بلندنمایندگان مجلس و مقام

کنفرانس  .معادن کشور را با نام دیگر افراد در اختیار دارند و خودشان از پشت پرده از این معادن سود می برند

ن و پطرولیم با حضور سرپرست این وزارت، نمایندگان نهاد های دولتی، سکتورهای اقتصادی از سوی وزارت معاد

سرپرست  نرگس نهان .خصوصی، شرکای بین المللی و نهادهای جامعه مدنی در هتل ارگ هرات برگزار گردید

حیث یک  صنایع استخراجی به بخش، هدف از برگزاری این کنفرانس را معرفی افغانستان وزارت معادن و پترولیم 

روی اصالحات و فرصت های سرمایه گذاری در سکتور صنایع استخراجی بر اولویت ملی حکومت افغانستان، بحث 

اصالحات در بخش پالیسی  "پنل اول این کنفرانس تحت عنوان .عنوان کرد بخشو نیازمندی های استراتژیک این 

ابطه با این موضوع اظهار داشت: یک سلسله برگزار گردید که خانم نهان در ر "معادن بخشو چارچوپ حقوقی 

به گفته .مشکالت حقوقی در قرار داد ها وجود داشت که سرمایه داران نمی توانستند طبق شرایط آن کار نمایند

او، بعد از ارائه مشکالت شرکت ها، ما این شکایات را بررسی نموده و سپس این گزارش را به کمسیون تدارکات 

قرارداد مرمر  9طبق گفته های بانو نهان، مطابق شرایط این منظوری، در  .ها را اخذ نمودیمفرستاده و منظوری آن

مربوط به والیت هرات، تجدید نظر صورت گرفته و سپس به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده که تا کمتر از 

کور حل خواهد یک هفته منظور خواهد شد و به مجرد منظوری این قرار داد ها، مشکالت شرکت های مذ

شدسرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور با اشاره به استخراج غیر قانونی معادن همچنان عالوه کرد: طبق 

وی با اشاره به وضعیت پروژه  .بررسی های ما اکثر از استخراجات غیر قانونی در کشور، مواد ساختمانی می باشد

بزرگ طویل المدت است که اکمال آن، الزمه پیش زمینه ها و  تاپی ادامه داد: پروژه تاپی یکی از پروژه هایگاز 

به گفته او کار پروژه تاپی طبق تقسیم اوقات پیش می رود و چیزی قابل تشویش .بعضی سروی ها را می نماید

http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
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خانم نهان در سخنانش اشاراتی به پروژه سمنت هرات داشته و در این خصوص خاطر نشان ساخت: . وجود ندارد

و گزارش های تیم تخنیکی ما ماشین آالت پروژه قبلی استهالک گردیده و ادامه آن طبق شرایط طبق بررسی 

قبلی ناممکن می نمود که بعد از بررسی و وضع شرایط جدید این پروژه را اعالن نمودیم ولی متاسفانه هنوز 

والیت هرات در حاشیه این همچنان، حمیداهلل خادم رئیس تجارت و صنایع   .سرمایه گذار مناسب پیدا نشده است

های خصوصی بوده  بخش گفت: تا فعال هرکاری که صورت گرفته به تالش و پشتکار و احساس مسئولیت کنفرانس

وی عالوه کرد: سرمایه گذاران با تمام مشکالت دست و پنجه نرم کرده و امروز دولت افغانستان در صدد ..است

امید واریم این اصالحات حقوقی جنبه عملی پیدا کرده و سرمایه اصالح قوانین و تشکیالت وزارت می باشد که 

از سوی دیگر، سید اشرف سادات رئیس شبکه نهاد های جامعه مدنی  .گذار دست و پاگیر قواعد اشتباه نباشد

گفت که مشکالت زیادی سد راه استخراج معادن در والیت هرات وجود دارد، که روز افزون  رابطههرات نیز در این 

او تصریح کرد: دولت اقدامات جدی که بتواند تنظیم کننده درست استخراج معادن در افغانستان باشد ندارد .تاس

و از طرف دیگر، ناامنی، فساد، تبانی های پشت پرده، عدم شفافیت در قسمت استخراج معادن و نبود تحلیل واضح 

هم چنان حاجی  .استخراج معادن شده است در قسمت معادن از جمله سردرگمی ها و خالء هایی است که سد راه

عبدالحکیم شریفی از بخش خصوصی و رئیس معدن سنگ کوه نور گفت که در طول سرمایه گذاری نهایت 

ی سیاستوی عالوه کرد: دولت هر .مشکالت را تجربه نمودیم و تقریبا اکثریت شرکت های سنگ مرمر متضرر شدند

همان منوال آمادگی های خود را گرفته و سرمایه گذاری کردیم، ولی بعد  که در نظر داشت را اعالن کرده و ما به

از گذشت چند ماه، تغیراتی را در قسمت قواعد واردات، صادرات و استخراج سنگ بوجود آورده که از این ناحیه 

 .خصوصی شدیدا متضرر گردیده است بخش

 : دستورالعمل کنفرانس مذکور در سه بخش ذیل ذیل بود مالحظه :  

ی و خراجاجرای اصالحات در بخش معادن ، معرفی پروژه های سرمایه گذاری در قسمت صنایع است

 جلب حمایت مردمی از اجرای پروژه گاز تاپی .

****************************************** 

 جشن هندوانه در دانشگاه هرات یبرگزار
  1/4/1398مورخ  آوا، یخبرگزارمنبع : 

از محصوالت  یبانیو پشت تیجشن را حما نیا یجشن هندوانه هدف از برگزار یمسئول برگزار یزبارک یمحمدعل 

 دیکه خر افتهیکاهش  اریفراه بس تیهندوانه در کشور بخصوص وال متیاواخر ق نیکشور خوانده گفت: در ا یداخل

وص کشاورزان کشور کنندگان بخص دیاز تول تیحما سببتواند  یمحصوالت توسط مردم م نیو استفاده از ا

به مدت  دهیدانشگاه هرات برگزار گرد یبه همکار انیپو یموسسه آموزش یجشن که از سو نیافزود: ا یو.شود

محصوالت  دیو تول یجشن، کشاورز نیا یگفته مسئول برگزار به .هرات خواهد بود انیدانشگاه زبانیروز م کی

از  تیدر حما دیوزارت زراعت کشور با نیپس  مسئولدهد  یم لیهر کشور را تشک یاقتصاد یها هیپا یزراعت

از  تیجشن را به حما نیکه ا او .ندینما یراستا تالش جد نیو کشاورزان کوشا باشند و در ا یکنندگان داخل دیتول

دارند  یمال ییکه توانا یو کسان نیتاجر ن،یریبار در هرات برگزار نموده از خ نیسوم یهموطنان کشاورز خود برا
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 در .حرکت را ادامه بدهند نیحوزه غرب ا نیگان کشور بخصوص زارع شهیاز زراعت پ تیاهد تا جهت حماخو یم

مرکز  کیجشن هندوانه در  یکه برگزار ندیگو یحرکت م نیهرات با استقبال از ا انیحال، دانشجو نیهم

 ان،یبودن دانشجو کجایفرصت  یاز محصوالت زراعت تیاست که ضمن حما یا دهیجالب و پسند ینو آور کیآکادم

 یاز مردم هرات م انیدانشجو نیا.کند یفراهم م  یو همدل یدوست یفضا کیو کارمندان دانشگاه را در  دیاسات

محصوالت را  نیماه تالش ا نیکنند و از کشاورزان زحمت کش که پس از چند یداریخواهند تا از هندوانه فراه خر

محصوالت هندوانه  ریاخ یها یبارندگ لیبه دل یسال جار یت که طاس یگفتن .کنند تیبه ثمر رسانده اند حما

داشته و به  یادیز اریو مزه زبان زد عام و خاص است رشد بس تیفیفراه که در ک تیدر غرب کشور مخصوصا وال

و در  یافغان کی متیبه ق لویدر فراه هر ک ذیپرآب و لذ وهیم نیا .شود یارزان در بازار فروخته م اریبس متیق

از کشاورزان همه  تیروزها مردم هرات به حما نیا در .رسد یبه فروش م یافغان 4 یال3 متیهرات به ق تیوال

در  یتیو امن یفکر ،یکار یرا بدون دغدغه ها ینموده لحظات یرا راه انداز یروزه تجمعات بزرگ هندوانه خور

 یاست که همه ساله محصوالت کشاورز در غرب کشور زیفراه از مناطق حاصلخ تیوال .کنند یم یکنار هم سپر

 کنند. یم عیو به داخل و خارج از کشور صادر و توز دیرا تول یادیز

************************************* 

 .های سنگ مرمر هرات فعال نشدنُه ماه گذشت، ولی کارخانه

 1398 تیرماه / 2یکشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

کاران معدن یهیطرف متوقف شده است. اتحاد نیهرات از نُه ماه به ا« چشت» شهرستاناستخراج سنگ مرمر در 

قراردادها از طرف وزارت معادن و  لیتعد ،یچون ناامن یتوقف استخراج سنگ مرمر را در موارد لیهرات دل

 نیهم .ندیگویشرق هرات م یهایالاز طرف ساکنان ولسو ریو بسته بودن مس رودیهر یایدر یزیخآب م،یرولپت

 نیدارند که از ا تیچشت هرات جواز فعال یدر ولسوال یمعدن یهاکارخانه در استخراج سنگ 14کم اکنون دست

طرف  نیاند. در انگ رخام سرگرمدر استخراج س یو متباق کنندیهشت کارخانه، سنگ مرمر استخراج م انیم

ها صدها کارگر روزانه در بنا بر گزارش وسنگ مرمر وجود دارد  ی تولیدکارخانه 42هم  یهرات در شهرک صنعت

 دیگویاما م کارانمعدن یهیاتحاد سییپوپل، ر عطاءاهلل .پروسس سنگ مرمر مصروف کار اند یهامعدن و کارخانه

چشت هرات از طرف وزارت  شهرستاناستخراج سنگ معدن مرمر در  یت کارخانهکه نُه ماه قبل قرارداد هش

 یهاکارخانه یهاخو نه چر شودیگرفته شد و از آن زمان تا کنون نه سنگ استخراج م یبه بررس میمعادن و پترول

 یارگانهچه یهایکه مردم ولسوال دیافزایپوپل م یهرات گردش دارد. آقا یپروسس سنگ مرمر در شهرک صنعت

 ریز اشینها ماکنون ده نیو هم دهندیعبور نم یچشت اجازه یحامل سنگ ولسوال یشرق هرات هم به موترها

چشت را بستند که پس -شاهراه هرات یشرق هرات زمان یهایولسوال مردم .متوقف است ریمس نیها در ابار سنگ

. به آنان وعده داده شد که ساخت افتندین یبخشناعتهرات، پاسخ ق یبه دو ماهه مقابل دفتر وال کیاز اعتصاب نزد

دو هفته  از شیاما از آن زمان تا کنون ب کنند،یاوبه را در ختم ماه رمضان آغاز م-فاز اول سرک شاهراه هرات

سال است  15از  ترشیب ی. مسووالن دولتستین روزیامروز و د یچشت قصه-. ساخته نشدن شاهراه هراتگذردیم

. معترضان بارها با حضور در ستین یآن نشان یاما هنوز از کار عمل دهندیساخت جاده را م دینو که به مردم

کلمه کار ساخت جاده را آغاز  یواقع یشود که دولت به معنایاز طرف آنان باز م یاند که جاده زمانها گفتهرسانه
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شدن  ییرا باز کرده است، اما هنوز از اجرا چشت-متفاوت شاهراه هرات یهایگریکه دولت بارها با البکند. با آن

استخراج  یحوزه گذارانهیاز سرما گرید یاز نگاه برخ ،یناامن .ستیدر دست ن یبر ساخت جاده، خبر یمبن وعده

پروسس سنگ در شهرک  یهامنتقل نشدن سنگ به کارخانه یبرا یگریمهم د لیو پروسس سنگ مرمر، دل

 یادیدر موارد ز یکه ناامن دیگویپروسس سنگ مرمر م گذارانهیاز سرما یکی ،یغوث یالیهرات است. تور یصنعت

 یزیخکه آب کندیم دیچنان تاکچشت شده است. او هم-حامل سنگ در شاهراه هرات یهاسبب توقف موتر

 دیگوی. او مبنددیانتقال سنگ از جنوب به شمال را م ریسال تا چند ماه، مس یهااز فصل یدر برخ رودیهر یایدر

اما تا  کند،یوگو مگفت مسوول یهامشکل با مقام نیا یبرطرف یوعده داده که برا میکه بارها وزارت معادن و پترول

در پروسس سنگ مرمر در  گذارانهیاز سرما گرید یکیزاده، ملک دیوح .به دست آمده است یاجهیتر نتکنون کم

فعال  ینهیزم یآورنظر است که اگر دولت قصد فراهم نیه اکاران بمعدن هیاتحاد یرهیمد أتیهرات و عضو ه

به  یبزرگ یاقتصاد یرفته ضربهاستخراج و پروسس سنگ مرمر را نداشته باشد، رفته یهاکارخانه یشدن دوباره

مشوق و همراه  دیبا ،یتوجهیکه دولت در عوض ب کندیم دیزاده تأکملک ی. آقاشودیوارد م گذارانهیسرما

که به هدف اشتراک در  میحال نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترول نیهم در .باشد گذارانهیسرما

 یدولت برا یبانیصبح از پشت8 یوگو با روزنامهسفر کرده است، در گفت تیوال نیکنفرانس معادن هرات به ا

و قراردادها  ادنکه در قانون مع یمشکالت د،یگویم می. سرپرست وزارت معادن و پترولدهدیخبر م گذارانهیسرما

استخراج و پروسس سنگ مرمر شروع  یهاکارخانه یکار عمل گریماه د کیکم شده و تا دست یوجود داشت، بررس

مسأله سبب شده بود  نیبود و ا ینظر است که در گذشته در مجموع قراردادها استخراج نی. خانم نهان به اشودیم

نظر به چهارچوب  دیکه حاال هر کارخانه با دیافزایشود. او م دوار بیکشور آس یکه با گذر زمان به منابع معدن

که به محض  کندیسنگ استخراج کند. خانم نهان اضافه م نیّقراردادها نظر به مفاد قرارداد، مقدار مع یحقوق

 .کارشان را آغاز کنند توانندیم یحوزه حل شده و آنان به راحت نیدر ا گذارانهیقراردادها، مشکالت سرما یمنظور

 شانیهاکردن وعده یعمل یبرا دیمسوول با یهانظر است که دولت و مقام نیو معادن هرات به ا عیصنا اتاق

که دولت نسبت به گذشته به  دیگویو معادن هرات م عیاتاق صنا سییخادم، ر داهللیداشته باشند. حم یزیربرنامه

 یدارند. آقا ترشیب تیبه حما ازین گذارانهیسرمااما هنوز  کند،یتوجه م ترشیب گذارانهیو سرما یسکتور خصوص

 یاز کشورها تیفیکیب یهاکه روزانه سنگ دیگوی. او مداندیها مها را فساد در گمرکرکود کارخانه لیخادم دل

غرب  یحوزهکشور و به خصوص  یوارد بازارها یمراحل اسناد گمرک یو منطقه به طور گسترده بدون ط هیهمسا

روند سبب به خطر افتادن و  نیا یکه ادامه دهدیو معادن هرات هشدار م عیاتاق صنا سیی. رشودیافغانستان م

 و پروسس سنگ در هرات خواهد شد. یدیتول یهارکود کارخانه

**************************************************** 

 !غ از ایران به هرات مرمرغ و تخمگوشت واردات ادامه ممنوعیت 

 3/4/1398مورخ  سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منابع : خبرگزاری افغانستان و 

 .ه استنوع شدوالی هرات گفت: به دلیل حمایت از تولید داخلی واردات هر گونه مرغ و تخم مرغ به هرات مم 

رده مرغ و تخم مرغ از کشورهای های هرات مبنی بر قاچاق گستهای گسترده مسئوالن مرغداریپس از شکایت

از سوی دیگر  .خارجی که سبب کاهش تولید شده، این افراد خواهان برخورد با قاچاق این فرآورده شدند
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والی هرات پس از نشست با اعتراض کنندگان به واردات قاچاق گوشت مرغ و تخم مرغ به « عبدالقیوم رحیمی»

گمرکات و پلیس مرزی هرات  والنئمس های هرات بهمرغداری والنئمس هایهرات گفت: پس از بررسی شکایت

الحق رحمانی رئیس اتحادیه ءضیا.دستور داده شده تا واردات مرغ و تخم مرغ به هرات را ممنوع کنند

کند که از سوی بخش هزار مرغداری فعالیت می 3های هرات در این مورد گفت: در هرات نزدیک به مرغداری

وی تاکید کرد: واردات قاچاقی مرغ و  .یارد دالر در این بخش سرمایه گذاری شده استمیل 1خصوصی نزدیک به 

ای را به آنها وارد کرده و از سوی تخم مرغ از کشور ایران و دیگر کشورها به هرات از یکسو خسارات مالی گسترده

های هرات تحادیه مرغداریرئیس ا .دیگر توان رقابت را از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در هرات گرفته است

عبدالصبور .یادآور شد: همچنین به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی در ایران واردات از این کشور ممنوع شده است

رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: فعالیت های مرغداری ها در هرات ثابت کرده که نیاز بازار داخلی را 

 .تولیدات از کشورهای دیگر به هرات نیست کند و نیازی به واردات اینفراهم می

 مالحظات: 

غداران یه مرپس از اطالع از این موضوع کارشناس اقتصادی نمایندگی با آقای ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحاد

یش از شش یران بممنوعیت واردات گوشت مرغ از ا "هرات تماس گرفتند و دالئل امر را سوال نمودند، وی گفت : 

ارد ز ایران وچاق اجود دارد، اما بخاطر نیاز داخلی این واردات کم و بیش از طرق مختلف و حتی قاماه است که و

بب شده که س ات صورت می گرفت . دلیل اصلی ممنوعیت بیشتر مربوط به وجود آنفوالنزای مرغی در ایران بود

ا یOIE (Office International des Epizooties  ) واناتیبهداشت ح یسازمان جهانایران در لیست سیاه 

ست ر اساس لیبنستان ،  قرار بگیرد. با توجه به اینکه دولت افغاواناتیح ریهمه گ یها یماریب یالملل نیباداره 

اریم ا اطالع دمارد. اعالمی این سازمان جهانی ممنوعیت ها را اعمال می کند لذا ایران هنوز در این لیست قرار د

 وورزی شما د کشایماری مرغی پاک می باشد و آنفوالنزا دیگر وجود ندارد ولی جهاکه هم اکنون ایران از نظر ب

ان از این ا نام ایرا آنهمراکز قانونی در ایران باید بطرق رسمی وضعیت سالمت را به این سازمان جهانی اعالم کنند ت

ن غ از ایراخم مرتورود مرغ و لیست سیاه خارج کنند. ما از شما می خواهیم که این موضوع را منعکس کنید تا در 

اید به رزی بقابل ذکر است که طبق  طبق نظر ایشان وزارت جهاد کشاو  "منع قانونی و دولتی برداشته شود.

ست خارج ین لیاسازمان مذکور سالمت وضعیت کشور از نظر آنفوالنزای مرغی را رسماٌ پی گیری و ایران را از 

 را بردارد. نماید تا دولت افغانستان هم این منع

*********************************************** 

 با مردم در هرات افغانستان کشور یخصوص یهاافغانستان و بانک یبانک مرکز بازی

 1398 /4/ 5به، چهارشن - هشت صبحمنبع : خبرگزاری 

در هرات از پرداخت دالر به مراجعان،  یخصوص یهابانک یبر خوددار یهفته از انتشار خبر مبن کیگذشت  با    

به  شانیهاحواله ایشان و معاش افتیدر یهرات که برا اهالیاز  یادامه دارد. برخ تیوال نیداستان در ا نیهنوز ا
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. دالر امتناع می کنند 5۰۰از  شیاز دادن مبلغ ب هاککه بان ندیگویم کنند،یمراجعه م یخصوص یهابانک

بود،  ستادهیدر هرات ا یبانک خصوص کی الریپرداخت حساب د ینوبتش در غرفه دنیرس یکه برا فیشرمحمد

و  کندرا قبول  دالردر برابر  یافغان نییطرف مجبور است که نرخ پا نیبه دو سال به ا کیگفت که از نزد میبرا

 یبانک، به و ریکه هنگام مراجعه به مد دیگویکند. او م افتیتر از بانک درکم یافغان هزارکی ای 5۰۰معاشش را با 

 نیرا ندارند. ا یبه هر مشتر دالر 5۰۰از  شیب عیتوز افغانستان، اجازه یکه بنا بر دستور بانک مرکز شودیگفته م

و  عیاتاق صنا سئیخادم، ر داهللیجران در هرات شده است. حموکار تاکسب رویفرا  یچنان سد بزرگمشکل هم

را با مشکل مواجه  گذارانهی، تاجران و سرما«غلط» ستمیبا طرح س ینظر است که بانک مرکز نیمعادن هرات به ا

مشکل به آنان منتقل  نیدر هرات، ا یمرکز نکبا گانندیوگو با نماکه در گفت دیگویخادم م یکرده است. آقا

در هرات که  یبانک خصوص کی مسئول .بگذرند یگبه ساد هیکردند از کنار قض یسع یه است، اما آنان به نحوشد

 یمرکز یبه شعبه یافغانستان با فرستادن مکتوب رسم یکه بانک مرکز دیگویم م،یببر یاز و ینام خواهدینم

نشود. او  عیبه مردم توز الرد ،یتیوال یهشعب چیداده که در ه تیدر مرکز کشور، به آنان هدا یتجارت یهابانک

 یریجلوگ لیها به دلکرده که بانک دیبه آنان داده و تأک یو هم کتب یشفاه تیهدا مه یکه بانک مرکز دیافزایم

به مردم ارز نکردن  عیها علت توزبانک یر به مردم را ندارند. در حالالد عیاز کشور، حق توز رونیر به بالاز قاچاق د

 یآن ط ینشر شد که بر مبنا یگزارش یگکه به تاز دانندیمارز  از قاچاق  یریجلوگ یو برا یتور بانک مرکزرا دس

 نیقاچاق شده است. ا رانیهرات به ا یقانون یمرزها ریاز مس الرد اردیلیکم چهار مدست یالدیم یسال گذشته

از  راًیکه اخ یأتیه یشفاه تیکه نظر به هدا کندیم حیاما تصر دهدیکه مکتوب را نشان نمول بانک با آنئمس

 نهیزم نیدر ا یبانک مرکز یهاها مجبور اند که تابع فرمانهرات سفر کرده بود، بانک بهافغانستان  یبانک مرکز

با  دارشانیافغانستان و د یبانک مرکز أتیسفر ه دییو معادن هرات با تا عیاتاق صنا سییخادم، ر داهللیباشند.حم

 عیاتاق صنا یندهیگان اصناف و نماندهینما ،یگذارهیاتاق تجارت و سرما گانندینما ،یخصوص یهابانک نگاندینما

آن،  یهیها بود و در حاشبانک یسازستمیبه هرات، س یبانک مرکز أتیسفر ه یکه هدف اصل دیگویو معادن، م

 یاعزام أتیکه ه کندیخادم اضافه م یآقاها از دادن دالر به مراجعان هم به بحث گرفته شد.موضوع منع بانک

افغانستان  یتابع بانک مرکز یخصوص یهاکه بانک دیافزاینداد. او م شنهادیپ یدرست کاربه آنان راه یبانک مرکز

 یآنسو بانک مرکز در .را ندارند شانانیبه خودشان و مشتر نیبانک مادر، حق وضع قوان یاند و بدون اجازه

بر موضع  یپافشاربا  افغانستان  یبانک مرکز یهاشور، سخنگو ملیخاص خودش را دارد. ا تایافغانستان دفاع

دالر به مراجعان،  عیممانعت از توز یافغانستان برا یبر صادر نشدن مکتوب از طرف بانک مرکز یمبن اشیقبل

 یمبن یخصوص یهابانک یکه ادعا دیافزایهاشور م یوجود ندارد. آقا هیقض نیبر ا یمبن یسند چیکه ه دیگویم

که  دیگویافغانستان م یبانک مرکز ی. سخنگوستین «قیدق»افغانستان  یمکتوب از طرف بانک مرکز افتیبر در

به بعد  خیاز آن تار یمرکز کگفته شد که بان یخصوص یهابه دو سال قبل با ارسال مکتوب، به بانک کینزد

که در مکتوب واضح شده بود که  دیگوی. او مستین اتیدر وال یخصوص یهابانک یهامسوول انتقال دالر به شعبه

که  دیافزایهاشور م یرا دارد.  آقا اتیاز مرکز به وال یانتقال پول افغان تیافغانستان صرفاً مسوول یبانک مرکز

 یگکه از جمله، چگونه کندیاضافه م یرا ندارد. و یخصوص یهاامور بانک یرخحق دخالت به ب یبانک مرکز

 نیافغانستان در ا یو بانک مرکز گرددیو بانک بر م یمشتر نیب یبه رابطه ،یاستفاده از خدمات بانک خصوص
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 کی ماتکه از خد یحق دارند در صورت یخصوص یهابانک یهایکه مشتر دیگویحق دخالت ندارد. او م نهیزم

وضع،  نیکار گره کور ماجرا باز نشد. با ا یجانیمراجعه کنند.تا ا گرید یهاهستند، به بانک یناراض یبانک خصوص

و  یکارکرد هر دو نهاد دولت ،یخصوص یهاافغانستان و بانک یبا متهم کردن بانک مرکز یآگاهان امور حقوق

 یها را مکلف به ارائهبانک ،یاستاد دانشگاه و آگاه امور حقوق ،یزیعز کجوی. ننگرندینقد م یدهیرا به د یخصوص

طرف  کیها از که بانک دیگویم یزیعز ی. آقاداندیه تمام شهروندان در هر نقطه از کشور مب سانکیخدمات 

که  دیافزایم ی. وکنندیپول آنان را قبضه م گریو از طرف د کنندیها مبه افتتاح حساب در بانک قیمردم را تشو

رشد  یگذارهیه و جلو سرماشد یو خصوص یدولت یهامردم نسبت به بانک یاعتمادیروند سبب ب نیتداوم ا

 ینهیدرست هم باشد، زم« اگر» یبانک مرکز میکه تصم کندیم حیچنان تصرهم یزیعز ی. آقاردیگیتجارت را م

گزارش شده بود که تفاوت نرخ دالر  نیاز ا شی. پدکه در قاچاق ارز دست دارن کندیرا فراهم م یکسان یبرا یدالل

را باز گذاشته تا روزانه از کابل به هرات دالر قاچاق کنند. حاال  یاو هرات، دست عدهدر بازار کابل  یدر برابر افغان

 ،یسمر ریو غ یرسم یمرزها قیاز طر قاچاق دالر، با استفاده از فرصت ییایماف یهاوجود دارد که شبکه ییهاگفته

صرافان در  نیب شبکه نیکه چند ندیگوی. منابع مکنندیبه ترکمنستان قاچاق م ادیهمه روزه دالر را در ابعاد ز

کشورها قاچاق  نیدالر را به ا ه،یهمسا یبازار در کشورها یدارند و نظر به تقاضا تیمارکت خراسان هرات فعال

و  یافغانستان طور کتب یبانک مرکز ایاست. آ کیکدام  دانیکه توپ در م ستیاما معلوم ن هانی. با تمام اکنندیم

 گذارند؟یسر مردم کاله م یخصوص یهابانک ایداده  تیهدا یوصخص یهابه بانک یشفاه

******************************************** 

 هرات  اطالعاتیی لوژاولین نمایشگاه مخابرات و تکنوبرگزاری 

  6/4/1398منبع : خبرگزاری آوا مورخ 

های شمول محصوالت شرکتری بهی محصوالت فناوغرفه 42اولین نمایشگاه فناوری معلوماتی که در آن 

های ساخت دانشجویان به نمایش گذاشته شده است، فردا به کار خود افزارهای کامپیوتری و گجتمخابراتی، نرم

 یابراتمخ یرکت هاشاترا در هرات با اشتراک  یمخابرات و همکار استیبه ابتکار ر  شگاهینما نیا .پایان می دهد

خدمات سخت  یشرکت ها ن،یو هاست و دوم یریسافت و یخدمات یت هاشرک ،یخدمات انترنت یشرکت ها

حلی، نود مقامات مبنا به اعالم  از روز گذشته آغاز شده است. یو خصوص یدولت یو دانشگاه ها یتیو امن یافزار

ی این از سویی هم، بخش عمده ای از غرفه ها.درصد شهروندان هرات به خدمات مخابراتی دسترسی دارند

ه از داران این نمایشگاهای مخابراتی و خدمات انترنتی قرار گرفته است.شماری از غرفهه در اختیار شرکتنمایشگا

بود امنیت و نبه باور این افراد، .تری کندبیش های مخابراتی تالشقسمت تامین امنیت پایه خواهند تا دردولت می

 .تر به مشتریان عرضه شودهای زیاد و کیفیت کمنت به بنتریهای سد راه خدمات انترنتی باعث شده تا اچالش
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 4۰ا حضور برات ی در هبه گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، اولین نمایشگاه مخابرات و تکنولوژ

 .غرفه در هرات برگزار شده است 52شرکت مخابراتی، خدمات اینترنتی و نرم افزار در 

************************************************ 

 هرات یساخت وطن در اوج گرما یبازار کولرها

  8/4/98مورخ  24منبع : خبرگزاری وطن 

در  م امکاناتز تمارا مجبور ساخته تا ا تیوال نیو شهروندان ا دهیج خود رسهرات به او یروزها نیا یهوا یگرما

دارند و رسی نفرار از گرما استفاده کنند.در برخی مناطق این والیت مردم به برق قوی دست یدسترس خود برا

ل است که وسای کولرهای ساخت هرات یکی از این.مجبورند وسایلی را انتخاب کنند تا مصرف کمتری داشته باشند

شاید این  .طلبندیتر برق را هم مدر چند سال اخیر وارد بازار این والیت شده است و عالوه بر ارزانی، مصرف پایین

ی هرات را توانند حرارت این روزهاکولرهای وطنی به اندازه کولرهای خارجی خنک کننده نباشند اما حداقل می

 .برای استفاده کننده تحمل کننده تر کنند
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****************************************** 

 تان و هرات بخاطر تامین مالی و اقتصادی طالبانافزایش ناامنی در والیات غرب افغانس

  8/4/1398منبع: خبرگزاری هشت صبح مورخ 

های نبرد در کشور بدل شده و حمالت اخیر ترین حوزههای اخیر به یکی از جدیغرب افغانستان در ماه   

های ت دروازههای گلران، پشتون زرغون، اوبه و چشت هرات، نبردهای شدید حتا پش شهرستانطالبان به 

شهر فراه و تسلط طالبان بر اکثر مناطق روستایی در این والیت، حاکمیت پایین دولتی و جنگ در والیت غور 

های این  شهرستانشان بر شماری از و در نهایت محاصره اقتصادی والیت بادغیس توسط طالبان و تسلط

در ساختار اداری افغانستان، نهادهای دولتی،  دهنده افزایش نبردها در مناطق غربی کشور است.والیت نشان
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در  دانند.های هرات، فراه، غور و بادغیس را حوزه غرب افغانستان میالمللی والیتخصوصی و مؤسسات بین

مرکز تجارتی غرب افغانستان است والیتی که در زمان مجاهدین و پس از آن در زمان  هراتاین میان 

های اخیر نیز هرات مرکز های غربی کشور بود. در سالو اداره در والیتطالبان نیز مرکز فرماندهی جنگ 

هرات   ظفر و برخی از نهادهای ملکی بوده است. 2۰7فرماندهی پولیس زون غرب افغانستان و قول اردوی 

های هرات تا همین دو سال پیش، رنگ و بوی متفاوت از برد، اما ناامنیها است که از ناامنی رنج میسال

های مسلحانه درد اصلی ربایی و دزدیگذشت داشت. آدمچه در جنوب، شرق و شمال افغانستان میآن

های اخیر ها و ماهها بارها در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب زدند. هرات اما در سالها بود. آنهراتی

همین اکنون در  جربه شده است.های جغرافیایی افغانستان تها در دیگر حوزهاست که سال شاهد نبردهایی

شود و کیلومتر با شهر هرات فاصله دارد، هر از گاهی زدوخورد می 2۰تر از گذره، جایی که کم شهرستان

حضور طالبان در روستاهایی چون سیاوشان و کورت غیر قابل انکار است. هفته گذشته طالبان تا آستانه 

نیروهای امنیتی با تلفات باال اما مانع سقوط آن شدند.  گلران پیش رفتند، شهرستانباغ مرکز سقوط قره

غربی  شهرستانزرغون، اوبه و چشت هرات افزایش یافته است. نفوذ طالبان در های پی هم در پشتونجنگ

کشک کهنه و کشک رباط  شهرستانهرات از جمله غوریان افزایش یافته و در شمال هرات عالوه بر گلران، 

های شیندند ها مرکز اصلی جنگ در هرات بود. جنگشیندند برای سال رد نیست.سنگی نیز بدون زدوخو

بخش بزرگی از توان جنگی نیروهای دولتی را به مصرف رسانیده است. هر چند پس از تبدیل شیندند به 

 ای فروکش کرده، اما تسلط دولت در مناطق زیادی ازتا اندازه شهرستانها در این حاال جنگ شهرستانچهار 

 شدن گماشته وجود با شیندند تأسیستازه شهرستان دو –در یکی  های شیندند پایین است. شهرستان

های اجتماعی در هنوز ناامنی .اندنکرده شروع را شاناداری هایفعالیت فرمانداران اکنون تا اما تازه، فرمانداران

بایی و قتل در شهر هرات قلب اقتصادی و رهای مسلحانه، آدماصلی شهروندان است. دزدی شهر هرات نگرانی

 الشعاع قرار داده است.شاهرگ تجارتی هرات را تحت

 بادغیس، در محاصره شدید اقتصادی

های مخابراتی را تهدید کردند. همین شبکه یها حتاند. آنطالبان اخیراً بادغیس را تحریم اقتصادی کرده

 سبزک بند مسیر هاآن. اندفعال غیر مخابراتی، هایشبکه  س،نو، مرکز والیت بادغییاکنون حتا در شهر قلعه

. تقریباً همه اموال تجارتی و مایحتاج است بادغیس و هرات بین مرز سبزک بند. دارند خود تسلط زیر را

های نشر شده آمده شود. در گزارشگی مردم در بادغیس از هرات و از مسیر بند سبزک تامین میروزمره زند

گیرند. قیمت مواد غذایی در بادغیس به طور برنج را هم می کیسهیک  یها جلو انتقال حتاست که آن

ها تر شده است. آنهای مختلف بادغیس بیششهرستانتسلط طالبان در  آوری باال رفته است.سرسام

ی پی هم هاها است در اختیار دارند. جنگترین منبع عایداتی مردم بادغیس را سالهای پسته، بزرگجنگل

را به مرکز اصلی جنگ در این والیت  شهرستانباالمرغاب، این  شهرستاندست شدن بهطالبان و دولت دست

بدل کرده است. والی بادغیس باری گفته بود که اگر باالمرغاب سقوط کند خودکشی خواهد کرد، همین 

ها وهایی که باید در ولسوالیکند، بسیاری از نیرسنگینی می شهرستاناکنون بار اصلی جنگ به سمت این 
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جوند زیر فشار سنگین  شهرستان کنند.مختلف بادغیس مصروف تامین امنیت باشند از باالمرغاب دفاع می

تر انتظار نفوذ طالبان را داشت نیز قادس، جایی که کم شهرستاناقتصادی طالبان در حال فلج شدن است. 

ترین والیت غرب جا شدند. محرومای اخیر به شهر هرات بیهناامن است. هزاران خانواده بادغیسی در سال

کیلومتر از هرات  15۰والیت بادغیس  کند.ترین فشارهای اقتصادی را تحمل میافغانستان این روزها سنگین

نو، مرکز این یدر شهر قلعه یکم یک هفته است که ارتباطات مخابراتی با تهدید طالبان حتفاصله دارد. دست

 طع گردیده است.والیت، ق

 ترین والیت غرب افغانستانفراه، ناامن 

فراه مرکز اصلی جنگ، خشونت و کشتار افغانستان است. والیت فراه مرکز بزرگ تلفات نیروهای دولتی به 

ویژه طی دو سال گذشته در غرب افغانستان و بنا بر آمارها، در سطح کشور بوده است. هر چند جنگ در فراه 

 والیت این در نبردها این از پیش اما نشده آغاز اخیر سال دو –، هرات و غور طی یکی بر خالف بادغیس

های شهر فراه مرکز کم دو سال است که طالبان پشت دروازهدست .بود والیت این ولسوالی چند به محدود

گی را بر زندهدست شدن مناطق کلیدی این والیت، بهاند. ترور، حمالت شبانه و دستاین والیت سنگر گرفته

درصد خاک  5۰بر اساس آمار ارایه شده از منابع رسمی، طالبان بر  ساکنان این والیت دشوار ساخته است.

های شبانه، شهر فراه ها نیز زیر تهدید جدی آنان قرار دارد و فیرها و شلیکفراه تسلط دارند و متباقی بخش

های اخیر ین قربانگاه نیروهای نظامی افغانستان در سالترفراه بزرگ است.را به شهر آشوب و ترس بدل کرده 

های ای نظامیان کشور در سالها خبر از جان باختن کتلهبوده که اکثر آنان به صورت گروهی جان باختند. ده

ترین مزارع کوکنار در غرب افغانستان در والیت فراه است و این والیت است. بیشاخیر از فراه مخابره شده 

دار هدف قرار داده های دوربینترین قربانیان از میان نیروهای نظامی است که توسط سالحبیشدارای 

اند و آمار جا شدهاش، هرات، بیهزاران تن از مردم این والیت به مرکز این شهر و یا والیت همسایه اند.شده

روهای نظامی در فراه در حمالت تر تلفات نیبیش داخلی در فراه هر روز در حال افزایش است. خانمانهای بی

برند و شمار نظامیان مخالف دولت در این رفته بهره میجنگی پیش دهد. طالبان در فراه از ابزارشبانه رخ می

رَوی های ورودی شهر فراه پیشوالیت چندین برابر سربازان دولتی است. طالبان تا اکنون چندبار تا دروازه

سال اخیر بوده است. صدها مکتب در  4های طالبان طی ترین برنامهی از بزرگاند و سقوط شهر فراه یکداشته

ترین کند. بیشهای دولتی این والیت بیداد میاند و فساد اداری در ادارهاین والیت بسته شهرستان 11

 اند.ادهشان را از دست دهایو فرماندهان امنیتی کشته شده در غرب افغانستان در جنگ فراه جان فرمانداران

های بیرونی، کمبود نیروهای امنیتی، ترافیک مواد مخدر و ی اداری، دخالت دستوجود فساد گسترده

شود. جنرال ها در فراه خوانده میترین دالیل افزایش ناامنیموجودیت منابع عایداتی برای طالبان از عمده

بار تأکید کرد که کم یکنیز دستجان نیکلسون، فرمانده پیشین نیروهای حمایت قاطع در افغانستان 

که فراه دومین والیت برای -در کنار تاپی  کنند.به فراه حمله می« طالبان به حمایت کشورهای همسایه»

ی اقتصادی بندر چابهار که آباد و حتا اجرای پروژهساخت بند آب بخش -عبور آن در افغانستان است

ی آقای قانع، ایران در های نیرومند دیگری است که به گفتهچنان فراه در مسیر آن قرار دارد، انگیزههم

با این وصف هم اما همیشه حکومت افغانستان  همکاری با روسیه دست به مداخله برای جلوگیری از آن بزند.
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تفاوتی شده گی مردم در این والیت بزرگ کشور را تهدید کرده، متهم به بینسبت به عوامل بزرگی که زنده

 است.

 های قومی تا کمبود نیروی امنیتی؛ از جنگغور 

رسد. های قومی شد، جای پا برای طالبان باز کرد. هر چند به نظر میکه وارد فاز درگیریوالیت غور پس آن

چنانی با رهبری طالبان در پشاور، قطر و یا ی آنها در ابتدا رابطهای است که آنساختار اجتماعی غور به گونه

اخه شغور  شهرستانها رنگ و بوی قومی داشت. در هر داشتند. در والیت غور ابتدا جنگهر جای دیگری ن

دیگر بر سر مسایلی چون ازدواج، تجاوز های قومی با یککنند. تقریباً اکثر این شاخهگی میقومی محلی زنده

نابع پیدا کردن م ها برایهای قومی شد. آنها موجب مسلح شدن گروهاین درگیر شدن و زمین درگیر شدند.

جویان ای از جنگتری چون طالبان و داعش شدند. باری شاخههای مسلح بزرگحمایتی دست به دامن گروه

اند. آنان ردههای مسلح قومی نفوذ پیدا کداعش در والیت غور اعالم موجودیت کرد. طالبان حاال بر این گروه

ا شهر فیروزکوه بکیلومتر  15تر از د. منطقه مرغاب کمجنگنها، با دولت افغانستان میبه وسیله این گروه

 ت غور حاالوالی .مرکز والیت غور فاصله دارد. مرغاب یکی از مراکز اصلی فرماندهی جنگ در والیت غور است

 .ا ندارندالیت ربه والیتی به شدت ناامن بدل شده و مقامات حکومتی توان سفر به بسیاری از مناطق این و

 زه اصلی جنگ در غرب افغانستاناقتصاد؛ انگی

ق بر مناط کنترل طالبان در غرب افغانستان حضور پررنگی دارند. بسیاری افزایش حضور طالبان و تالش برای

کنند که غرب شود طالبان تالش میدهند. گفته میتر در این حوزه را به جنبه اقتصادی آن ربط میبیش

ایران و ترکمنستان  ها معتقد اند که مرزهای اقتصادی بابرخی اشد.افغانستان مرکز تامین مخارج مالی آنان ب

ی ن، بازدهه بر آدر غرب کشور و بدل شدن این مرزها به منابع خوب عایداتی، یکی از عوامل جنگ است. عالو

 درآمدیها از منابع های بادغیس و فراه باعث شده که این والیتمناسب کشت مواد مخدر به ویژه در والیت

ع بی و به تبنفوذ ایران بر مناطق غر واد مخدر افغانستان است.مترین مرکز پروسس البان باشند. فراه بزرگط

یزه جنگ های روسیه و کشورهای عضو شوروی سابق نیز از دیگر عوامل افزایش قدرت طالبان و انگآن دخالت

لبان طا ترکمنستان نیز نشر شد.اری خبرهایی از دخالت بشود، تا جایی که در غرب افغانستان شمرده می

اش اجتماعی کنند تا نفوذشان بر اقوام غیر پشتون را نیز گسترش دهند. والیت غور به دلیل ساختارتالش می

 –ات مسیر هر بان دراستعداد و پتانسیل همراهی با طالبان را دارد. هرات مرکز اقتصادی افغانستان است. طال

 با رل داشته باشند.ادنی مانند سنگ مرمر نیز کنتمع استخراج بر تا کنندمی تالش هاآن. دارند گمرک کابل

تواند برای حکومت افغانستان سنگین تمام شود. حضور و ها در غرب افغانستان میاین همه افزایش جنگ

 ت.ومت اسحک درآمدینفوذ مخالفان مسلح بر هر منطقه در غرب افغانستان به معنای کمرنگ شدن منابع 

************************************* 

 وسط ایتالیات چشت-آسفالت شاهراه هراتمیلیون یوروئی  97عدم اجرای پروژه 

 1398 تیرماه 9یکشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/2019/06/30/
https://8am.af/2019/06/30/
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گذرد، اما هنوز گویا سال میهیجده های شرقی هرات شهرستان انستان برای مردم افغ ی دولتاز اولین وعده

ده بود داها نیست. دولت وقت افغانستان به مردم وعده  شهرستانبه مردم این « وفا به عهد دولت»خبری از 

ی هزینه سازد.قرار بود این شاهراه بادو سال می -چشت را طی یکی -کیلومتری هرات 155که مسیر شاهراه 

چنان قرار شده بود ها همایتالیا در پنج مرحله ساخته شود. بر اساس گزارش کشور میلیون یورو به کمک 97

ر در دست ساخت قرار بگیرد. از آن زمان المیلیون د 24ی کیلومتر با هزینه 35ی اول آن به طول که مرحله

ردان قبلی و فعلی دیگری هم برای ساخت این مشمار دیگری هم از طرف دولتهای بیتا کنون بارها وعده

ها برداشته نشده  شهرستانمسیر روی هم تلنبار شده، اما حتا یک قدم هم کار عملی از دید ساکنان این 

ی شرقی هرات های چهارگانهشهرستانوالیت غور، بارها مردم  تا چشت -برای ساخت شاهراه هرات است.

کیلومتری اوبه تا هرات را  1۰۰در یک مورد مسیر نزدیک به  ینان حتاند. آدست به تظاهرات گسترده زده

جا طی سه روز قدم زده و خودشان را به مرکز شهر هرات، مقابل دفتر والی این والیت رساندند. در آن

گان ی تحصن برپا کردند و عبدالقیوم رحیمی، والی هرات پس از برگشت از سفر از مرکز کشور با نمایندخیمه

گان مردم وعده سپرد که در دفتر خود دیدار کرد. فرد شماره یک دولت در هرات در آن دیدار به نمایند آنان

ی تحصن، معترضان بار با گذشت یکی دو هفته از برپایی خیمه شود.به زودی کار عملی ساخت جاده آغاز می

از او دوباره خواستند که  شان دعوت کرده ویدوم عبدالقیوم رحیمی، والی هرات را به شنیدن خواسته

ی ساخت این جاده را جدی بگیرد. آقای رحیمی در پاسخ به معترضان آنان را به صبر و شکیبایی مسأله

کیلومتر تمام شده و انجام عملیات تدارکاتی فاز  35فراخواند و گفت که امور تدارکات فاز اول جاده به طول 

تحصن، جمعی  چادرونهم از برپایی دارد. سرانجام در روز شصتها در مرکز کشور قرار دوم آن روی میز مقام

ی شرق هرات که در خیمه حضور داشتند، به اعتصاب پایان های چهارگانهشهرستانگان و جوانان از نماینده

شان هایش را عملی نکند، دست به نافرمانی مدنی در مناطقداده و به دولت هشدار دادند که اگر وعده

کرخ، اوبه، »های شهرستانآن روز، آنان هشدار دادند که اگر دولت خواهان آرامش در در  زنند.می

حاال اما عبدالقیوم رحیمی،  شان را بشنود.در شرق هرات است، صدای اعتراض« زرغون و چشت شریفپشتون

اید که از افزشود. آقای رحیمی میی نزدیک شروع میگوید که کار آسفالت شاهراه در آیندهوالی هرات می

چنان به محض رسیدن بودجه از جاده آغاز شده است و هم زیرسازیاوبه، کار  شهرستانطرف هرات به سمت 

ها، اما مردم منطقه حکایت دیگری با تمام این طرف کشور ایتالیا، کار عملی آسفالت آن هم آغاز خواهد شد.

 کندرات دولت را به ناکارآیی و فریب متهم میاوبه ه شهرستاناز قضیه دارند. محمدعالم مودودی، از ساکنان 

افزاید که دولت در گذشته بارها گفته که جاده رود. او میجاده به کندی پیش می زیرسازیگوید که کار می و

گان مردم در ای کار آن به تعویق افتاده است. آقای مودودی که از نمایندسازیم و هر بار به هر بهانهرا می

، زمانی که رییس جمهوری کشور به هرات سفر 1395کند که در زمستان سال بود تأکید میاعتراضی  چادر

گوید داد. او میداشت، بیلبوردهای زیادی در گوشه و کنار شهر هرات نصب کردند که خبر از ساخت جاده می

، اوبه و های چشت شریف شهرستانکه از آن زمان تا کنون هیچ خبری از ساخت جاده به گوش نرسیده است.

روند. در این ی اقتصادی افغانستان به شمار میکرخ از جمله مناطق دارای معدن و پر ارزش از نگاه زنجیره

های مردم اگر دولت سنگ و سایر مواد معدنی جود دارد و بنا بر گفتهها معادن زیاد سنگ مرمر، زغالولسوالی



 

 16 

تر همت کند. پیش از د، باید برای ساخت جاده بیشمرکزی افغانستان شعار توجه به زیر ساخت اقتصادی دار

گذاری کرده بودند اما بنا بر دالیلی چشت را برای مدتی کوتاه به نام دهلیز شرق و غرب نام-این شاهراه هرات

 این نام حذف شد.

 افغانستان و ایتالیا 

 ساندن اینرای به انجام رهایی وجود دارد که دولت افغانستان تمام تالشش را بدر سوی دیگر خط اما گفته

از  ومایندگان احمد شهیدزاده، عضو پیشین مجلس نپروژه انجام داده و حاال توپ در میدان ایتالیا است. خلیل

د. آقای گوید که بنا بر مشکالت قبلی و برخی مالحظات کار ساخت شاهراه به درازا کشیبزرگان منطقه می

 ساله به دولت 2۰ی به صورت قرضه لیا حاضر شده که این پول راکند که دولت ایتاشهیدزاده اما تأکید می

ا یک راهراه شافغانستان بدهد و اکنون همه منتظر امضای اسناد از طرف ایتالیا هستند. کار ساخت این 

گوید، وزارت فواید عامه منتظر اجرایی شدن دار شده و آن طور که آقای شهیدزاده میشرکت ترکی عهده

گوید که پیش از این مردم مردمی می-ایاسداهلل تیموری، فعال رسانه یتالیا است.ی دولت اوعده

ی م تالشههای شرق هرات در تصمیمی جمعی به این نتیجه رسیده بودند که اگر دولت این بار شهرستان

گوید می زنند. آقای تیموریی آسفالت جاده نکند، دست به همراهی با طالبان میبرای به انجام رساندن پروژه

و متوقف کردن موترهای حامل سنگ مرمر  های چشت و اوبه، بستن جاده شهرستانکه تصمیم بعدی مردم 

های استخراج سنگ مرمر در چشت شریف افزاید که به همین ترتیب جوانان منطقه در کارخانهاست. او می

ار دهد که اشتراک نکردن چهچنین هشدار میتحصن برپا کرده و مانع کارشان خواهند شد. او هم چادر

رای به بدولت  شرق هرات در انتخابات پیش رو از ابزارهای دیگری است که مردم برای فشار علیه شهرستان

ا در چه که زنگ خطر را برای مردم به صدها اما آنبا تمام این هایش استفاده خواهند کرد.انجام رساندن وعده

بان در ین از تحرکات طالااوبه است. پیش از  شهرستانهای مرکز یآورده، حضور نیروهای طالبان در نزدیک

ومتری مرکز اوبه کیل 1۰آباد در های متفاوتی نشر شده بود. گناهاوبه گزارش شهرستان« آبادگناه»ی منطقه

چنین تحرکات طالبان در مناطق ها هم اکنون به پایگاه طالبان بدل شده است. هماست و از قرار گزارش

های ر گفتهباوبه هم پررنگ گزارش شده است و بنا  شهرستانکیلومتری  2۰در « ان، شاهنان و کرشککوی»

ند. همراه شو هایش را نداشته باشد، آنان مجبور اند با طالبانمردم محل، اگر دولت توان اجرایی کردن وعده

 هاهرستان ش  حضور طالبان در ی محلی هرات و سران امنیتی در این والیتاین در حالی است که بارها اداره

 که چشت-هرات شاهراه التآسف بر مبنی دولت یوعده که شود دیده هااین تمام با. اندخوانده رنگکم را

 !شودتر است، چه وقت عملی میکشور نزدیک کابل به مرکز-کیلومتر نسبت به شاهراه هرات 445 کمدست

*********************************************** 

 برداری مدرن در هراتترویج کاله

 1398 /4/ 1۰دوشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/2019/07/01/
https://8am.af/2019/07/01/
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ای این روزها در والیت هرات غوغا به پا کرده است. برای پیدا کردن و پیوستن به های بازاریابی شبکهشرکت

ها، نیاز به صرف زمان زیاد نیست، بلکه هر متقاضی به گونه شرکتهای مخفی و آشکار اینها و گروهشبکه

وجوی ها شود. در مواردی حتا نیاز به جستتر این شبکهبیش وجو وارد یک یاتواند با اندکی جستراحتی می

کنند. اند، به شما رجوع میگذاری کردهشما نیست، بلکه بازاریابان و کسانی که در این زمینه اندکی سرمایه

ی پیش با یکی از دوستانم در دکان عصر روز چهارشنبه هفته 6:۰۰حوالی ساعت  همین اتفاق برای من افتاد!

ی ایرانی از ی لهجهمایهوگو بودیم که مردی نسبتاً جوان وارد دکان شد و با تهفروشی در حال گفتکتاب

وگو که باز شد، از او در دار که از قضا دوست من بود، دو جلد کتاب انگیزشی درخواست کرد. باب گفتدکان

رف یک شرکت بزرگ ایرانی به مورد سفرش به والیت هرات پرسیدم. گفت که برای تجارت و بازاریابی از ط

افغانستان سفر کرده و مدتی هم در کابل بوده است.با پرسیدن یکی دو سوال دیگر وقتی دید به دلیل سفرش 

اش فردای آن روز به شماره مند هستم، شماره تماسش را داد و از من دعوت کرد به دیدارش بروم.عالقه

ای نسبتاً قدیمی و کهنه را در ار به محل مالقات رفتم. خانهتماس گرفتم و با گرفتن آدرس دفترش، برای دید

یکی از نقاط مرکزی شهر به عنوان دفتر انتخاب کرده بود. دعوت کرد و داخل حویلی رفتیم. مرا به اتاقی 

بدون میز و چوکی دعوت کرد. خبری از میز دفتر و وسایل کار که در یک شرکت تجارتی مرسوم است، نبود. 

ی مکمل از لوازم بهداشتی ای از اتاق فقط یک تلویزیون بود و یک بستهستیم. در گوشهروی موکت نش

چه گذاشته شده بود.محمد نوری، شهروند روی طاق« بادران گستران»محصول یک کمپنی ایرانی به اسم 

م گفت کرد، برایدر هرات معرفی می« ی جهانی بادران گسترانشبکه»ی شرکت ایرانی که خودش را نماینده

تر از وزارت تجارت ایران مجوز گرفته است و در بیش 6/6/139۰کند، به تاریخ شرکتی که برایش کار می

شهرهای ایران فعالیت دارد.آقای نوری برای معرفی شرکتش از ابزار متفاوتی کار گرفت. از جمله برایم 

شان داد و گفت که بادران گستران ویدیوهای تبلیغاتی شرکت شبکه جهانی بادران گستران را در تلویزیون ن
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پس از چند سال کار در داخل ایران، حاال به دنبال بازاریابی در خارج از این کشور است. او گفت که 

افغانستان به عنوان اولین هدف بازاریابان و طراحان استراتژیک شرکت قرار گرفته شده است و پس از افتتاح 

تر آغاز به کار خواهند کرد.آقای نوری های بیشگر افغانستان هم شعبههای دیگی در هرات، به والیتنماینده

ی پنجم شهر هرات دفتر تر، در یک مکان جدید در ناحیههای بیشچنان گفت که برای جذب مشتریهم

 کنند.اند و با باال کردن تابلو به مردم خدمات ارائه میگرفته

بیند. اب میکنند، به چشم بازارییی را که با آن معامله میهاشرکت شبکه جهانی بادران گستران تمام مشتری

گی گونهچروش کار این گونه است که مشتری پس از سپری کردن یک هفته آموزش الزم در مورد شرکت و 

ه مشتری یورو از شرکت خریداری کند. ب 2۰۰را به مبلغ  شود تا یک کارت دو سالهکاروبار آن، تشویق می

د تخفیف از کاالی متفاوت تولید درص 3۰توانید با ا همراه داشتن این کارت، شما میشود که بگفته می

 که با خرید، مشتری نزد شرکتچنان دو امتیاز دیگر دارد. از جمله اینشرکت خریداری کنید. این کارت هم

شود. مواد یکند که این اعتبار هنگام خرید از شرکت صرف تخفیف میورو اعتبار دریافت می 1۰۰۰به ارزش 

های آقای فتهگچه است که بنا بر آرایشی، بهداشتی، برنج، چای، روغن، لوازم چرمی و برخی دیگر از کاال، آن

ها استفاده تواند از آنکند و خریدار میی جهانی بادران گستران در ایران تولید مینوری، شرکت شبکه

ی اول کار به شود که با جذب دو نفر دیگر در هفتهچنان نوید داده میها، به مشتری همکند.در کنار این

های تری به جیب بزند. به این ترتیب که مشتری هر چقدر مشتریتواند پول بیشعنوان زیر شاخه، می

گذاری در شرکت کند، نفع فرد اول که به عنوان ها را ترغیب به سرمایهتری برای شرکت جذب کند و آنبیش

تشویق فرد اول  نفر با 6۰۰یابد که تر از همه است. وعده تا جایی ادامه میبیششود، سرشاخه شناخته می

کند. منفعت یورو تقدیم می 12۰۰۰یورویی بگیرند. شرکت در نهایت به فرد اول تا سقف  2۰۰کارت  6۰۰

 تواند افراد دیگری را معرفی کند و در نهایتشود بلکه هر فرد میپولی تنها به نفر اول خالصه نمی

 2۰۰گذاری شود که مفاد سرمایهچنان به مشتری گفته میها همعالوه بر این آهسته سرشاخه شود.آهسته

ه ا آن را بیابد. به این ترتیب که با هر بار خرید فردی که شمیورویی شما با یک روش دیگر هم افزایش می

ه حساب درصد مفاد ب 1۰، تا کندادی که شرکت از خریدار کسب میاید، از مجموع مفشرکت معرفی کرده

تر به آدرس دفتر مرکزی شرکت رفتم، با وگوهای بیششنبه که برای انجام گفتشود.روز یکشما واریز می

های روز دیگر کاال 5های آن خالی از جنس بود. به من گفتند که تا رو شدم که قفسهدکانی نسبتاً بزرگ روبه

مرا به  اال از نزدیک به شرکت مراجعه کنم.کم برای خرید و لمس توانرسد و آن زمان میشرکت به هرات می

وگو کرد، گفتی باال راهنمایی کردند. با فردی به مشهور به آقای توکلی که خودش را تهرانی معرفی میطبقه

ارشان گفت ک کردم. جواز کار شرکتش را که از ریاست صنعت و تجارت هرات گرفته بود برایم نشان داد و

وگو در دفتر گذاری در شرکت کرد. در همان زمانی که برای گفترسمی است و مرا تشویق به سرمایه کامالً

ن که بین یورویی برای جوانا 2۰۰نشسته بودم، محمد نوری با چند جوان دیگر هم آمد و چندین کارت 

 ساله بودند، فروخت. 25تا  2۰های سنی رده
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ن شدم و هانی بادران در دفتر رسمی کارشان، بیروشرکت شبکه ج گانوگو با مسووالن و نمایندهپس از گفت

ا ری جهانی بادران گستران به ریاست تجارت و صنعت هرات رفتم تا صحت و سقم جواز کار شرکت شبکه

ی ریاست صنعت و تجارت هرات اما گفت که جواز کار این شرکت کنندهپیدا کنم.میرعارف صادق، وارسی

توب به آقای صادق گفت که یک مک جوازدهی افغانستان و هرات موجود نیست. تقلبی است و در سیستم

گی هرات ریاست ارتباط خارجه در مورد شرکت بادران از طرف نماینده 21/۰2/1398به تاریخ  466شماره 

ی ه درستکگستران به ریاست تجارت و صنعت هرات آمده بوده و طی آن از این ریاست خواسته شده بود 

توب قبلی به جواب مک 3۰/۰2/1398شرکت بررسی شود. او اضافه کرد که پس از آن، به تاریخ  جواز کار

ر شد که جواز به ریاست ارتباط خارجه فرستاده شد و در آن ذک 94۰7ریاست ارتباط خارجه، مکتوب شماره 

یم گفت م، براها شدکار این شرکت تقلبی است.زمانی که از آقای صادق خواهان دریافت کپی یکی از مکتوب

ه جهانی برداری از آن را ندارم.در بازگشت به دفتر شرکت شبککه اسناد داخل اداره محرم است و حق کپی

مصاحبه  اضر بهبادران، خودم را معرفی کردم و از آقای توکلی درخواست مصاحبه کردم. در پاسخ گفت که ح

ت ن تجارگفت که کارشان مطابق قانو نیست و تا چند روز دیگر مشکل شرکت به کلی حل خواهد شد. او

وجو در ها با اندکی جستبرداری از مردم ندارد.در کنار اینافغانستان است و هیچ شرکت بزرگی سعی در کاله

خوریم های نوشتاری، شنیداری و دیداری بر میهای مصاحبهای پر شماری از لینکفضای انترنت، به مجموعه

ی جهانی بادران ها از شرکت شبکهران نشر شده است. در اکثر مصاحبههای داخلی ایکه از طرف رسانه

اند، برای گذاری کردههای مشابه سرمایهشکایت شده است و کسانی که پس از مدتی در این شرکت و شرکت

های ی خوشی از شرکتمردم هرات خاطره اند.تر، خودشان را کنار کشیدهدوری از گزند خطر مالی بیش

نگ را برداری از مردم فلبا کاله« گولد کوئیست»ند. در گذشته، یک شرکت مشهور هرمی به نام هرمی ندار

های هرمی دوباره در هرات جان گرفته است، نقل ی برگشت شرکتدار کرد. حاال که آوازهبست و مردم را داغ

گذاری تجارت و سرمایهها است. چیزی که از نظر اتاق ساله همین شرکت 3۰تا  2۰محافل اکثر جوانان بین 

گوید که هر از گذاری هرات میاحمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایههرات قابل نگرانی است.خلیل

کنند سر مردم کاله بگذارند. آقای یارمند این گونه های مشابه سعی میهایی با سازوبرگگاهی چنین شرکت

شوند.با تمام ه مردم کشورهای جهان سوم به آن گرفتار میخواند کمی« برداری مدرنکاله»ها را تجارت

برداری انترنتی یک صبح مبنی بر کاله8ی یش در پی نشر گزارشی از روزنامهپها گفتنی است که چندی این

ی گرد قضایی قرار گرفتند و دروازهشرکت توریستی در هرات، مسووالن شرکت از سوی دولت مورد پی

 و الک شد.شرکت برای همیشه مهر 

 مالحظه : 

در مالقات و مراجعه تعدادی از عوامل این شرکت با کارشناس اقتصادی این نمایندگی به آنها گفته شد که 

جواز تجاری شرکت بادران تقلبی است و البته این موضوع پس از دریافت نامه از مرکز با ارسال یادداشتی به 
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هرات رسماٌ پی گیری و سوال شد و آنها صحت جواز شرکت دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه افغانستان در 

بادران گستران را تایید نکردند که مراتب به اطالع مرکز و شرکت بادران گستران رسیده است و چندین بار 

هم تلفنی و حضوری نیز از عوامل شرکت خواسته شده که تا قبل از قانونی کردن فعالیت تجاری شرکت در 

می برای تاسیس دفتر و یا فعالیت تجاری نکند، اما آنها این هشدارها را کماکان نادیده افغانستان هیچ اقدا

گرفته اند و همچنان به کارخود ادامه می دهند و مدعی هستند که کارهای قانونی تاسیس دفتر شرکت 

وع می شرکت در هرات و مجوزها را هم در دست پی گیری دارند! بنظر می رسد عدم توجه آنها به این موض

تواند برای آنها مشکل امنیتی و قانونی ایجاد کند. جو رسانه ای در هرات به نفع آنها نیست. این موضوع را 

 آنها هم می دانند ولی کماکان اصرار به ادامه کار در این شرایط دارند!   

************************************************ 

 قتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات در شهر هراتبرگزاری کمیته مشترک همکاری های ا

ت، ت هرادر راستای نشست های دوره ای کمیته مشترک همکاری های اقتصادی استان خراسان رضوی و والی  

و قتصادی ذیربط داین نشست به میزبانی طرف افغانستانی و با حضور مسئولین ا 1398تیرماه  13تا  11در تاریخ 

ن یان، معاورسول ز فعاالن بخش خصوصی در شهر هرات برگزار گردید. ریاست هیات ایرانی را آقایاستان و برخی ا

عاون ماده، هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و ریاست هیات طرف افغانستانی را خانم حسن ز

وابط عه رمنظور توس محترم امور اجتماعی والی هرات بر عهده داشتند. این نشست در فضایی دوستانه و به

در پایان  ردید.اقتصادی و تجاری فیمابین و همچنین مرتفع ساختن و ساماندهی برخی موانع و مشکالت برگزار گ

ی امضا نیز صورتجلسه ای حاوی موضوعاتی در حوزه های؛ گمرک و تجارت، حمل و نقل و سوخت و انرژی به

کمیته . مودندنهیات با آقای رحیمی، والی هرات دیدار  روسای دو هیات رسید. در حاشیه این نشست، روسای دو

و  رضوی مشترک همکاری های اقتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات براساس توافق استاندار خراسان

ست و حسب ، سالیانه بصورت دوره ای در شهرهای مشهد و هرات برگزار شده ا1395والی هرات در آبان ماه 

 ست بعدی این کمیته در شهر مشهد برگزار خواهد شد. تفاهمات بعمل آمده نش
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سومین نشست کمیته مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات  1398تیرماه  13تا  11در تاریخ     

نفره از استان خراسان رضوی به ریاست جناب  12در شهر هرات باستان برگزار شد. در همین خصوص یک هیات 

از طریق مرز  11/4/1398صبح روز سه شنبه  9معاون محترم امور اقتصادی استانداری ساعت  آقای علی رسولیان

اسالم قلعه وارد خاک افغانستان شد که در مرز اسالم قلعه مورد استقبال این کنسولگری ،  -زمینی دوغارون

ستان در هرات، مدیرکل بخش خصوصی والیت هرات ، بخش تشریفات دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغان

اسالم قلعه و جمعی از مسئولین ذیربط محلی والیت هرات قرار گرفت. هیات جناب آقای  –رئیس گمرک هرات 

رسولیان معاون استاندار خراسان رضوی به هرات را جمعی از مسئولین ذیربط استان خراسان رضوی  شامل : 

هانخواه ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک مشهد، جناب آقای سیاح فرماندار محترم تایباد، جناب آقای امید ج

جناب آقای ابراهیم نصری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، جناب آقای علی اصغر اصغری مدیر 

مدیرکل محترم  امنیتی و  حسین شرافتی محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان، جناب آقای 

شعبه اجرایی مشهد، جناب  -حمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستانانتظامی استان، جناب آقای م

آقای محمد کوهگرد مدیرکل محترم گمرک دوغارون، جناب آقای سید حسین آقائی مدیرعامل محترم منطقه 

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی  محترم رئیس جناب آقای احمد زمانیانویژه اقتصادی دوغارون ، 

و جناب آقای  کارشناس هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی جناب آقای هادی حقیقی، استان

حمید رضا منتظری کارشناس محترم اداره امور افغانستان وزارت امورخارجه، همراهی می کردند.  طبق برنامه 

ی را برگزار و بر روی برخی ازپیش تنظیم شده ابتدا هیات در مرز گمرک اسالم قلعه جلسه مقدماتی میدان

مشکالت گمرکی مبتالبه دو کشور بحث و گفتگو شد و طرفین مشکالت را مطرح کردند و سپس هیات های دو 

طرف بصورت میدانی از تاسیسات گمرکی مرز مذکور بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفتند و 

ارائه گردید. پس از بازدید و صرف ناهار در اسالم قلعه هیات عازم  توضیحاتی توسط طرف افغانی به هیات ایرانی
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شهر هرات شد. بعد از ظهر سه شنبه همچنین هیات از برخی اماکن تاریخی هرات شامل مسجد جامع، مناره ها و 

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری بازدید به عمل آورند. 

لگری توسط جناب آقای افخمی سرکنسول محترم مورد هیات در محل کنسو 11/4/98عصر روز سه شنبه مورخ 

استقبال قرار گرفت و همچنین یک جلسه کاری و هماهنگی در محل کنسولگری برگزار شد. در این جلسه 

توافقات جلسه سال گذشته کمیته مشترک اقتصادی در مشهد مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و قرار شد که طبق 

بر اجرائی شدن توافقات گذشته مروری صورت بگیرد. در ادامه برنامه شب سه شنبه درخواست طرف افغانی ابتدا 

ضیافت شامی توسط سرکار خانم حسن زاده معاون محترم امور اجتماعی والی هرات به افتخار هیات استانداری 

 12/4/1398روز چهارشنبه مورخ  ۰93۰خراسان رضوی در قلعه اختیارالدین ) ارگ هرات ( برگزار شد. ساعت 

جلسه عمومی کمیته مشترک اقتصادی مذکور در هتل ارگ هرات برگزار شد و در این جلسه رئوس مطالب کمیته 

کارگروه سرمایه گذاری، گمرکات ،  -1های کاری تعیین و سپس جلسات تخصصی در کمیته های سه گانه شامل : 

و مشتقات نفتی ، برگزار شد . در این کارگروه سوخت  -3کارگروه حمل و نقل و ترانزیت  -2صنعت و تجارت 

کمیته های تخصصی اعضای هیات تقسیم و موضوعات را بصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دادند. ظهرروز 

چهارشنبه هیات ایرانی در هتل تجارت هرات در ضیافت ناهار اتاق سرمایه گذاری و تجارت شرکت نمودند و در 

مه مذاکرات پی گیری شد. همچنین غروب همان روز چهارشنبه مورخ ادامه عصر روز چهارشنبه نیز ادا

جناب آقای رسولیان معاون استاندار خراسان رضوی با جناب آقای عبدالقیوم  17تا  16ساعت  12/4/1398

رحیمی استاندار هرات مالقات نمود که صورتجلسه مذاکرات قبالٌ از طریق تلگراف ارسال شده است. شب 

مه سفر هیات مذکور به هرات ضیافت شامی در این کنسولگری برگزار و در این نشست که تمام چهارشنبه در ادا

اعضای هیات های دو طرف حاضر در نشست کمیته ها و سایر تجار و مقامات ذیربط والیت هرات از جمله سرکار 

جه افغانستان در هرات خانم حسن زاده معاون والی و جناب آقای  آزادانی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخار

حضور داشتند، جناب آقای افخمی سرکنسول محترم کشورمان در هرات ضمن خوشامدگوئی به هیاتهای دو طرف 

در خصوص اهمیت روابط اقتصادی بین دو کشور تاکید و بر برگزاری سایر کمیته های مشترک در بخش های 

ای تجاری و اقتصادی بین دو کشور و ارتقاء سطح امنیتی و فرهنگی نیز تاکید نمودند و بر پیگیری همکاریه

همکاریها در بخش های سرمایه گذاریهای مشترک در شهرک صنعتی هرات مطالبی را بیان کردند که مورد 

استقبال طرفین از جمله هیات افغانی قرار گرفت. در این نشست همچنین سرکار خانم حسن زاده معاون والی 

اون استاندار خراسان رضوی بر اهمیت ارتقاء روابط تجاری بین دو کشور و تالش هرات و جناب آقای رسولیان مع

 13/4/1398صبح روز پنجشنبه مورخ  9برای عملیاتی کردن مفاد کمیته های مشترک تاکید داشتند. در ساعت 

مراسم اختتامیه کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات در هتل ارگ با حضور سرکنسول محترم 

رمان در هرات، نماینده دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در هرات و معاونین استاند اران خراسان رضوی و کشو

صورت جلسه  "هرات و همچنین سایر اعضای هیات برگزار و در این نشست صورتجلسه مذاکرات تحت عنوان 

) متن پیوست ( به امضای  "سومین اجالس کمیته مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات باستان 
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از طریق  13/4/1398معاون استانداران خراسان رضوی و والیت هرات رسید. هیات مذکور ظهر پنجشنبه مورخ 

 مرز زمینی دوغارون و نیز مرز هوائی، هرات  را به مقصد مشهد ترک نمودند. 

 مالحظه : 

ین سالها هم دو رگزار شده است و در یکی از اتا کنون هر ساله ب 1395قابل ذکر است که این نشست ها از سال 

س با ن اجالبار برگزار شده و این پنجمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو استان می باشد که در عنوان ای

 اشتباه طرف افغانی سومین نشست قید شده است.   

***************************************** 

  سیبادغ تیدر وال دولت و طالبان یمحاصره اقتصاد رفع

  15/4/1398منبع : سایت خبرگزاری آوا مورخ  

 گریطالبان وعده داده اند که د یبزرگان قوم روز با وساطت نیچند ی: طگفت سیبادغ یتیوال یشورا یاعضا

 .گروه بردارد نیا یدست از محاصره اقتصاد زیرا قطع نکنند و دولت ن سیبادغ یمخابرات یبرق و شبکه ها

 س،یبادغ تیوال یبزرگان قوم یانیگفت: با وساطت و پا در م سیبادغ یتیوال یمعاون شورا یافضلعبداهلل 

گروه  ریماه اخ 1۰ یافزود:  ط وی .منصرف شدند تیوال نیدر ا یمخابرات یطالبان از قطع برق و شبکه ها

به بار  شهرستان نیا اهالی یبرا یادیقرار داده و مشکالت ز یجوند را در محاصره اقتصاد شهرستانطالبان 

طالبان را  یو اکماالت یمواصالت ریمس زیعمل گروه طالبان دولت ن نیادامه داد: در مقابل ا افصلی .آورده است

 یمخابرات یدست به قطع برق و شبکه ها یبعد از مدت ها محاصره اقتصاد زیگروه ن نیمسدود کرده و ا

( هردو تیر14روز گذشته ) ،یروز محاصره اقتصاد نیتصریح کرد: بعد از چند یافضل.زدند سیبادغ تیوال

شورای والیتی بادغیس  معاون .محاصره گرفتند نیا نبر شکست میتصم یبزرگان قوم یانیجانب با پا درم

 یمخابرات یبرق و شبکه ها گریوعده داده که د یادامه داد: در حال حاضر گروه طالبان به دولت و بزرگان قوم

 وی .گروه برداشته است نیا یدست از محاصره اقتصاد زیدولت ن نیکند و همچن ینمرا قطع  سیبادغ تیوال

 کینزد ندهیوصل شده و در آ سیبادغ یمخابرات یسو برق و شبکه ها نیاظهار داشت:  از روز گذشته بد

خاطر نشان ساخت: گروه طالبان وعده  یافضل .بر طرف خواهد شد زیجوند ن شهرستان یمحاصره اقتصاد

اقدام به قطع برق و  گریگروه بار د نیکه ا میدان یم دیکرده و ما بع سیبادغ تیدر وال یاریبس یها یشکن

که  یشورای والیتی بادغیس افزود: هر محاصره اقتصاد معاون .نکند سیبادغ تیوال یمخابرات یشبکه ها

 یوارد م تیوال نیان اآن به باشندگ شتریضرر ب رندیگ یدست م یرو سیبادغ تیدولت و گروه طالبان در وال

کرد بلکه جواب هر عمل شان را  یستادگیتوان در مقابل گروه طالبان ا ید: با جنگ نمی کریادآور وی .شود

و  یراه مواصالت سیبادغ تیروز قبل مقام ها در وال نیاست که چند یدر حال نیا .داد دیلمثل عمل باابا ب

روز 15عمل دولت از  نیدر مقابل ا زیرده بودند و طالبان نمسدود ک تیوال نیگروه طالبان را در ا یاکماالت
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 یانیمزده بود که خوشبختانه روز گذشته با پا در یمخابرات یسو دست به قطع برق و شبکه ها نیقبل بد

  .دیوصل گرد تیوال نیا یمخابرات یبرق و شبکه ها یبزرگان قوم

********************************************* 

 طالبان هرات در حمله-آهن خوافنیروی حراست راه 6دن شکشته

 15/4/1398مورخ  خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاریمنبع : 

 12آن دست کم  دند که در نتیجههرات حمله کر-آهن خوافطالبان شب گذشته به پاسگاه نیروهای حراست راه

ار شهرستان غوریان فرماند فرهاد خادمیفته شدند. نفر هم به اسارت گر 9و  نفر از این نیروها کشته و زخمی شدند

م انجا خواف_فت: شب گذشته گروه طالبان با حمله گسترده ای را بر نیروهای حراست خط آهن هراتگهرات 

ز مفقود نیروی دیگر این مجموعه نی 6نیروی حراست کشته و  6وی اضافه کرد: در این حادثه   .دادند

ف دیگر حبیب اهلل از طر.ادامه داد: این درگیری تا صبح امروز ادامه داشته است فرماندار شهرستان غوریان.شدند

طراف اهای نیروهای امنیتی سبب شده تا در هاشمی، عضو شورای والیتی هرات گفت: عدم هماهنگی میان مقام

ارشد امنیتی ام های وی تاکید کرد: مق .یابد افزایش امنیتی نیروهای تلفات هاشهرستان در بخصوص  مرکز شهر

 غیر و نظامیان لفاتت از تا بگیرند دست روی را اساسی  در مرکز افغانستان باید برای رفع این ناهماهنگی برنامه

ز رات نیز پس اهسخنگوی والی هرات نیز در این مورد گفت: اداره محلی « جیالنی فرهاد».شود جلوگیری نظامیان

 عملیات دتش و گرفته دست روی را نظامی گسترده خود برنامهادامه ناامنی در هرات در جلسه شورای نظامی 

 .یابدمی افزایش طالبان

********************************************* 

 .ایران رونوشت روانامه خود را تقدیم والی هرات کردجمهوری اسالمی سرکنسول 

 17/4/1398 سایت افغانستان خبرگزاری فارسمنبع: 

ای با افغانستان دارد و هاست که روابط نیک و حسنههرات گفت: جمهوری اسالمی ایران سالسرکنسول ایران در 

 د.تر از گذشته شودر تالش است تا این روابط گسترده
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 بدالقیومع»سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در هرات صبح امروز در مالقات با « محمد صدیقی فر»، 

د صدیقی محم .دوالی هرات رونوشت روانامه خود را به والی هرات مطابق با اصول دیپلماتیک تقدیم کر« رحیمی

 و نیک دو ستانهی هرات بر توسعه و روابط دوفر سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در هرات در نشست با وال

انستان های مختلف میان جمهوری اسالمی ایران و افغوی با اشاره به اشتراکات گسترده در عرصه .کشور تاکید کرد

ران و ها میان جمهوری اسالمی ایگفت: تالش خواهیم کرد تا در دوره ماموریت خود در هرات میزان همکاری

لی هرات با ابراز همچنین عبدالقیوم رحیمی وا .ش داده و سطح خدمات را به حداکثر برسانیمافغانستان را افزای

های پایدار کشور عنوان سرکنسول جدید ایران در هرات بر توسعه همکاریخرسندی از تعیین آقای صدیقی فر به

وری اسالمی ایران به یگی با جمهوی گفت: هرات به دلیل همسا .های مختلف تاکید کرددوست ایران در عرصه

ره یران در دواهای جمهوری اسالمی یکی از والیات ویژه افغانستان تبدیل شده است و امیدواریم تا میزان همکاری

پیش  .دها رشد قابل توجهی داشته باشماموریت جدید سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات در تمام عرصه

تمام  ای را در این حوزه درهای گستردهگری ایران در هرات بود و فعالیتاز این نیز محمود افخمی کاردار سرکنسول

ز تاکید کرد که در دوره ماموریت محمد صدیقی فر سرکنسول جدید ایران در هرات نی .ها انجام داده بودعرصه

 .ها گسترش یابدخود تالش خواهد کرد کرد تا همکاری

***************************************** 

 هند در بندر چابهار یگذارهیافغانستان از کاهش سرما ینگران

 ،  19/4/1398مورخ  خبرگزاری صدای افغان)آوا(منبع : 

سوم کاهش خواهد داد  کیکشور بودجه توسعه بندر چابهار را به  نیاعالم کردند که ا یهند یهااز رسانه یبرخ

تاجران افغان به دنبال  یبرا یمنف راتیامر ، تاث نیان، اافغانست عیها در اتاق تجارت و صنامقام یکه به گفته 

 زانیاز م نانهیبواقع یابیداده شده براساس ارز صیبودجه تخص لیکاهش را تعد نیا لیرسانه ها دل .خواهد داشت

 یکاهش بودجه برا نیمعتقدند که ا یاز آگاهان اقتصاد یاند اما در افغانستان برخدانسته یمصرف در سال مال

از کاهش  یافغانستان ضمن نگران عیاتاق تجارت و صنا نیهمچن .کرد خواهد جادیرا ا ییهاجران افغان، چالشتا

دارد، اما کاهش  انیبندر جر نیتبادله کاال در ا تیبندر، اظهار داشت: در حال حاضر وضع نیا یبودجه انکشاف

اتاق تجارت و  یسخنگو دیآقا نو جان .اهد کردخو جادیتاجران افغان ا یرا برا یبندر، مشکالت نیا یبودجه توسعو

 وی. بگذارد یمنف ریتاث گر،ید یتجارت افغانستان با کشورها یبرو تواندیموضوع م نیافغانستان گفت: ا عیصنا

 یدالر برو ونیلیم 22ساالنه حدود  یالدیم 2۰19قرار بود که تا سال  یافزود: کشور هندوستان طبق وعده قبل

 میبه شش و ن یگذارهیمقدار سرما نیا یهند یهاکند، اما مطابق گزارش رسانه یگذارهیسرمابندر،  نیتوسعه ا

اتاق  یسخنگو .که در آن صورت، اهداف مورد نظر برآورده نخواهد شد افتیدالر در سال کاهش خواهد  ونیلیم

تجارت  تیوضع یبرو یمنف راتیتاث یگذارهیکاهش سرما نیکه ا میدواریافغانستان ادامه داد:ما ام عیتجارت و صنا

اساس اظهارات مسئوالن اتاق  بر .دارد انیبندر جر نیباشد، اما در حال حاضر تبادالت کاال از اافغانستان نداشته

و  شودیوارد افغانستان م یر از هند اموال تجارتالد ونیلیم 7۰۰افغانستان، ساالنه به ارزش حدود  ع،یتجارت و صنا

چابهار در  یتیذکر است: بندر ترانز قابل .کنندیکشورها صادر م گریبه د ییکاالها زیافغان ن تاجران زیدر مقابل ن
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 – یاسیدر مناسبات س تواندیبرخوردار است و م کیاستراتژ تیمنطقه از اهم یاسیو س یمناسبات اقتصاد

 میصم .کند یقه نقش بازدر منط یتیو ترانز یتجارت یایجغراف رییو تغ یو مرکز یجنوب یایدر حوزه آس اقتصادی

از  میاست که ما تاکنون نتوانست نیاز موضوعات مهم، ا یکیمورد گفت:  نینیز در ا یاقتصاد لیصارم؛ آگاه مسا

 یاز بندر چابهار که به تاجران افغانستان یابراز داشت: بخش وی .میکن یبندر استفاده آنچنان نیا یهاتیظرف

استفاده از  یبرا ییهاتیمحدود لیدل نیبه هم ست،یبزرگ ن یهایکشت یراب یقادر به لنگرانداز افته،یاختصاص 

افزود:   صارم.مشکل با کمک کشور هند برطرف شود نیقرار بود ا نیاز ا شیتجار وجود دارد، که پ یبندر برا نیا

 توانندینم تاجران نیافغان خواهد شد و ا نیتاجر یبرا یمشکالت جادیهند، باعث ا یکاهش بودجه از سو نیاما ا

مشکالتی مانند فساد  لیاستاد اقتصاد نیز عنوان کرد: به دل ؛یرحمان سیمحمدق .بندر کنند نیاز ا یاستفاده مناسب

خود در منطقه با وجود بندر  کیاستراتژ تیافغانستان تاکنون نتوانسته است تا از موقع گر،ید لیاز مسا یو برخ

بندر  نیکشور محاط به خشکی است، ا کیافغانستان  نکهیبه ا با توجه رحمانی.کند یدیچابهار استفاده مف

را صادر  یشتریب یکاالها قیطر نیافغان باشد تا از ا گذارانهیتاجران و سرما یبرا یعال اریفرصت بس کی تواندیم

 جادیان اافغ گذارانهیسرما یرا برا ییهابندر، چالش نیهند در ا یگذارهییادآور شد:  قطعا کاهش سرما وی .کنند

سفر  انیدر جر یالدیم 2۰16که در سال  ستیدر حال نیا.مشکالت را حل کرد نیا توانیم تیاما با درا کند،یم

جانبه توسعه بندر سه ینامه اقتصادسه کشور توافق ران،یهند به ا ریافغانستان و نخست وز جمهورسیرئ یغناشرف

 شیبندر افزا نیتاجران افغان، در ا یگذارهیسرما ریاخ یهالسا در.را امضا کردند رانیا یچابهار در جنوب شرق

 یالدیم یسال جار لیاوا.انجام شود یشتریبا سهولت ب گرید یافغانستان به کشورها یتا محصوالت صادرات افتهی

د و به سمت چابهار حرکت کر مروزین تیافغانستان از وال یتجارت یمملو از کاالها ونیکام 23 بارنینخست ینیز برا

گفته بود که افغانستان  نیاز ا شیپ یجمهور غن سیرئ.به هند منتقل شد رانیچابهار ا ریاز مس یاموال تجارت نیا

و  شدیمعلوم م رهیجز کیبه شکل  شیافغانستان تا هفده سال پ". او گفته ستیکشور محاط به خشکه ن کی گرید

سال  چند.شودیم لیفرصت بزرگ تبد کیما به  تیوقعما است و م تیما موقع هیسرما نیتربدون ارتباط بود کالن

کشور اعالم کرده  تالش  نیبندر اختصاص داده بود و ا نیتوسعه ا عیتسر یدالر برا ونیلیم 5۰۰قبل کشور هند 

به نقل از  "دهندو"قابل ذکر است: روزنامه  .سپرده شود یبرداربه بهره 2۰19تا سال  رانیدارد تا بندر چابهار ا

 ونیلیم 22در نظر دارد تا بودجه روند توسعه بندر چابهار را ساالنه از حدود  یکه دهل کشور گفته نیا یهامقام

 کاهش دهد. 2۰2۰و  2۰19 یهادر سال دالر ونیلیم مین به شش والر د

**************************************************** 

 ی والیت هرات با سرکنسول  محترممالقات رئیس و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذار

رئیس و اعضای برجسته اتاق تجارت و سرمایه گذاری والیت هرات با جناب  18/4/98در روز سه شنبه مورخ  

در این جلسه که در  آقای صدیقی فر، سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات دیدار و گفتگو نمودند.

در هرات و به منظور آشنایی اعضای برجسته اتاق تجارت و سرمایه  محل سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران

گذاری والیت هرات با سرکنسول محترم برگزار گردید، آقای خطیبی، رئیس اتاق مذکور ضمن خیر مقدم به 

سرکنسول جدید، از تالش های صورت گرفته توسط سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در راستای ارتقاء 
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و بهبود تعامالت اقتصادی بین والیت هرات و جمهوری اسالمی ایران و ارائه خدمات کنسولی مبادالت تجاری 

جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز با اشاره به لزوم  تقدیر و قدردانی نمودند.

ظهار داشتند که تالش های افزایش و تسهیل تعامالت فیمابین با هدف دو برابر شدن مبادالت تجاری کنونی، ا

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات کمافی السابق بر گسترش تعامالت و مرتفع ساختن موانع پیش 

روی فعالیت تجار و سرمایه گذاران افغانستانی در تجارت با ایران به منظور دستیابی به این هدف، متمرکز خواهد 

توسعه همکاری های فیمابین و حفظ ارتباطات مطلوب کنونی بین بود. در این دیدار طرفین بر ارتقاء و 

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات و اتاق تجارت و سرمایه گذاری والیت هرات تاکید کردند. جناب 

 به عنوان سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در هرات آغاز به کار نموده است. 15/4/98آقای صدیقی فر از 

 

******************************************* 

 افزایش کشت توت زمینی در والیت هرات

  18/4/98منبع : خبرگزاری طلوع 

گویند که به علت مساعد بودن آب و هوای این والیت، توت زمینی در این والیت های محلی والیت هرات میمقام

گفتۀ مسؤوالن ریاست زراعت هرات، اکنون به .استحاصالت خوبی دارد و کشت توت زمینی، رونق پیدا کرده

شود و در آینده نزدیک توت زمینی این والیت به های همجوار صادر میتوت زمینی این والیت به والیت محصوالت

در .توت زمینی در کشور در والیت هرات است مزرارعیکی از بزرگ ترین  .کشورهای همسایه نیز صادر خواهد شد

رضا  .استدست آمدهانجیل این والیت، به شهرتُن توت زمینی از زمین دو هکتاری در  3۰از  پنج ماه پسین، بیش

سال نخست که توت زمینی از کشورهای همسایه وارد »گوید: توت زمینی در هرات می مزرعهدهقان، مسؤول یک 

و توانستیم جلو واردات را رسید، سطح تولیدات ما بلند رفت افغانی به فروش می 3۰۰تا  25۰شد هر کیلو از می

عبدالصبور رحمانی، مسؤوالن ریاست زراعت «.رسانیمافغانی به فروش می 6۰تا  5۰بگیریم، اما اکنون کیلوی 



 

 28 

است و آب و هوای هرات برای این گویند که توت زمینی، تازه وارد بخش کشاورزی در این والیت شدههرات می

ها تواند با کیفیت خوب در گلخانهاست که میهار فصل به هرات آمدهتوت زمینی چ»او افزود: .گیاه مساعد است

ستیم که ما بتوانیم پس از همحصول تولید کند که نه تنها در والیت هرات بر اساس طرحی که داریم در این فکر 

 «.مگُسترش این کشت، بعد از دو سال بتوانیم موضوع صادرات توت زمینی به خارج از کشور را روی دست بگیری

صفیه، یکی  .ستندهتوت زمینی بانوان  مزرعهکنند در این توت زمینی هرات کار می مزارعبیشتر کشاورزان زن در 

است. ستیم، کار خوبی است و برای ما خوب شدههکار  شغولزن در این کلخانه م 2۰ما »گوید: از این زنان می

زاده، کشاورز شریفه علی«.م زمینه کار فراهم شودها زیاد شوند تا برای مردشویم که این گلخانهخوشحال می

گی ما بهتر کنم و وضعت زندهدیگر کارگر در خانه نداریم و در کنار پدر خود، من هم کار می»گوید: دیگری می

علت مساعد بودن آب و هوای این والیت، کشت توت گویند که بههای توت زمینی میمسؤوالن فارم«.استشده

 .ش خواهند داد تا دیگر نیازی به واردات از کشورهای همسایه، نشودزمینی را گُستر

*********************************** 

 مشکل برق هرات ورودخانه هریرود سلما سد پایین آمدن سطح آب 

 1398 /18/4سه شنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاری 

دو  شود. ریاست برق هرات از کار افتادناز یک هفته به این طرف جریان برق در هرات قطع و وصل می

تا  35ین بداند.بند سلمای هرات قدرت تولید انرژی برق می« افت ولتاژ»د سلما را دلیل ستوربین تولید برق 

د سی سهی ریاست برق هرات، به دلیل کاهش آب کاال اما نظر به گفتهمگاوات انرژی برق را دارد. حا 38

رق را بین تولید مرغاب از ریاست برق هرات خواسته است که دو تورب ـ هریرود رودخانه سلما، ریاست حوزه

 ت کاهش یابد.مگاوا 13مگاوات به  38تا  35غیر فعال کند. همین قضیه سبب شده که تولید انرژی برق از 

ی زیاد انرژی برق از سوی گوید که با گرم شدن هوا و استفادهی برق هرات میطاهر عارف، رییس ادارهمحمد

هزار مشترک  26۰کم جویی در مصرف ایجاد شود.والیت هرات هم اکنون با دستمردم، نیاز است که صرفه

ن جموع با وارد کردیان دولت در ممگاوات انرژی برق دارد. از این م 3۰۰تجارتی، رهایشی و صنعتی، نیاز به 

مگاوات انرژی برق  4۰تا  3۰مگاوات از ترکمنستان و تولید  6۰تا  5۰مگاوات انرژی برق از ایران،  1۰۰تا  7۰

ان گوید، نیازمندی مشترکطور که آقای عارف می د سلما، سعی دارد نیاز مردم به برق را برطرف سازد.آنساز 

ی توزیع برق هرات با دهد که هم اکنون شبکهشود، اما محاسبات نشان میمگاوات برطرف می 22۰برق با 

 کمبود برق دچار است.

 در هرات سنگین اقتصادی ضربه 

فرسای دست و پنجه نرم کردن با نبود و یا کمبود انرژی برق در هرات، سبب شده که مردم در گرمای طاقت

این مشکل عالوه بر تحمیل رنج بر مردم، مسبب زیان  تابستان با مشکالت زیادی شب و روز را سپری کنند.

ترین پارک صنعتی افغانستان ترین و فعالهای شهرک صنعتی این والیت که بزرگگذاران کارخانهسرمایه

گوید که طی یکی دو مرتبه که اهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، میاست، هم شده است.حمید
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هزار افغانی و در  1۰۰ی شهرک صنعتی قطع و وصل شده است، هر کارخانه تا سقف هاجریان برق به کارخانه

ها در این زمینه صحبت شده است، اما گوید که بارها با مقامتر از آن ضرر کرده است. او میمواردی بیش

ی فعال در کارخانه 25۰های بیش از ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.در شهرک صنعتی هرات چرخ

تری دارند. در گذشته های بیشهای تولیدی مختلف گردش دارد.مردم هرات از نبود انرژی برق تجربهبخش

ی گذشته، جریان انرژی هم بارها نبود انرژی برق برای مردم مسأله شده بود. آخرین مورد، همین اواسط هفته

شود. در دومین روز طع و وصل میطور ناگهانی قطع شد.اخیراً برق ترکمنستان نیز ق برق وارداتی به هرات به

رباط سنگی، سبب این  شهرستانها در از قطع جریان برق، ریاست برق هرات اعالم کرد که اتصال کیبل

ای گفت که افراد مسلح ناشناس با تیراندازی به رویداد شده است. یک روز پس از آن، این ریاست در اطالعیه

طاهر عارف، رییس برق هرات، اما نیروهای دولتی با تیراندازی محمد  اند.های برق، جریان را قطع کردهکیبل

های برق بلاگوید که تیراندازی بر کها، مسبب قطع شدن جریان برق بوده است. آقای عارف میبلابه سمت ک

افزاید که طی همین یک هفته، های امنیتی هستند. او میدر مناطقی صورت گرفته که نزدیک به پاسگاه

در « آبادبوریاباف و کریم»رباط سنگی،  شهرستاندر « دکانیکه»ی ق وارداتی ترکمنستان در منطقهکیبل بر

جان طی دفعات زمانی مختلف در پی زنده شهرستاندر « هاکارخانه»ی زرغون و در منطقهپشتون شهرستان

وارداتی انرژی برق  ابلهایک ها، برکند که این تیراندازیاست.وی تصریح می شلیک نیروهای امنیتی قطع شده

ترکمنستان، ایران و بند سلما رخ داده و هنوز دلیل آن برای ریاست برق هرات مشخص نیست.رییس برق 

کند که در این زمینه هیچ شکی وجود ندارد، اما امکان دارد که سهواً رخ داده باشد. در نهایت هرات تأکید می

که با آن هت بررسی قانونی به دفتر والی هرات فرستاده شده است.به نقل از این مقام دولتی، اسناد الزم ج

ها شلیک و جریان برق را قطع کند که بنا بر شواهد نیروهای امنیتی به سمت کیبلرییس برق هرات ادعا می

یس هرات، لزاده، سخنگوی پکند.عبداالحد ولیاند، اما فرماندهی پولیس هرات این ادعا را رد میکرده

شود و پولیس عامالن که اگر نیروهای پلیس چنین کاری کرده باشند، زمینه برای تحقیق فراهم می گویدمی

که فرماندهی پولیس هرات سعی در رد کردن ادعای رییس برق این ی قانون خواهد سپرد.با آنآن را به پنجه

کند که در ق هرات، اضافه میعارف طاهر، رییس بروالیت مبنی بر تیراندازی نیروهای امنیتی دارد، اما محمد

ی محلی هرات از رسیدن مکتوب عنوانی این اداره از در سوی دیگر اداره گذشته هم این اتفاق افتاده است.

گوید که مکتوب به این دهد.جیالنی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات، میطرف ریاست برق هرات خبر می

افزاید که تحقیقات گسترده رد آن تبصره شود. آقای فرهاد میاداره رسیده است، اما هنوز زود است که در مو

برای یافتن عامل یا عامالن قطع شدن جریان برق آغاز شده است و در صورت شناسایی افراد، قانون به 

آید.مشکل قطع شدن جریان برق در هرات، داستان امروز و دیروز نیست، اما شلیک نیروهای شان میسراغ

 ای شدن آن، به ندرت در این والیت تجربه شده است.و رسانه هابلاامنیتی بر ک

********************************************* 

 خواف –رات هخط آهن  کردن افزار پاکستانی برای ناامناستفاده طالبان از جنگ

 1398 /4/ 19چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : 
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خواف در ولسوالی غوریان والیت هرات، -های امنیتی خط آهن هراتی طالبان بر یکی از پوستهدر پی حمله

سرباز امن و نظم عامه کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. طالبان همین چهار روز پیش هم با دو 

ولسوالی غوریان، شش سرباز امن و نظم عامه موظف در « شهرآباد»حمله بر یک پاسگاه امنیتی در روستای 

ته، طالبان با فرش این پروژه را کشتند و شش تن دیگر را با خودشان بردند. پیش از این هم در ماه گذش

در  ماین در اطراف مسیر خط آهن، سبب کشته شدن یک سرباز امنیتی و یک مهندس ایرانی شده بودند.

دار ی نظامی مانند سالح دوربینرفتههمین حال نیروهای امنیتی مستقر در منطقه از وجود تجهیزات پیش

ی چهار روز دهند.از حملهلبان خبر میهای ساخت کشور پاکستان به دست طامجهز به دید شب، و نارنجک

خواف را داشت، ویدیویی به -ی تامین امنیت خط آهن هراتقبل طالبان بر پاسگاه امنیتی که وظیفه

 سرباز شش پیکرهای که شودمی دیده ویدیو در آور است.صبح رسید که حاوی تصاویر دلهره8ی روزنامه

 در غرق زمین روی اند،شده گرفته نشانه طالبان یگلوله با بدن مختلف هایقسمت از کدام هر که شده کشته

. از سرنوشت این سرباز است افتاده طالبان دست به سالم و زنده عامه نظم و امن سرباز یک و اندافتاده خون

چنان در بخش دیگری از ویدیو، یک سرباز زخمی که روی تختش افتاده است، خبری در دست نیست.هم

دهد که وی را با ضرب لبی که دوربین تصویربرداری به دست دارد، به همراهش دستور میشود. طادیده می

ی تفنگ را به طرف سرباز شود که جنگجوی طالب لولهگلوله از پای در آورد. در تصویر به وضاحت دیده می

م، رییس ارکان سمنوال محمد نعی کند تا جان دهد.زخمی نشانه گرفته و سپس چند گلوله به وی شلیک می

 در دارد، را خواف – هرات آهن خط از محافظت مسوولیت که خواف –خط آهن هرات  پایگاه فرماندهی

این  دهد.های نظامی خبر میی طالبان در اطراف پاسگاهصبح، از حضور گسترده8ی روزنامه با صحبت

ی جنگی، هم رفتهتجهیزات پیش کرد، گفت که طالبان مجهز بادار نظامی هنگامی که با ما صحبت میمنصب

اکنون اطراف پاسگاهی که وی و همراهانش حضور دارند را محاصره کرده و حتا جریان آب به این منطقه را 

 و ندارند کافی مهمات نیروهایش که افزایدمی خواف –خط آهن هرات  پایگاهاند.رییس ارکان قطع کرده

 کمک و فعلی تجهیزات با که افزود وی. است شده مستقر یعوس هایدشت داخل امنیتی نیروهای هایپاسگاه

گی نش در مقابل حمالت طالبان توان ایستادهسربازا و او که است بعید کشور، مرکز از امنیتی نیروهای نکردن
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سمنوال محمد نعیم با انتقاد از رهبران نظامی کنونی کشور آنان را متهم کرد که از نظام و امور  داشته باشند.

ی محلی هرات از ها ارزشی ندارد.در سوی دیگر ادارهآورند و جان سربازان برای آنمی چیزی سر در نمینظا

جیالنی فرهاد، سخنگوی  دهد.روی دست گرفتن تدابیر جدید امنیتی برای حفظ امنیت بهتر منطقه خبر می

 –در مسیر خط آهن هرات  های اخیرگوید که با توجه به ناامنیصبح می8ی دفتر والی هرات به روزنامه

های جدید برای تامین امنیت میمتص برخی که کرده فیصله هرات نظامی شورای غوریان، ولسوالی در خواف

ها در روزهای آینده به مردم خواهد رسید.با آن که دفتر والی ی این تصمیمگرفته شود. او افزود که نتیجه

گان مردم در دهد اما نمایندهخواف خبر می-ر خط آهن هراتها برای تامین امنیت مسیهرات از آغاز برنامه

ی محلی هرات را عامل افزایش مشکالت آهنگی بین نیروهای امنیتی و ادارهشورای والیتی هرات، وجود ناهم

ی امنیتی شورای والیتی هرات به این نظر است که احمد کرخی، مسوول کمیتهوکیل دانند.امنیتی اخیر می

های انکشافی در هرات مشهود است. سازی و تاخیر در اجرای پروژهکشورهای منطقه برای ناامنهای مداخله

ها در هرات و به خصوص مسیر خط آهن هرات کند که با توجه به شدت یافتن ناآرامیآقای کرخی تأکید می

.در همین شود تربیش هرات والی دفتر و نظامی نیروهای بین امنیتی هایآهنگیهم که است نیاز خواف، –

حال، جواد عمید، از فعاالن مدنی در هرات نگاه دیگری به موضوع دارد. از دید وی، تحرکات طالبان در مقطع 

ی گوید که در بحبوحهگیر یافته است. آقای عمید میحساس کنونی به چند دلیل مختلف افزایش چشم

عی در افزایش تحرکات خود در وگوهای صلح و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، طالبان سگفت

کند که تمرکز طالبان بر ساز است.وی تصریح میهایی دارند که از نگاه اقتصادی و سیاسی سرنوشتولسوالی

رفته این گروه دهد که رفتههای اقتصادی هستند، نشان میهای غربی و شرقی هرات که شاهراهولسوالی

های افزاید که برای مهار طالبان و اجرای برنامه. او میتر از والیت هرات استدنبال امتیازگیری بیش

رس نیروهای امنیتی قرار گیرد و حالت دفاعی این نیروها تری به دستاقتصادی، نیاز است که تجهیزات بیش

 به حالت تهاجمی تغییر شکل دهد.

 خواف-دار خط آهن هراتناامنی ریشه 

هم معروف است، رخ « سرخ چاه»که به « تیغشمع»ی قهی اخیر طالبان بر پاسگاه امنیتی در منطحمله

ی سوم خط آهن ی مرزی بین کشور افغانستان و ایران است. جایی که دقیقاً قطعهنقطه« چاه سرخ»داد.

در مرکز ولسوالی غوریان، خودش را « روزنک»ی کیلومتری به منطقه 6۰خواف شروع شده و در مسیر -هرات

گوید که کار برداری و مراقبت خط آهن هرات میاهلل طاهری، آمر بهرهند.ذبیحکی چهارم وصل میبه قطعه

درصد دیگر باقی مانده  1۰  گذاری و ساخت دو ایستگاه در این مسیر ختم شده و تا پایان کار،ریل

 آمر یگفته به. است کرده نگران هم را خواف –ی خط آهن هرات است.افزایش تحرکات اخیر طالبان اداره

 عمل بهتر باید امنیتی نیروهای پروژه، امنیت تامین برای و هستند راه مسیر در ناامنی دلیل اداره، نای

به این طرف، موضوع  1396 سال از. نیست دیروز و امروز یمسأله خواف، –.امنیت خط آهن هرات کنند

گروه از  2۰تر از ، بیشهاساز شده است.بر بنیاد گزارشتامین امنیت این مسیر برای دولت و مردم مسأله

جویان طالب در این مسیر فعالیت دارند و هر از گاهی مردم محلی شاهد تحرکات تخریبی این گروه جنگ

 طول به مجموع در قطعه چهار قالب در خواف، –آهن هرات  راه  ِمسلح به دهشکه و حتا هاموی، هستند.
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کیلومتر نیز داخل افغانستان قرارگرفته  114و کیلومتر آن داخل ایران  77کیلومتر تعریف شده که  191

بین ایران و  1385ی سال نامهکیلومتر آن است.بر اساس تفاهم 52است. افغانستان مسوول ساخت تنها 

ی دولت آن کشور ساخته شده، سپس دو قطعه ی این خط در داخل ایران و با هزینهافغانستان، دو قطعه

های بدون بازگشت ایران هد شد که از این میان، یک قطعه توسط کمکدیگر در خاک افغانستان ساخته خوا

ها به افغانستان، های دیگر کشوربرای افغانستان و یک قطعه نیز توسط بودجه دولت افغانستان و یا کمک

ی سوم پیش رفته درصد کار ساخت قطعه 9۰شود.حاال کار ساخت دو قطعه در ایران تمام شده و ایجاد می

ولسوالی « روزنک»ی کیلومتر در دو فاز از منطقه 87خواف به طول  -ی چهارم خط آهن هراتاست.قطعه

ی خط آهن رسد.آن طور که ادارهغوریان شروع شده و با عبور از جنوب شهرک صنعتی، به فرودگاه هرات می

ی ام کند. به گفتهی سوم را تمگوید، طرف ایرانی قول داده بود که تا ماه اسد امسال، ساخت قطعههرات می

ی سوم با تأخیر شروع شد و با کندی ادامه یافت و حاال که زمان زیادی به ماه آمر این اداره، کار ساخت قطعه

 اسد نمانده است، هنوز کار ساخت این قطعه جریان دارد.

 اهمیت خط آهن 

 مسووالن که گونهآن. ستا افغانستان و ایران مشترک هایپروژه ترینبزرگ از یکی خواف، –خط آهن هرات 

 پاارو و آزاد هایآب با طارتبا و ترانزیتی بارهای جذب افزایش در خط این افتتاح اند،کرده اعالن کشور دو

ز تاثیر آهن، در افزایش امنیت منطقه نیبرداری از این راهبا توجه به موقعیت ویژه افغانستان، بهره و است مؤثر

 بسزایی خواهد داشت.

**************************************************** 

 در هرات رانیاج ابا سرکنسول محترم  و معادن هرات عیاتاق صنا یو اعضا سیرئ مالقات

 سهیرئ اتیهی عضا( به همراه ا 1398  رماهیت 19چهارشنبه ) هرات امروز عیاتاق صنا سیخادم رئ داهللیحمآقای 

گفتگو  و داریدر هرات د رانیا یاسالم یجمهور دیفر سرکنسول محترم و جد یقیصد یبا آقا داریاتاق در د نیا

  . کردند
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برجسته  یاعضا ییدر هرات و به منظور آشنا رانیا یاسالم یجمهور یجلسه که در محل سرکنسولگر نیا در    

خوش اتاق ضمن  نیا سیاهلل خادم رئ دیحم د،یبرگزار گرد دیهرات با سرکنسول جد تیو معادن وال عیاتاق صنا

 یدر راستا رانیا یاسالم یجمهور یصورت گرفته توسط سرکنسولگر یاز تالش ها د،یبه سرکنسول جد آمدگوئی

 .نمود یو قدردان ریتقد رانیا یاسالم یهرات و جمهور تیوال نیب یو بهبود تعامالت اقتصاد یارتقاء مبادالت تجار

گذاشته بنا  رانیا یاسالم یدوستان ما در جمهور یمکارو ه تیهرات به حما یشهرک صنعت "گفت:خادم  یآقا

با  وی ". کنندیوارد م رانیا یاسالم یمواد خام شان را از جمهورو کارخانه ها  تیاکثر زیشده است و هم اکنون ن

نه  رانینموده گفت :  ا یسپاسگزار رانیا یبه مردم هرات از جانب کنسولگر یساعته کنسول 24اشاره به خدمات 

هستند چرا که در  رانیا یاسالم یسپاسگزار جمهور شهیدوست بلکه برادر ماست و مردم افغانستان هم تنها

 یآقا جناب از خدمات یخادم ضمن قدردان یآقا .استکرده یدر کنار مردم ما بوده و همکار طیشرا نیترسخت

ها و حفظ ارتباطات مطلوب  یکارو معادن خواهان دوام , ارتقاء هم عیاتاق صنا یبه اعضا یسرکنسول قبل یافخم

 یآقا جناب.هرات شد تیو معادن وال عیدر هرات و اتاق صنا رانیا یاسالم یجمهور یسرکنسولگر نیب یکنون

تعامالت دو  لیو تسه شیبا اشاره به لزوم افزا زیدر هرات ن رانیا یاسالم یفر، سرکنسول محترم جمهور یقیصد

 یاسالم یجمهور یسرکنسولگر یاظهار داشتند که تالش ها ،یکنون یجارطرفه با هدف دو برابر شدن مبادالت ت

گذاران  هیتجار و سرما تیفعال یرو شیموانع پ ساختندر هرات مانند گذشته بر گسترش تعامالت و مرتفع  رانیا

خدمات  در قسمت ارائه شانیا .هدف، متمرکز خواهد بود نیبه ا یابیبه منظور دست رانیدر تجارت با ا یافغانستان

 یادامه و حت همچنان شدهی که در گذشته به تجار ارائه م یشان افزودند : خدمات یبه تجار و خانواده ها یکنسول

 نیهمچن شانیا. میده شیخدمات را افزا نیاکمی و کیفی تا سطح  کرد میما تمام تالش خود را به خرج خواه

 و بویژه با یاقتصاد یهایاز همکار یبانیو پشت تیبر حما رانیا یاسالم یجمهور استیسالویت که  افزودند

از  ریبا تقد یصنعت یشرکت ها یو معادن و روسا عیاتاق صنا سهیرئ ئتیهجلسه  انیپا در  .است گانیهمسا
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 یاز شهرک صنعت شانیا دیخواهان بازدو فر خوش آمد گفته  یقیصد یبه جناب آقا یخدمات سرکنسول قبل

  . شدند در آینده نزدیک هرات

*********************************************** 

 تانسفر و مالقاتهای اقتصادی معاون محترم امور مجلس و ایرانیان وزارت متبوع به شهر هرات باس

ا هیات همراه که روزه ب 3جناب آقای جابری انصاری معاون محترم امور مجلس و ایرانیان وزارت متبوع در سفری 

بنا به زیمت نمودند.تیرماه سالجاری انجام پذیرفت، به حوزه این نمایندگی در شهر هرات ع 21لغایت  19از تاریخ 

جاری، فعاالن با اعضای اتحادیه های صنعتی و ت 2۰/4/98درخواست ایشان جلسه ای در صبح روز پنجشنبه مورخ 

حترم و مسول ضور سرکناقتصادی، کارخانه داران، اصناف و سرمایه گذاران شهر هرات در محل سرکنسولگری با ح

ز سوی ا یابتدا موارد تعدادی از کارکنان نمایندگی برگزار گردید. در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد،

 اق صنعت ویس اتبرخی از افراد به نمایندگی از مدعوین حاضر در جلسه به شرح ذیل مطرح گردید:آقای خادم، رئ

یت هرات و ال اری کمیته مشترک همکاری های اقتصادی استان خراسان رضویمعدن والیت هرات با اشاره به برگز

 دادهایی درلجاری( به میزبانی شهر هرات انجام شد، بر تاثیر مثبت برگزاری چنین رویتیرماه سا 11-13که اخیراً )

ن تااس کاهش مشکالت پیش روی تجار و فعالیت صنعتی و اقتصادی والیت هرات در امر مراودات تجاری با

تی رد، مشکالتانداخراسان رضوی تاکید و اظهار داشت که در گمرکات ورودی ایران علیرغم داشتن تائیدیه ها و اس

ه دلیل ندرعباس بدر ب در صادرات و ترانزیت مواد خام مورد نیاز کارخانه های افغانستان وجود دارد که بطور نمونه

ق خاک ان از طریغانستترانزیتی تجار افغان که قصد ورود به اف انجام آزمایشات و بررسی استانداردها، محموله های

 ایران را دارند، با توقف های طوالنی و معطلی زیاد مواجه می شوند.
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ی دو خصوص رئیس اتاق صنعت و معدن والیت هرات اظهار داشت که قراردادهای منعقده بین تجار و بخش های -

ات این ز تعهدمبادالت تجاری به شمار می رود که بعضا برخی اکشور، بستر ارتباطات و همکاری طرفین برای 

م در هیران قرادادها در بخش های صنعت و نفت از سوی طرف های ایرانی رعایت نمی گردد و مراجع ذیربط ا

رد نیاز ام موخاین زمینه اهتمام الزم را نشان نمی دهند. وی افزود چنانچه ما بتوانیم بصورت شفاف مواد 

ا م برای میم، های خود را بدون واسطه از تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی ایران خریداری نمایکارخانه ه

فراهم  نستان راافغا مقرون به صرفه خواهد بود و هم زمینه افزایش مبادالت تجاری و افزایش سهم ایران از بازار

انستان، وارد رکت آریا خورشید افغهزار دالری ش 35۰می سازد. آقای خادم بطور مصداقی با طرح ادعای طلب 

سال و با  2کننده کاشی و سرامیک از شرکت ایرانی کاشی و سرامیک طوس، اظهار داشت علیرغم گذشت حدود 

مساعدت  استارپیگیری های انجام شده، شرکت ایرانی بدهی خود را به شرکت افغانی پرداخت نکرده است که خو

 ه گردید.دستگاههای ذیربط کشورمان در این زمین

ایی ردادهموضوع دیگری که از سوی رئیس اتاق صنعت و معدن والیت هرات مطرح گردید، موضوع انعقاد قرا -

ی با فغانستانجار ابرای خرید مواد غذایی )شکر، روغن نباتی و ...( از کشورمان قبل از اعمال تحریم ها بین ت

و  رکت هاشآقای خادم ادعا نمود هرچند که شرکت های ایرانی از جمله شرکت روغن نباتی سه گل بود، که 

ها،  حث تحریملیل بتجار افغانی مبالغی را نیز به شرکت های ایرانی طرف قرارداد پرداخت کرده اند منتهی به د

دگی ستار رسیز خواطرفهای ایرانی به تعهدات خود در قبال تجار افغانستانی عمل نمی کنند که در این زمینه نی

 ایران برای مرتفع ساختن مشکل گردید.مراجع ذیربط ج.ا.

ی فغانستاناتن مواد خام پتروشیمی خریداری شده از ایران برای تولید لوله توسط شرکت  5۰۰عدم صادرات  -

ه د. کمک بگردی استحکام پایپ، نمونه دیگری بود که آقای خادم ا را مطرح و خواستار مساعدت برای رفع مشکل

می  مابینات که مانعی بر سر راه گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی فیرفع برخی مشکالت موجود در گمرک

 باشد، نیز از دیگر خواسته های اتاق صنعت و معدن والیت هرات در این دیدار بود.

وی دو س همچنین رئیس اتاق صنعت و معدن والیت هرات اظهار داشت که ظرفیت کار تجاری و صنعتی در هر -

 وپای خودنعت نصه افغانستان کشوری نیازمند محصوالت خارجی برای استفاده در مرز وجود دارد و نظر به اینک

 ما.ایران فراهتی ج.می باشد بنابراین بازار بسیار مناسبی در حوزه غرب افغانستان برای کاالهای تولیدی و صنع

ه و ته شدمی باشد که الزم است تسهیالت مناسبی در این زمینه برای بخش خصوصی افغانستان در نظر گرف

 ایند. جه نمسرمایه گذاران و شرکت های ایرانی بیش از پیش به ظرفیت ها و شرایط اقتصادی افغانستان تو

برخی موضوعات و مشکالت نیز در این دیدار از سوی رئیس اتاق اصناف هرات مطرح گردید. آقای .... با اشاره به  -

امکانات و ظرفیت ها در این شهر بیشتر و هرات بازار و  اینکه هرات با سایر استانهای افغانستان متفاوت بوده و

پل مناسبی برای کاالهای صادراتی ایران جهت انتقال به کل افغانستان و حتی آسیای میانه می باشد، از 

ضعفهای موجود در بخش های مدیریت دولتی دو کشور برای بسط تعامالت تجاری و اقتصادی، گالیه و اظهار 

مایه گذاران افغانستانی علیرغم اینکه عالقمند هستند به جای ترکیه و امارت متحده عربی داشت که تجار و سر

در ایران فعالیت و سرمایه گذاری نمایند لیکن در ایران پیرامون اقامت، ادامه تحصیل فرزندانشان و اخذ 
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م امور مجلس و ایرانیان گواهینامه رانندگی با مشکالت و موانعی مواجه می باشند که تقاضا داریم معاونت محتر

 این موانع را از طریق مجلس شورای اسالمی مرتفع و مدیریت نماید.

مذکور  اتاق خانم جامی االحمدی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات نیز در این دیدار اظهار داشت که -

ر دزرگان ایرانی زنان باسال است که در افغانستان فعال شده است که با  3حدود یکسال و نیم در هرات و حدود 

نی بهره ایرا شهرهای مشهد، اصفهان و تهران ارتباطات خوبی را برقرار کرده و از تجارب و ظرفیت های طرف

وزشی و ای آممناسبی برده است. نامبرده در ادامه خواستار ظرفیت سازی بیشتر، برگزاری متقابل کارگاه ه

با  دو کشور مابینعنوان نمود که می توان تا حدی در تجارت فی نمایشگاهها با زنان بازرگان ایرانی گردیده و

 ممنوعیت ود کهصادرات صنایع دستی و خشکبار افغانستان به ایران، توازن ایجاد نمود. وی همچنین تقاضا نم

ی شورهارا به ک االهابرخی کاالها در گمرکات ایران لغو شود تا اتاق مذکور بتواند از طریق ایران برخی از آن ک

ضعیت عربی صادر نماید.رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان هرات همچنین به موضوع عدم تمکن مالی و و

ت برای اقام نامناسب اقتصادی اعضای اتاق مزبور اشاره و درخواست نمود برخی تسهیالت جهت اخذ روادید و

 ردد.گهرات ارائه  اعضای اتاق نوپای تجارت و صنایع زنان هرات از سوی سرکنسولگری ج.ا.ایران در

ابجایی از ج آقای رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان والیت هرات نیز در این دیدار اظهار داشت که بخش اعظمی -

 ما هر ازاذیرد پمالی و پولی مربوط به مبادالت تجاری فیمابین توسط صرافان منطقه غرب افغانستان صورت می 

ازی سپولشویی، قضایی و نظارتی نسبت به مسدود  گاهی شاهد آن هستیم دستگاه های مرتبط با موضوع

ست که فته ارحسابها و بازداشت صرافان افغان در ایران اقدام می کنند به نحوی که شرایط بگونه ای پیش 

صورت صاحبان حساب از ترس بازداشت شدن، حتی پس از مسدود شدن حسابهایشان، جرات پیگیری موضوع ب

این  یرامونصرافان والیت هرات در ادامه بیان داشت که هرچند جلساتی پشخصی را ندارند. رئیس اتحادیه 

ر ئی برگزادارا موضوع در مراجع ذیربط استان خراسان رضوی، بانک مرکزی ج.ا.ایران و وزارت امور اقتصادی و

و پول  نتقالشده است لیکن مشکالت کماکان وجود دارد که اگر این مشکالت مرتفع گردد سهولت ها در امر ا

 افزایش میزان مبادالت تجاری دو کشور امری محتمل خواهد بود.

ود وزانه حدکه ر آقای قاضی زاده رئیس اتحادیه وارد کنندگان سوخت مایع هرات نیز در این دیدار اظهار داشت -

داراست. یلیون دالر را م 5میلیون دالر گاز مایع از ایران وارد افغانستان می شود که قابلیت افزایش تا روزانه  1

فزایش ی و اوی از مشکالت ناشی از فروش مواد سوختی و نفتی در ایران از طریق فرابورس که موجب سردرگم

ی ا قیمتهافتی بقیمتها بخاطر بروز برخی واسطه گری ها و بالتبع کاهش تمایل تجار افغان برای خرید مواد ن

رخی ارائه ب استارستان می شود، یاد نموده و خوباالتر از ایران در قیاس با برخی کشورهای دیگر مانند ترکمن

 یان داشتبچنین تخفیفات از سوی طرف های ایرانی به تجار مواد نفتی و سوختی افغانستان گردید. نامبرده هم

یجاد انستان ار افغکه ترکمنستان در نزدیک مرزهایش با افغانستان پاالیشگاهی با هدف افزایش سهم خود از بازا

 نموده است.

ای وفا رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد نفتی نیز در این نشست خواستار امتداد خط لوله نفت و گاز از مرز آق -

دوغارون تا اسالم قلعه در راستای کاهش مشکالت و افزایش حجم صارات مواد نفتی و سوخت از ایران به 
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اجع ملی ایران و افغانستان می باشد افغانستان گردید و اظهار داشت که این موضوع نیازمند تصمیم گیری در مر

 و از سطوح استانی فراتر است.

نوان نمود عی باشد، میران آقای وفا با اشاره به اینکه بهترین گزینه برای تجار افغانستانی، واردات مواد نفتی از ا -

روخته ف ختیبه دلیل اینکه شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی خواستار دریافت وجوه مواد نفتی و سو

تجار  ارز، شده به تجار افغانستانی بصورت ارزی می باشد لذا به دلیل مشکالت بانکب موجود جهت انتقال

ی و با ریال افغانستانی تقاضا دارند وجوه محموله های نفتی و سوختی خریداری شده از شرکت مذکور بصورت

ختی ی و سوو نقل و ترانزیت مواد نفتقیمت روز برابری ارز با ریال پرداخت نمایند. وی به موضوع حمل 

م زهای الزن مجوخریداری شده به افغانستان از طریق ایران نیز اشاره و تقاضا نمود که مراجع ذیربط کشورما

 مایند.ا صادر نرتان، برای تانکرهای افغانستانی جهت انتقال مواد نفتی و سختی خریداری شده از ایران به افغانس

دید االی روابلغ بادیه وارد کنندگان مواد غذایی منطقه غرب افغانستان نیز به موضوع مآقای رحیمی، رئیس اتح -

کستان ه و تاجیترکی صادره ج.ا.ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پرداخت و بیان داشت که هند روادید رایگان و

شاره به ای با می کنند. وبرای صدور روادید، یک سوم مبلغ هزینه روادید ایران را از اتباع افغان دریافت 

یه لغو و یا ان و ترکد ایراشتراکات فراوان بین دو کشور، پیشنهاد نمود که روادید بین ایران و افغانستان نیز همانن

اهش منظور ک زم بهحداقل در موضوع هزینه روادید صادره برای تجار افغانستانی از سوی طرف ایرانی بازنگری ال

 هزینه صورت پذیرد. 

رف ر هرات حرانی دشیرزاد از اتحادیه خدمات دارویی نیز در این دیدار گفت که در سنوات گذشته داروی ایآقای  -

کی از ه است. ییافت اول را می زد ولی اکنون همانند گذشته نیست و سهم ایران از بازار دارویی افغانستان کاهش

به  نستانیایران و پرداخت تجار افغادالیل کاهش این سهم به زعم آقای شیرزاد، اعمال تحریم ها علیه 

ن تعهدات از سوی آ تومانی آن هم قبل از اعمال تحریم ها و عدم عمل به 38۰۰کارخانجات دارویی ایران با دالر 

برای  یگیریپکارخانجات در تحویل دارو می باشد. وی اظهار داشت که شرکت های دارویی ایران در پاسخ به 

 رند.، پس بگیده اندنمایند که تجار افغانستانی بیایند و مبالغی را که پرداخت کرعمل به تعهداتشان عنوان می 

وله های ت محممشکل دیگری که اتحادیه خدمات دارویی هرات به آن اشاره نمود؛ باز کردن و توقف طوالنی مد -

گرم  لیل هوایدبه  دمواد خام دارویی ترانزیتی به افغانستان در بندرعباس بود که براساس گفته های آقای شیرزا

 ود دارد.ان وجبندرعباس امکان فاسد شدن مواد خام دارویی ترانزیتی و تحمیل ضرر و زیان به تجار افغانست

ن و خانواده هایشا ساله برای تجار، سرمایه گذاران افغانستانی 5نامبرده همچنین خواستار تخصیص اجازه اقامت 

 در ایران گردید.

د صادره روادی و معدن والیت هرات نیز در این دیدار خواستار افزایش مدت اقامتمعاون اتحادیه اتاق صنعت  -

سوخت  ساعته شدن فعالیت گمرکات اسالم قلعه و دوغارون و نیز حذف مابه التفاوت 24شش ماهه بود. 

 ود.بدریافتی از کامیونهای افغانی متردد به ایران جزو دیگر خواسته های مطروحه توسط نامبرده 
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 ری، معاونانصا ز استماع سخنان و اظهارات نمایندگان مدعوین حاضر در جلسه، در ادامه جناب آقای جابریپس ا

 محترم امور مجلس و ایرانیان موارد زیر را بیان فرمودند:

ن طوح پاییاز س هرات مرکز و قطب صنعتی و بازرگانی افغانستان به شمار می رود و روابط اقتصادی که روابطی -

زمره  ماید، درمی ن حسوب می گردند، به دلیل آنکه پیوندهای عمیقی بین انسانها در دو سوی مرز ایجادبه باال م

ار دو رتباط تجاقدمه یکی از ماندگار ترین نوع روابط بین ملتها قرار دارد. از سوی دیگر زبان و فرهنگ مشترک م

ا، د. نیازهر هستناین زمینه اولیه برخورداکشور است که مردم ایران و افغانستان به ویژه در والیت هرات از 

 ایران و ر بیندظرفیت ها و توانایی ها عامل دیگری برای ایجاد ارتباطات تجاری است که باز هم این موارد 

 هضروری است ک الیت،افغانستان به وفور قابل مشاهده است. بنابراین با توجه به مشترکات فراوان و اهمیت این و

 ر مجلس وت امویران در هرات پرونده های خاص را پیگیری و به مرکز منعکس نموده و معاونسرکنسولگری ج.ا.ا

که  مشکالتی ا اینایرانیان و نیز سایر دستگاه های ذیربط در ج.ا.ایران همه تالش خود را بکار خواهند بست ت

 توسط تجار و فعالین اقتصادی در این جلسه مطرح گردید، را با قوت برطرف سازند. 

ر چه سریعت روژه های مهم ج.ا.ایران برای توسعه افغانستان است که امیدوارم هرپهرات یکی از -راه آهن خواف -

ابجایی ل و جتکمیل و افتتاح گردد چراکه افزایش و بهبود راههای مواصالتی موجب سهولت در امر حمل و نق

 کاال و ارتقاء ظرفیت های ارتباطی بین دو کشور خواهد شد.

ت پیش مشکال افها در انتقال منابع پولی و مالی در جای خود با اهمیت است و تالش خواهد شد کهظرفیت صر -

 ولشویی وپباحث مروی فعالیت صرافان در حوزه اجرایی متناسب با ضوابط و قوانین مرتفع گردد. در این زمینه 

ی اهکارهایبال رذا باید به دنپول مواد مخدر نباید باعث شود که به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک شود فل

 با حفظ دستورالعمل ها مربوطه باشیم.

ورها ی بین کشقتصاداراده دولتها در توسعه ارتباطات و تعامالت در تمامی زمینه ها باالخص در حوزه تجاری و ا -

و  جاریابط تبسیار اهمیت دارد. در همین ارتباط در دولت ج.ا.ایران اراده جدی و قطعی وجود دارد تا رو

 اقتصادی با همسایگان به ویژه با افغانستان را گشترش دهد.
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ان و ر ایردر کنار اراده دولتها، بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها و ابتکار عمل بخش های خصوصی دو کشو -

 و مطلوب ت خوبافغانستان برای تعمیق و بسط روابط تجاری و اقتصادی هم بسیار مهم است. بطور کلی ارتباطا

تشکل  رگانی،اقتصادی بین کشورها همانند یک مثلث نیازمند سه ضلع است که یک ضلع اتاق های بازتجاری و 

، ته باشندت داشهای بخش خصوصی و شرکتها هستند که باید در این زمینه پیشتاز بوده و ابتکار عمل را در دس

مکاری همیته نی )همانند کضلع دیگر نقش استانهای همجوار، استانداران، والیان و کمیته های مشترک استا

ی گی هاهای مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی و والیت هرات( است و ضلع سوم نیز دولتها و نمایند

د که ی باشسیاسی دو کشور و کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین دو دو کشور ایران و افغانستان م

ه ساز این  رکدامترش روابط استفاده کرد چرا که اگر هباید از این اضالع بطور همزمان و مناسب به منظور گس

 ذاشت.گواهد خضلع ضعیف عمل کند، بر روند کلی تعامالت اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاثیر منفی برجای 

و، رفی، دارای مصجهت دستیابی به نتایج بهتر باید بر حوزه های خاصی در تجارت بین دو کشور از جمله؛ کااله -

ه اء ظرفیت و توان شهرک صنعتی هرات که ایران زمینمهندسی، ارتق-مت، صدور خدمات فنیگردشگری سال

 برای رفع ومود  آغاز به کار آن را فراهم نموده است، بخش سوخت و انرژی، روابط بانکی و صرافی ها تمرکز ن

 مشکالت در این حوزه ها تالش کرد.

ر دی اقامت اعطا ط به تقاضای تسهیالت در صدور روادید وجناب آقای جابری انصاری با بیان اینکه موضوع مربو -

لگری رکنسوحوزه کاری ایشان تعریف می شود، اظهار داشتند که هدف اصلی سفرشان به افغانستان و حوزه س

 اتباع و برای ج.ا.ایران در هرات بررسی میدانی وضعیت ارائه خدمات کنسولی و صدور روادید ورود به ایران

ی درست، میماتستانی می باشد تا از این طریق بتوان با درک مناسب از مشکالت و موانع، تصشهروندان افغان

ر دیرانیان الس و منطقی و متناسب با واقعیت های میدانی برای رفع معضالت اتخاذ نمود. معاون محترم امور مج

ای اتباع وادید برور رفرآیند صد ادامه افزودند که ج.ا.ایران به دنبال آن است که با اتخاذ رویکردی گشاده تر در

م در ادید و هاد روافغانستانی بطور اعم و برای تجار و فعاالن اقتصادی بطور اخص، تسهیالت مناسبی هم در تعد

 کوتاه نمودن فرآیند صدور روادید، فراهم نماید.

 های یندگیایشان همچنین بیان داشتند خدمات کنسولی که در رویکرد جدید ارائه خواهد شد برای نما -

ا حتی تا صادره ر وادیدج.ا.ایران در افغانستان به ویژه در شهر هرات این امکان را فراهم خواهد ساخت تا تعداد ر

نماید.  سازی افزایش داده و فرآیند صدور روادید را تا حدی که امکان پذیر است، کوتاه و ساده %1۰۰سقف 

برای  ند کهع تجار و فعاالن اقتصادی شهر هرات افزودمعاون محترم امور مجلس و ایرانیان همچنین در جم

ئل بت قابخش های خاص همانند بخش های تجاری و بازرگانی، ارائه خدماتی خاص تر با رویکرد تبعیض مث

ا فراهم رراتی خواهیم شد که مطمئنا موجب بهبود رضایتمندی بیش از پیش تجار و بازرگانان افغانستانی و ه

ی صمیم گیرتس از ای جابری انصاری این نکته را نیز اضافه نمودند که در این زمینه و پخواهد ساخت. جناب آق

افع رد زیادی حه تا در تهران، دستور العمل واحدی به نمایندگی های ج.ا.ایران در افغانستان ابالغ خواهد شد ک

 خواهد بود.مشکالت و موانع موجود درخصوص صدور روادید و خدمات کنسولی مطروحه در این جلسه 

آقای جابری انصاری همچنین اظهار داشتند علیرغم اینکه راه حل برخی از مشکالت در سیاست های فعلی نیز  -

وجود دارد لیکن تفاوت رویکردها در نمایندگی های ما در ارتباط با نحوه نگرش به متن قوانین و دستورالعمل 
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ه یابد. در این زمینه ما به دنبال آن هستیم که اگر های موجود، سبب گردیده که برخی از مشکالت کماکان ادام

رویکرد بسته ای در موضوع صدور روادید وجود دارد آن را به رویکردی باز تغییر دهیم که به نظر می رسد این 

 اقدام، بسیار مهمتر از اصالح قوانین و دستورالعمل ها خواهد بود.

روادید شش  552۰ه، روادید سه ماه 11۰43با اشاره به تعداد در انتها نیز معاون محترم امور مجلس و ایرانیان  -

ران صادر شده در سرکنسولگری ج.ا.ای 1397روادید یکساله همگی تجاری کثیر الورود که در سال  349ماهه و 

اهش ی و کاست، بر همدلی و استفاده از ظرفیت های دو طرف برای تعمیق و گسترش روابط تجاری و اقتصاد

 نمودند.                             مشکالت تاکید 

 مالحظات:

بعد  به دوم راادره، رتسرکنسولگری ج.ا.ایران در هرات از حیث درآمد کنسولی رتبه یک و از نظر تعداد روادید ص -

ت. این ده اساز بغداد، در بین تمامی نمایندگی های سیاسی ج.ا.ایران در خارج از کشور به خود اختصاص دا

ام و نحویل فرم ثبت تنفر مراجعه در تمامی بخشها اعم از؛ بانک و بیمه، مصاحبه،  4۰۰۰وزانه با حدود نمایندگی ر

د سفر به افت روادید دریاخذ گذرنامه و ... مواجه می باشد که در نوع خود از ازدحام مراجعین و متقاضیان بسیار زیا

 کشورمان حکایت می نماید.

 2۰دی نزدیک به هزار انواع روادید با درآم 2۰۰راجعه صورت گرفته، حدود هزار م 286از میزان  1397در سال  -

 میلیون یورو در این نمایندگی صادر شده است.   

آقای  رجی جنابفر خاسفر به افغانستان و شهر هرات و بازدید از نمایندگی های ج.ا.ایران در این کشور، اولین س -

ه میزان دهند و ایرانیان می باشد که این موضوع خود نشان جابری انصاری، در پست معاون محترم امور مجلس

ونت ن معاآاهمیت مسائل، مشکالت و موانع موجود در بخش های کنسولی این نمایندگی ها در رویکرد جدید 

م ونت محترر معامحترم می باشد که به نظر می رسد با نگاه سازنده ایشان و همکارانشان در بخشهای مربوطه د

ورمان ای کشایرانیان، می توان کاهش چشمگیر مشکالت موجود در حوزه کنسولی در نمایندگی ه امور مجلس و

رای بروادید  صدور در افغانستان باالخص سرکنسولگری ج.ا.ایران در هرات و نیز ساده سازی و روان سازی فرآیند

یکی از  .ا.ایرانجبا  ری و اقتصادیتجار و فعاالن اقتصادی افغانستان را شاهد بود که بالتبع افزایش مراودات تجا

 بدیهی ترین دستاوردهای احتمالی چنین رویکردی خواهد بود.

صنعتگران و  صادی،این جلسه که با استقبال خوب و با حضور تعداد زیادی از تجار، سرمایه گذاران، فعالین اقت -

ضر در ین حاته بود که مدعواتحادیه های تجاری و صنعتی والیت هرات، برگزار گردید محیطی را فراهم ساخ

اختن سرتفع جلسه احساس نمایند اراده جدی و عملی در مسئولین ارشد وزارت امور خارجه برای رسیدگی و م

 بود.  فزودهمشکالت آنان وجود دارد که این موضوع، بر صمیمیت و طرح صریح و شفاف درخواستها در جلسه ا

یز حضور اکثریت روسای اتحادیه های صنعتی، مالی و تجاری از سوی دیگر، استقبال خوب از سوی مدعوین و ن -

والیت هرات در این نشست، آن هم در یکی از روزهای آخر هفته، از اهمیت تجارت و تعامالت اقتصادی با 

ج.ا.ایران برای تجار و اتحادیه های تجاری والیت هرات حکایت می نماید که در صورت وجود عزم و اراده جدی 
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داخلی جهت پیگیری و مرتفع ساختن مشکالت مطروحه فوق الذکر، افزایش سقف مبادالت مراجع ذیربط 

 میلیارد دالر در سال نیز دور از دسترس نخواهد بود. 5تجاری و صادرات به افغانستان تا میزان 

*********************************************** 

 منطقه غرب افغانستان با سرکنسول محترم مالقات اعضای اتحادیه وارد کنندگان مواد غذایی 

با  رب افغانستانغرئیس و اعضای برجسته اتحادیه وارد کنندگان مواد غذایی منطقه  22/4/98در روز شنبه مورخ  

جلسه که  ر اینجناب آقای صدیقی فر، سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات دیدار و گفتگو نمودند.د

رکنسول با س مهوری اسالمی ایران در هرات و به منظور آشنایی اعضای برجسته آن اتاقدر محل سرکنسولگری ج

به  دگوییمحترم برگزار گردید، آقای رحیمی، رئیس و برخی از اعضای اتاق مذکور ضمن خیر مقدم و خوشام

دمات ه خائسرکنسول جدید، از تالش های صورت گرفته توسط سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران به منظور ار

 دید تجاریر رواکنسولی به تجار و بازرگانان والیت هرات قدردانی نموده و بر ضرورت ارتقاء تسهیالت در صدو

ت م تالش جهه لزوتاکید نمودند. جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز با اشاره ب

ی قتصاداظور افزایش و تسهیل تعامالت تجاری و تقویت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف موجود به من

در  ان الگوییه عنوفیمابین، اظهار داشتند که ارتباطات مطلوب بین استان خراسان رضوی و الیت هرات می تواند ب

جمهوری  ولگریروابط سایر استانهای دو کشور با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. ایشان افزودند که سرکنس

انع و مو ر هرات در دوره جدید ضمن تقویت نقاط موفقیت قبلی، کوشش خواهد نمود مشکالتاسالمی ایران د

طرف قاضیان بریر متاحتمالی که پیرامون صدور روادید وجود دارد را با اولویت تجار و فعالین اقتصادی و نیز سا

ختمان اح ساکه با افتتسازد. سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در هرات همچنین ابراز امیدواری کردند 

ت فراهم ر هرادجدید آن نمایندگی، فضای بهتری برای متقاضیان دریافت روادید سفر به جمهوری اسالمی ایران 

ین بنونی گردد. در این دیدار طرفین بر ارتقاء و توسعه همکاری های فیمابین و حفظ ارتباطات مطلوب ک

تان نیز فغانسادیه وارد کنندگان مواد غذایی منطقه غرب اسرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات و اتح

 تاکید نمودند. 
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*************************************************** 

 .شودتسهیل می افغانستان ایران برای بازرگانان و فعاالن فرهنگی کشور ایصدور ویز

  23/4/98منبع : خبرگزاری صدای افغان / آوا مورخ 

معاون  "زادهمونسه حسن"ری معاون امور مجلس وزارت امور خارجه ایران در سفری به شهر هرات با جابری انصا

 .والی هرات، تجار، فعاالن فرهنگی و اجتماعی این شهر به طور جداگانه دیدار و رایزنی کرد

شده از سوی کنسولگری ایران بخصوص در بخش صدور ویزا قدردانی تاجران هرات در این دیدار از خدمات ارائه

جابری انصاری در این دیدار به مشترکات فرهنگی، .یالت بیشتر در این زمینه شدندی تسهکرده و خواستار ارائه

تاریخی، زبانی و دینی میان دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرده و گفت: والیت هرات پایتخت فرهنگی و 

یرانی به معاون وزیر خارجه ایران عالوه نمود: مهمترین هدف از سفر هئیت ا.باشداقتصادی افغانستان می

های ایران در افغانستان و افغانستان، در جریان قرار گرفتن ارائه خدمات کنسولی و صدور ویزا در نمایندگی

وی از تسهیل و تسریع در صدور ویزا برای اتباع افغان خبر داد و .بخصوص کنسولگری ایران در هرات است

https://www.avapress.com/fa/news/188322/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.avapress.com/fa/news/188322/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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رای اتباع افغانستان بخصوص برای تاجران و فعاالن خاطرنشان ساخت: کنسولگری ایران در هرات، روند صدور ویزا ب

همچنین در دیدار معاون امور مجلس وزارت خارجه ایران و سرپرست والیت هرات .فرهنگی را تسریع خواهد کرد

در .بر گسترش روابط دوجانبه و مناسبات اقتصادی و همچنین برطرف کردن مشکالت میان دو کشور تاکید شد

رسانی به شهروندان شده و از جانب مقابل زاده، خواستار همکاری بیشتر در امور خدماتاین دیدار مونسه حسن

زاده بانو حسن.تقاضا کرد تا روابط اقتصادی از جمله صادرات اقالم تجاری افغانستان به کشور ایران را توسعه دهد

فزود: کمیته اقتصادی بین والیات به روابط تجاری بیشتر از دو میلیارد دالر در سال بین دو کشور اشاره کرد و ا

  .ریزی کندمرزی دو کشور در آخرین نشست خود توانسته روابط جدیدی را پایه

 

ا به تداد  ر ویزا برای شهروندان افغانستان اطمیناناز سوی دیگر، آقای انصاری در قسمت حل مشکالت صدو

مات ئه خدزودترین فرصت، سیستم جدیدی در امور کنسولی در والیت هرات فعال شود که این مسئله سبب ارا

شدن دیوار جایگزین کنسولگری جهموری آقای انصاری از نهایی.بیشتری در زمان کمتر برای شهروندان خواهد شد

زهای یران در روای نزدیک خبر داده و افزود: دو ملت دوست و برادر افغانستان و اهرات در آیندهاسالمی ایران در 

کن تاریخی و جابری انصاری در پایان سفرش به هرات، از اما.آتی روابط صد سالگی خود را جشن خواهند گرفت

 .باستانی این شهر نیز بازدید کرد

******************************************** 

 تجاری استان خراسان جنوبی به شهر هرات –سفر و مالقاتهای هیات اقتصادی 

تجاری چهار نفره از استان خراسان جنوبی به  -یک هیات اقتصادی 23/4/1398در تاریخ عصر یکشنبه مورخ      

کابل وارد ریاست جناب آقای محمد عجم رئیس محترم دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در بیرجند از طریق 

فرودگاه هرات شدند که مورد استقبال قرار گرفته و در محل ساختمانهای مسکونی نمایندگی جمهوری اسالمی 
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هرات اسکان داده شدند. سایر اعضای هیات مذکور شامل آقایان : سعید بهشتی راد رئیس محترم اداره  -ایران

وبی، ابوالفضل آرومندان مفرد مسئول محترم تجارت خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جن

اتاق ایران و افغانستان ) از اتاق تجارت بیرجند (  و رامین سنائی فر مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی مکیال 

 تجارت بیرجند، آقای عجم را همراهی می کردند. 

 

ادم رئیس اتاق مالقات با آقای خ  24/4/1398صبح روز دوشنبه مورخ  1۰بنا به درخواست هیات مذکور در ساعت 

 16در ساعت  بازدید از شهرک صنعتی هرات و نیز عصر همان روز 13تا  113۰صنایع و معادن هرات و در ساعت 

دیدار با رئیس  2۰تا  183۰دیدار با آقای خطیبی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات و در ساعت  173۰تا 

 ها کارشناسیهای مقیم  هرات برای هیات تنظیم گردید . در همه این دیدارهتجار فرا -و اعضای شورای اقتصادی

ریق مرز از ط 25/4/1398اقتصادی نمایندگی هیات را همراهی نمود. هیات مذکور صبح روز سه شنبه مورخ 

 دوغارون  شهر هرات را به مقصد کشورمان ترک نمود. –زمینی اسالم قلعه 
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 یف و کابلار شرم و هیات همراه هدف از این سفر که در ادامه سفر آنها به مزطبق اظهارات جناب آقای عج    

انهای راسان جنوبی با استختجاری استان -صورت گرفته بود، بررسی کارشناسانه راهکارهای همکاری اقتصادی

ع و ی و صنایره گذامرزی و بویژه هرات و فراه تنظیم گردیده بود. در مالقات با روسای اتاق های تجارت و سرمای

هرهای در ش معادن هرات موضوعات مختلف همکاریهای استانی و بویژه موضوع برگزاری نمایشگاه مشترک تجاری

 ع برگزاریموضو (هرات و بیرجند مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و توافق شد که طرف افغانی ) اتاق تجارت هرات 

ات رئیس ن مالقاین کنسولگری دنبال نماید. متعاقب اینمایشگاه و همکاری در بخش توریسم را طی نامه ای به 

ارسال  این درخواست 25/4/1398مورخ  65۰اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات طی نامه پیوست به شماره 

برگزاری  برای نموده است که به پیوست این گزارش می باشد. در این نامه بر تمایل همکاری اتاق تجارت هرات

ید هیات ر بازددتوسعه همکاری در بخش گردشگردی ابراز تمایل شده است. قابل ذکر است که نمایشکاه متقابل و 

رات هنعتی مذکور از شهرک صنعتی هرات که بهمراه آقای خادم و تعدادی از روسای شرکتهای تولیدی شهرک ص

 تی وصورت گرفت و کارشناس اقتصادی کنسولگری هم هیات را همراهی نمود، چندین مجتمع بزرگ صنع

  ولیدیتتولیدی هرات از جمله کارخانه بزرگ تولید نخ و سنگ مرمر سفید و قالب های سربی ) یک شرکت 

ز جمله انعتی صمشترک ایران و افغانستان ( مورد بازدید هیات قرار گرفت. برخی از تولیدات این مجتمع های 

ده ورد استفابین مهت حفظ توازن تجاری فیماتولید نرخ کتان ) از پنبه های تولیدی افغانستان ( می تواند به ج

ه بل فراوان تمای صنایع نساجی کشورمان نیز  قرار گیرد و به جمهوری اسالمی ایران صادر شود و طرف افغانی هم

وبی فیت خصادرات این کاالی تولیدی دارد. این محصول  هم اکنون فقط به کشور چین صادر میشود و از کی

همان روز دوشنبه  2۰تا  183۰دیدارها با تجار و بازرگانان افغانستانی، هیات در ساعت  برخوردار بود. در ادامه

تجاری  وی مردمی با رئیس و معاون و جمعی از تجار بزرگ فراه ) از والیت همجوار فراه ( شورا24/4/1398مورخ 

 ورت گرفت.وبی صو مالقات خفراهی های مقیم هرات ) که به علت ناامنی در فراه در هرات مستقر هستند ( دیدار 

یش از بمود، در این دیدار که کارشناس اقتصادی نمایندگی هم حضور داشت و این جلسه اقتصادی را مدیریت ن

کالت و مش نفر از تجار مطرح و بزرگ فراه در بخش های مختلف از جمله تجار سوخت حضور فعالی داشتند 3۰

. در این شدند ک بین تجار استان خراسان جنوبی با والیت فراهخود را با هیات مطرح و خواستار همکاری نزدی

ات در ای هیجلسه کارشناس اقتصادی کنسولگری، جناب آقای عجم و آقای بهشتی راد و آقای سنائی فر از اعض

داره ی و اخصوص مزیت های استان خراسان جنوبی صحبت کردند و قرار شد که ارتباط بین اتاق های بازرگان

تجار  ت هایجنوبی با والیت فراه بیش از پیش تقویت و مورد توجه قرار گیرد. یکی از درخواس صمت خراسان

مکاری هوسعه فراهی مقیم هرات ساخت جاده ماهیرود ) جاده مواصالتی بین بیرجند و شهر فراه ( برای بسط ت

مین دم تاعکه به علت تجاری بین دو استان بود. قابل ذکر است که ساخت این جاده مهم مواصالتی سالهاست 

جری این انی مبودجه توسط وزارت راه و شهرسازی، به تاخیر افتاده است و شرکت فراز آب بیرجند ) شرکت ایر

شیده کفغانستان اخل ادپروژه ( نبود بودجه کافی را دلیل این کندی اعالم کرده است. این جاده از مرز ماهیرود به 

ا شهرستان کیلومتر آن قبال توسط شرکت جهاد نصر آسفالت شده و ت 6۰کیلومتر،  12۰شده است و از مجموع 

راز آب بیرجند کیلومتر دوم چند سالی است که قرار است توسط شرکت ف 6۰قلعه کاه افغانستان رسیده است اما 

 تکمیل و به شهر فراه وصل شود که این کار صورت نگرفته است.
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 مالحظه :

 زارت اموروندگی خراسان جنوبی را جناب آقای عجم رئیس محترم دفتر نمای با توجه به اینکه ریاست هیات استان

وضوعات مد که خارجه در بیرجند برعهده داشتند و در جریان جزئیات موضوعات نیز قرار دارند، انتظار می رو

قرار  وجهورد تپیشنهادی هیات از جمله بحث نمایشگاه و نیز بسط همکاری تجاری با والیت های فراه و هرات م

تی می واصالمگرفته و در خصوص ساخت جاده ماهیرود نیز اهتمام بیشتری صورت بگیرد. افتتاح این جاده مهم 

 اتها توسطمالق تواند حجم مبادالت بین دو کشور را توسعه دهد. ضمناٌ در خصوص کشت فراسرزمینی نیز در تمام

                                                                                                                                                                                                                                               تجار بخش خصوصی هرات و فراه تاکید گردید.                

 

*************************************** 

 هرات  گسترده در والیت  هایناامنی معضل بی خانمانها ، فقر و

 ۱۳9۸ تیرماه ۲۴دوشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

ها گیرد. یک بار تیتر رسانهای به خود میت هر روز ابعاد تازهداخلی در هرا خانمانهای معضل مهاجران و بی

های افراد بانفوذ اختصاص پیماییگان در تظاهرات و راهشدهجااز بی ها پیرامون استفادهبه حرف و حدیث

حران شود. بگی آنان یافت میهای تروریستی در محل زندهی ناامنی و ارتباط با گروهیابد و بار دیگر ریشهمی

ی محلی و هم مردم، حضور این افراد را عامل به حدی است که هم پولیس، هم شورای والیتی، هم اداره

 نیز شماری اما  شان هستند.آهنگ خواهان برگشت آنان به مناطق اصلیدانند و همه همهای هرات میناامنی

 و سالیخشک دلیل به افراد این به که گویندمی و کنندمی عنوان «محض مجبوریت» را گانشدهجابی حضور

رنگ شد که گان در هرات زمانی پرشدهجا.حضور بیاندشده خود هایخانه ترک به مجبور ناامنی یا

https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/2019/07/15/
https://8am.af/2019/07/15/
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سالی دلیلی برای که خشک. با آنشان کردیسالی سال گذشته، آنان را مجبور به ترک خانه و کاشانهخشک

گی آنان به سمت این بارهبه هرات عنوان شده بود، اما خیز یک های همجوارآسای ساکنان والیتهجوم سیل

دست هرات گرفته تا سنگین ی اجتماعی و یکوالیت به اما و اگرهای زیادی دامن زد؛ از برهم زدن موازنه

مسیر  خودروهایگان روز شنبه اول همین هفته، جمع زیادی از راننده ای در انتخابات.ی عدهشدن وزنه

گان شان شدند. رانندشرق هرات با حاضر شدن در شورای والیتی، خواهان رسیدگی به مشکل یشهرستانها

 تنگ کلی به را کرخ –، مسیر جاده هرات خانمها ادعا کردند که در موارد زیادی دیده شده که مهاجران و بی

 گانرانند. توانندمی دآمورفت آن در سختی به ماشینها که شده خراب حدی به مسیر گفتند آنان. اندساخته

را تشویق به ایجاد مزاحمت  گفتند که در موارد زیادی، بزرگان این افراد کودکان والیتی شورای رییس به

گان و مردم کردن آنان، از رانند کنند تا با طعمهآنان را به وسط جاده پرت می یکرده و حت ماشینهابرای 

گوید که بارها آمد دارد، میوکرخ رفت-کرخ که در شاهراه هرات تانشهرسداران احمد از دکانپول بگیرند.علی

در حال عبور از جاده پرتاب  خودروهاشان را به سمت شاهد مواردی بوده که مهاجران در این مسیر کودکان

کند که در برخی موارد، گان غرامت بخواهند. او تأکید میکنند تا صدمه ببینند و سپس از رانندمی

ی کوب شده و سپس خانوادهواند، از سوی آنان لتهایی که سهواً با کودکان مهاجران تصادف کردههرانند

کودک با درج شکایت رسمی به نهادهای عدلی و قضایی، خواهان دریافت پول برای برائت دادن راننده 

، حضور این افراد را صبح8ی وگو با روزنامهزایی، رییس شورای والیتی هرات در گفتاند.کامران علیشده

گوید که خودش شاهد تنگ شدن جاده از سوی این افراد بوده زایی میداند. آقای علیمخل آرامش مردم می

ها در شدهجاافزاید گاهی دیده شده که بیاست و نیاز است که دولت برای برطرفی مشکل اقدام کند. وی می

هزار افغانی غرامت دریافت  5۰۰است، تا سقف  ف کردهشان تصادای که سهواً با کودکبدل رهایی راننده

های کند که به زودی با مقام والیت هرات و سایر ارگاناند. رییس شورای والیتی هرات تصریح میکرده

هرات با داشتن آب و هوای  وگو خواهد کرد.شمار مهاجران در این والیت گفتمربوطه در مورد حضور بی

تفریحی طبیعی مناسبی را در بیرون از شهر خود دارد. مردم در روزهای تعطیل با  هاینسبتاً مناسب، مکان

اند، به ولسوالی کرخ و سایر مناطق تفریحی ای که مهاجران دو طرف جاده را از آن خود کردهعبور از منطقه

، این مسیر را ی ترور در این جادهدهد که چند مورد واقعهها نشان میروند، اما گزارششمال شهر هرات می

ی در منطقه 1396دستگیر همایون، مدیر پیشین ترافیک هرات، در اواخر ماه اسد سال ناامن کرده است.غالم

اهلل فهیم، مدیر عقیدتی داران ناشناس ترور شد. در ماه حوت همان سال، فضلشیدایی هرات از سوی تفنگ

ی سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ات از ناحیهی شیدایی هراش در منطقهانصار در نزدیکی خانه 6۰6زون 

ی مجلس، هم ترور شد و در رضا خوشک، نمایندهجان باخت. در همین منطقه، یکی از محافظان محمد

آخرین مورد یک سرباز پولیس شهرداری هرات نیز به دالیل نامعلومی در منطقه شیدایی توسط افراد ناشناس 

گانی که گفته شدهجابی 1397شود. در اوایل سال چند مورد ختم نمیکشته شده است.داستان به همین 

گزین شده بودند، شاهراه را به روی عبور و مرور سالی در این نقطه از هرات مسکنشد بنا بر خشکمی
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 خودرودو  یی سر و پا زخمی کردند. آنان حتبستند و سه سرباز پلیس را با پرتاب سنگ از ناحیه اشینهام

یکی دو رهگذر را به شمول یک زن زخمی  یلیس را هم با ضربات چوب و سنگ آسیب زدند و حترنجر پ

شیدایی و اطراف آن هم جاده این سه مورد ترور و بستن شاهراه از سوی مهاجران، نشان داد که مسیر  کردند.

گان شدهجابی گوید کهفرماندهی پلیس هرات می برای کارمندان دولتی و هم برای مردم ناامن شده است.

زاده، سخنگوی های هرات به طور مستقیم دست دارند. عبداالحد ولیدر ناامنی« درصد 1۰۰»این منطقه 

ی داخلی در چندین فقره قتل، دزدی جاشدهگوید که افراد بیپولیس هرات، با تکیه بر تحقیقات پولیس می

اندهی پلیس بارها موضوع حضور این افراد و افزاید که فرمو ترور دست دارند. وی می آدمربائیمسلحانه، 

زاده گیری نشده است. آقای ولی، اما هنوز پیها را به شورای نظامی گزارش دادهدست داشتن آنان در ناامنی

شان برگشت داده سالی حل شده و این افراد باید به مناطق اصلیی خشککند که حاال که مسألهتصریح می

گان داخلی به حدی در هرات هشدجاحضور بی اف جرایم جنایی و ترورها کاهش یابد.شوند تا از این طریق گر

تواند آن را حس شان در گوشه و کنار شهر، به راحتی میهایواردی با دیدن خیمهپررنگ است که هر تازه

یاست معاون های حل پایدار به ری ادغام مجدد و راهبرای حل مشکل، از دو سال به این طرف، کمیته کند.

زاده، مونسه حسن گان داخلی تشکیل شده است.جاشدهگی به بحران بیاجتماعی والی هرات برای رسیده

اخیر، کمیته به این نتیجه رسیده که اردوگاهی موقت در  جلسهگوید که در معاون اجتماعی والی هرات، می

ای پنج سال در آن منطقه اسکان داده گان داخلی ساخته شود و آنان برشدهجابیرون شهر هرات برای بی

شود و راه گان به داخل شهر گرفته میجاشدهگی بیبر بنیاد طرح، با استفاده از این روش، جلو پراکنده شوند.

زاده اجرایی شدن این شان مد نظر گرفته خواهد شد. خانم حسنحل مناسبی برای برگشت آنان به مناطق

داند و این طرح را مسیری برای کاهش جرایم های مرکزی کشور میمقام طرح را وابسته به اما و اگرهای

 خواند.جنایی می

ای پدید سابقهسالی کمهای غربی کشور، خشکی خورشیدی در افغانستان و به خصوص والیتسال گذشته 

ور و نزدیک های غور، بادغیس و فاریاب و چندین ولسوالی دآمد که در پی آن شمار زیادی از ساکنان والیت

های مختلف شهر هرات آمدند. اگرچه آمدن این افراد با اما و اگرهای فراوانی به همراه بود. هرات به بخش

ی قومی در هرات خواندند و برخی گی این شمار جمعیت را دلیلی برای برهم زدن موازنهبارهها کوچ یکبرخی

با  دانند.بات پارلمانی گذشته و ریاست جمهوری آینده میگذار در انتخاای تأثیردیگر حضور این افراد را وزنه

داند که هزار خانواده می 5۰کم گان هرات شمار این افراد را دستکنندهها ریاست مهاجرین و عودتتمام این

جاوید نادم، رییس مهاجرین و  اند.خانواده توسط این ریاست بایومتریک شده 927هزار و  32از این میان، 

المللی همکار با ریاست نقدی مؤسسات و نهادهای بینهای نقدی و غیرگان هرات گفت که کمکندکنعودت

گان سبب شد که میزان زیادی از این افراد به هرات آورده شده و از این خدمات در کنندهمهاجرین و عودت

اصلی این افراد سالی در مناطق گوید حاال که خطر خشکسالی مستفید شوند.آقای نادم میموعد خشک

افزاید که از آغاز ی اصلی خودشان هستند. وی میبرطرف شده است، آنان مجبور به برگشت به خانه و کاشانه
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روز دیگر  2۰به این افراد قطع شده و تا  خدمات و اهدای کمک ماه جاری میالدی تا کنون روند ارایه

با این وصف دیده  های همجوار منتقل خواهند شد.های هرات و والیتکم سه هزار خانواده به ولسوالیدست

ی مثبتی که شود و آیا نتیجهشان چه زمانی آغاز میگان به مناطق اصلیشدهجای انتقال بیشود که برنامه

 آید یا خیر.مردم انتظار آن را دارند، به دست می

********************************** 

 ه وران با سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایراناتحادیه پیش مالقات رئیس و اعضای

با  24/4/98رئیس و اعضای برجسته اتحادیه پیشه وران و اصناف منطقه غرب افغانستان در روز دوشنبه مورخ     

جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات دیدار و گفتگو نمودند. در این جلسه 

یی اعضای برجسته آن اتحادیه با سرکنسول محترم در محل سرکنسولگری جمهوری اسالمی که به منظور آشنا

ایران در هرات برگزار گردید، آقای فیض زاده، رئیس و برخی از اعضای اتحادیه مذکور ضمن خوشامدگویی به 

ی به ویژه اعضای سرکنسول جدید و نیز تقدیر از همکاری های صورت گرفته با تجار و فعاالن اقتصادی افغانستان

اتحادیه پیشه وران و اصناف توسط نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در هرات، خواستار استحکام بیش از پیش 

روابط دو طرف مرز در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به عنوان یکی از تقاضاهای مهم مردم دو کشور 

و اصناف منطقه غرب افغانستان با اشاره به تاثیرات مثبت  ایران و افغانستان گردیدند. رئیس اتحادیه پیشه وران

بازدیدهای صورت گرفته اعضای آن اتحادیه از استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان بر توسعه 

تعامالت فیمابین تجار و بازرگانان منطقه غرب افغانستان با جمهوری اسالمی ایران، ادامه و افزایش انجام چنین 

دیدهایی در راستای گسترش و استفاده از تجارب مفید شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی، را مورد تاکید قرار باز

داده و ارائه تسهیالت بیشتر در صدور روادید برای تجار و خانواده های آنان را گامی سازنده در ارتقاء روابط کنونی 

و انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، اظهار داشتند که دانستند. وی همچنین با اشاره به صدور روادید هوایی 

تداوم پروازهای مستقیم بین شهرهای هرات و مشهد به عنوان اعتبار دو استان الزم بوده ولی از طرف دیگر نیز 

باید تدابیری اندیشیده شود که حتی المقدور روادید هوایی برای اصنافی که از وضعیت و تمکن مالی بهتری در 

اس با برخی از اصناف دیگر برخوردارند، صادر گردد. وی همچنین پیشنهاد نمود که همکاری و تعامالت با اتاق قی

صنف با حوزه های  85اصناف ایران بیش از پیش افزایش یابد. همچنین آقای فیض زاده اضافه نمود که حدود 

ویت دارند و حوزه کاری آن اتحادیه شامل کاری متنوع در اتحادیه پیشه وران و اصناف منطقه غرب افغانستان عض

چهار والیت هرات، فراه، غور و بادغیس می باشد. وی افزود به دلیل آنکه در افغانستان صنایع مادر مشابه آنچه که 

در ایران است، وجود ندارد لذا فشارهای ناشی از تحریم های ایران بر مردم افغانستان بیشتر می باشد. نامبرده بیان 

اید با افزایش همکاری ها شرایط را بگونه ای ایجاد نماییم که دشمنان ایران و افغانستان نتوانند از اصناف داشت ب

منطقه غرب افغانستان علیه هر کدام از این دو کشور سوء استفاده نمایند. وی برگزاری نشست های دوره ای منظم 
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منطقه غرب افغانستان به منظور بررسی موانع و ماهیانه بین سرکنسول محترم با اتحادیه اصناف و پیشه وران 

 مشکالت احتمالی در آینده و نیز دستیابی به راهکار برای رفع این معضالت را پیشنهاد نمود.

جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز اظهار داشتند مواردی که در این نشست 

نسولگری تلقی نموده و هدف اصلی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مطرح گردید را به عنوان وظیفه سرک

 هرات نیز برطرف ساختن موانع و مشکالت پیش روی توسعه روابط فیمابین با همکاری تجار و بازرگانان افغانستانی

نوات قبل به ویژه در استانهای مرزی می باشد. ایشان افزودند علیرغم اینکه موانع و مشکالت تا حد زیادی در س

مرتفع شده است لیکن تعمیق و توسعه ارتباطات صمیمانه موضوعی است که زمینه الزم را برای برطرف ساختن 

برخی از مشکالت باقیمانده فراهم می سازد. سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران در هرات با اشاره به سفر 

رانیان وزارت امور خارجه و بازدیدهای موثر ایشان اخیر جناب آقای جابری انصاری، معاون محترم امور مجلس و ای

از بخش کنسولی این نمایندگی، بیان داشتند که با افتتاح ساختمان جدید در بخش کنسولی، اتاق مخصوصی برای 

تجار، بازرگانان و نخبگان والیت هرات پیش بینی خواهد شد و هرچند حجم مراجعین و متقاضیان دریافت روادید 

ی ایران بسیار باال است اما مقرر است با افزایش امکانات موجود و همچنین اتخاذ تصمیماتی جدید جمهوری اسالم

توسط معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، در صدور روادید برای اتباع افغانستانی خدمات بهتری 

دادند رضایتمندی کنونی از عملکرد ارائه و روان سازی مناسب صورت پذیرد. آقای صدیقی فر در انتها اطمینان 

سرکنسولگری جمهوری اسالی ایران در هرات در موضوع صدور روادید با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت. ایشان 

همچنین بر انعکاس مسائل، مشکالت و پیشنهادات توسط اعضای اتحادیه پیشه وران و اصناف منطقه غرب 

سولی خواهد شد، تاکید نموده و اظهار داشتند که این نمایندگی بصورت افغانستان که موجب ارائه بهتر خدمات کن

شبانه روزی آماده ارائه خدمات به تجار، فعالین اقتصادی و نخبگان افغانستانی به ویژه در شهر هرات می باشد.  

ر هرات به عنوان سرکنسول جدید جمهوری اسالمی ایران د 15/4/98الزم به ذکر است جناب آقای صدیقی فر از 

 آغاز به کار نموده است.
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 مالحظه:

ه یس اتحادیوی رئدر این دیدار جناب آقای بابا، معاون محترم نمایندگی در پاسخ به گالیه های مطروحه از س -

ا.ایران در ری ج.پیشه وران و اصناف منطقه غرب افغانستان درخصوص روادید هوایی، اظهار داشتند که سرکنسولگ

 3ر از د هوایی کمتروادید برای اتباع افغانستانی صادر می نماید که میزان روادی 5۰۰۰هفته بطور متوسط حدود 

براین ارند. بنادیران درصد کل روادید صادره بوده و عمدتا برای افرادی صادر می شود که قصد فوری برای سفر به ا

وجود مهای  که با واقعیتاین آمار حاکی از آن است که برخی بزرگنمایی ها در این زمینه صورت می پذیرد 

یی وادید هوادور رچندان همخوانی ندارد. در این زمینه، اعضای اتحادیه یاد شده و این سرکنسولگری پیرامون ص

حادیه گردید ات شنهادبرای تجار و افراد متمول اشتراک نظر داشتند و در انتها با نظر مساعد سرکنسول محترم، پی

صدور  ی جهتت مالی و اقتصادی اعضای خود دارد، در درخواست های ارسالفوق الذکر با شناختی که از وضعی

نسولگری ه سرکرواید برای اعضای آن اتحادیه، بنا به تشخیص خود تعداد اندکی را جهت اخذ روادید هوایی ب

 ج.ا.ایران در هرات معرفی نماید.

************************************************** 

 تحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان  با سرکنسول محترم ا مالقات اعضای

نستان با جناب رئیس و اعضای برجسته اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغا 25/4/98در روز سه شنبه مورخ     

 آقای صدیقی فر، سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات دیدار و گفتگو نمودند.

 
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات و به منظور آشنایی اعضای برجسته آن  در این جلسه که در محل

اتحادیه با سرکنسول محترم برگزار گردید، آقای وفا، رئیس و برخی از اعضای اتحادیه مذکور ضمن تبریک و 

ولگری خوشامدگویی به سرکنسول جدید، از تالش های شبانه روزی و خدمات کنسولی ارائه شده توسط سرکنس

جمهوری اسالمی ایران در هرات به تجار و بازرگانان آن اتحادیه در راستای تحکیم و گسترش روابط بین دو کشور، 
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قدردانی نموده و خواستار ارائه برخی تسهیالت در خرید و انتقال مواد نفتی و سوختی از جمهوری اسالمی ایران به 

ار داشت که اتحادیه مذکور متشکل از فعالین بخش خصوصی افغانستان گردیدند. در این دیدار آقای وفا اظه

مناطق غربی افغانستان در حوزه مواد نفتی و سوخت بوده و حوزه کاری آن شامل والیات هرات، فراه و نیمروز می 

گردد. وی افزود که بسیاری از اعضای آن اتحادیه در سنوات گذشته با همکاری های صمیمانه سرکنسولگری 

می ایران توانسته اند در نمایشگاه های برگزار شده در عرصه مواد نفتی و سوختی، در ایران شرکت جمهوری اسال

کنند که این نمایشگاه ها، به ویژه نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تهران، فرصت بسیار مناسبی را برای تجار و 

نیز انعقاد قراردادهای خوب را بین دو طرف  بازرگانان افغانستانی جهت بهره گیری از تجارب شرکت های ایرانی و

فراهم ساخته است. رئیس اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان این را نیز اضافه نمود که علیرغم فشارهای 

منفی وارده برای تحت تاثیر قرار دادن میزان واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان، آن اتحادیه تمامی تالش خود 

بسته که روابط فعلی حفظ و افزایش یابد چرا که براساس اظهارات نامبرده، تجارت با ایران و مواد نفتی  را بکار

تولیدی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی و بخش خصوصی ج.ا.ایران فرصت بسیار مناسبی برای اتحادیه یاد 

بق گفته های آقای وفا بیشترین خرید تجار شده و مردم افغانستان در خرید مواد نفتی از ایران به شمار می رود. ط

افغانستانی فعال در حوزه مواد نفتی از پتروشیمی شازند و شرکت پخش فرآروده های نفتی صورت می پذیرد.در 

این دیدار اعضای اتحادیه مزبور با اشاره به اینکه تجار افغانستانی مواد نفتی نیز از فشارهای تحریمی بر ایران متاثر 

خواستار حضور بیش از پیش سرمایه گذاران ایرانی در بازار بکر مواد سوختی و نفتی افغانستان و  می گردند،

استفاده بهینه تر از فرصتهای موجود در این بازار گردیدند. جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسالمی 

ر داشتند که فرصت خدمت رسانی و ایران در هرات نیز ضمن تبریک ایام صدمین سالگرد استقالل افغانستان، اظها

تامین نیازهای مردم به ویژه افراد ساکن در مناطق محروم ایران و افغانستان، یک نعمت محسوب می گردد که 

توسعه مراودات اقتصادی فیمابین می تواند زمینه بهبود وضعیت معیشتی این افراد را فراهم سازد. ایشان همچنین 

تیکی الزاماتی را موجب شده تا کسی نتواند جایگاه و مزیت مناسب دو کشور ایران و افزودند که واقعیت های ژئوپل

افغانستان در عبور مسیرهای ترانزیتی منطقه ای و بین المللی را نادیده بگیرد. آقای صدیقی فر مجاورت جغرافیایی 

کالت و چالش ها و مدیریت دو کشور را نعمتی مغتنم برای افزایش روابط دو طرف دانسته و بر شناسایی ریشه مش

آنها به منظور اصالح و مرتفع ساختن مسیر رو به رشد همکاری های طرفین به خصوص در موضوع مواد نفتی و 

سوختی تاکید نمودند. در ادامه آقای صدیقی فر با اشاره به اینکه روان سازی و افزایش تعداد صدور روادید برای 

زارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد، اتباع افغان به عنوان رویکرد جدید و

به اعضای اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان اطمینان دادند که یکی از اولویت ها و برنامه های مهم 

یران و سرکنسولگری در دستور کار قرار دادن و رسیدگی به پروژه های مهم تاثیر گذار در روابط دو کشور ا

افغانستان است که به گفته ایشان حوزه مواد نفتی و سوختی نیز یکی از این پروژه ها به شمار می رود. در ادامه 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات خواستار همکاری فعال اتحادیه مذکور جهت افزایش حجم مبادالت 

ع ساختن مشکالت پیش روی این حوزه گردیده و بر نفتی و سوختی و انعکاس مسائل و پیشنهادات به منظور مرتف
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محدود نساختن حوزه همکاری ها بین این نمایندگی و اتحادیه مذکور صرفا در حوزه مباحث کنسولی، تاکید 

نمودند.ایشان درخصوص مسائل پیش آمده اخیر پیرامون توقف کامیون های حامل سوخت غیرقابل استفاده در 

نی، نیز اظهار داشتند هرچند ممکن است واردات اینگونه مواد سوختی از ایران منافع مرزها توسط مراجع افغانستا

کوتاه مدتی برای تجار به همراه داشته باشد لیکن در درازمدت آسیب زا خواهد بود و تاثیرات منفی بر مبادالت 

لند مدت را در دستور کار تجاری فیمابین برجای خواهد گذاشت لذا دو طرف باید تعمیق روابط و منافع پایدار و ب

 خود قرار دهند.    

 مالحظات:

ه از ریداری شدخوختی ساعضای اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان با اشاره به اینکه باید وجوه مواد نفتی و 

، خواستار دوجود دار ل ارزپاالیشگاه های ایران را با ارز پرداخت نمایند و مشکالتی در این زمینه به دلیل عدم انتقا

 دریافت قیمت روز برابری ریال با ارز توسط شرکتهای ایرانی از تجار افغانستانی بودند.

 ل استفادهیرقابدر پاسخ به سوال سرکنسول محترم مبنی بر اینکه چرا تجار افغانستانی به خرید مواد سوختی غ

تی و ت مواد نفر قیمدرائه برخی تسهیالت )همانند هیدروکربن ها( از ایران تمایل دارند، آقای وفا گفت در صورت ا

تری یل کمسوختی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی این امکان فراهم خواهد شد که تجار افغانستانی تما

 برای خرید اینگونه مواد پیدا کنند. 

ستان از افغانیورد نرئیس اتحادیه مواد نفتی منطقه غرب افغانستان در پاسخ به این سوال که میزان مواد سوختی م

شدن  لیاتیدر صورت برداشتن محدودیت های فروش از سوی ایران چقدر می باشد، عنوان نمود که در صورت عم

ر تن مواد نفتی و سوختی هزا 1۰درصد از نیازهای وارداتی افغانستان و یا ورود روزانه تقریبا  6۰این موضوع، تامین 

ول رعایت اص وط بهیز اضافه نمود که عملیاتی شدن این موارد مشربه افغانستان قابلیت تحقق دارد. وی این را ن

 فیت یکسانو کی تجارت و تداوم آن می باشد به نحوی که انواع سوخت و مواد نفتی از سوی طرف ایرانی با قیمت

ال حیی که در یت هاو واحد به تمامی تجار افغانستانی ارائه گردد و اندک تبعیضات و تفاوت قیمت ها و عدم شفاف

 حاضر وجود دارد، اصالح و برطرف گردد تا دو طرف از منافع آن بهره مند گردند.

آقای وفا به تالش ترکمنستان برای کسب سهم بیشتر از بازار مواد سوختی افغانستان اشاره و عنوان نمود برخی 

تالش ترکمنستان  فشارهای گاه و بیگاه که برای محدود ساختن واردات سوخت از ایران صورت می گیرد، حاصل

در دستیابی به اهداف مدنظر در بازار افغانستان می باشد. در این دیدار به موضوع انتقال مواد نفتی و سوختی از 

هرات نیز پرداخته شد که به نظر می رسد  –طریق واگن های حمل مواد سوختی پس از افتتاح راه آهن خواف 

های حمل سوخت و ناوگان ریلی و نیز ایجاد زیرساخت های الزم عملیاتی شدن این موضوع نیازمند افزایش واگن 

در ایستگاه مقصد در افغانستان می باشد. بنابراین در راستای کاهش بار ترافیکی کامیون ها در مرزهای مشترک و 
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همچنین افزایش حجم صادرات مواد نفتی و سوختی به افغانستان پیشنهاد می گردد این موضوع توسط مراجع 

 داخلی مورد بررسی و اعالم نظر قرار گیرد.  ذیربط

************************************** 

 گری در هراتی مسهای آخر حرفهنفس

 1398 تیرماه 26چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

 هرات یکهنه شهر قلب در قدیمی و مشهور ایجاده. گرفتم را «گرمس عبدل»  گران سراغن مسدر خیابا

 پس. کندمی استقبال واردانتازه از که است صدایی نخستین کاران،کسبه چکشِ «تق تق» آن به ورود با که

پشت میز کارش  وی زمین،ر ایخوردهسال پیرمرد که افتاد قدیمی دکانی به چشمم وجوجست اندکی از

ی ظرفی فلزی کند، بر بدنهگی وی را میشان حکایت دوران زندهتوانش که لرزشهای کمبا دست نشسته بود.

سویش را از های کموارد دکان که شدم، چشم…زد: تق تق تقاز جنس آلمینیوم؛ با کمک چکشی ضربه می

ا صدایی ضعیف دعوت به نشستنم کرد و هایش شد و بمیز گرفت و به من دوخت. لبخندی خفیف مهمان لب

کوبیدن گرفت.سر صحبت که باز شد، با شکوَه از ی ظرف فلزی اش را بر بدنههای آهستهآرام ضربهآرام

سال  7۰« گرعبدل مس»دکان و کارگاه مسگری بود. 8۰ها نزدیک به گریروزگاری قصه کرد که در بازار مس

اش همین بازار دارد و خرد و بزرگ بازار احترام موی سفید و تجربه گری دری سنتی مسسابقه کار در حرفه

های بازار ، کاسب«گردشیپادشاه»های قدیم چیزی نمانده و مانند هر گوید از رونق کاری زمانرا دارند. می

لی رحیمی، واشان را به افراد جدید دادند و در نهایت کسی در بازار نماند.چندی پیش عبدالقیوم هم جای

سال دیدار کرده بود. ی شهر آمده بود، با این مرد کهنگری به این نقطههرات که برای بازدید از خیابان مس

اش حرف زده بود.در وکار و نابودی پیشههای کسبگوید که با فرد نخست شهر از دغدغهگر میعبدل مس

ان دیوارهای قدیمی آن را از رنگ و گر کارگاهی کوچک قرار دارد که گذر زمانتهای دکان قدیمی عبدل مس

گری سیاه شده است. داخل کارگاه مردی جوان با دقت و تمرکز خاصی، ی مسرو برده و با دود آتش کوره

گر که به صیقل زدن یک ظرف احمد محمدی، پسر کوچک پیرمرد مسسرگرم ساخت ظرفی مسی بود.جلیل

دهند و دو برادر دیگرش راه پدر را دری را ادامه میمسی سرگرم بود، گفت که سه برادرش در ایران شغل پ

گوید ظرف مسی با نقش و نگارهای هنری خاص هرات بدون نرفته و راننده موتر هستند.آقای محمدی می

ها پس از شود. این ظرفگران هراتی با زحمت و مشقت فراوان تولید میکمک ماشین و با هنر دست مس

ی خلیج فارس و ود و به نام آن کشور به ترکیه، کشورهای عربی حاشیهشآماده شدن به ایران برده می

گر از ته دل آهی کشید و جا کشید، جوان مسگردد.حرف که به اینکشورهای اروپایی و امریکا صادر می

گران خیلی دردآور است و حکومت گفت صادرات ظروف مسی ساخت افغانستان به نام ایران برای مس

گر و پس از خداحافظی با عبدل مس ساز هراتی را فراهم کند.ادرات مستقیم ظروف دستنتوانسته زمینه ص

های غذاخوری و حتا شوم. از قدیم در هرات سنت بود که ظرفگران میفرزندش، راهی امتداد خیابان مس

ی لوازم خانهپول برای خرید ی عروس و داماد، مسی باشد. رونق بازار وقتی بود که مردم پولدار و بیجهیزیه

https://8am.af/author/admin8am/
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ای، چینی آمدند. حاال از آن شلوغی خبری نیست و ظروف آلومینیومی، شیشهعروس به این بازار می

گر چشمم به دکانی دیگر طرف تر از دکان عبدل مس.چند دکان آناست کرده قبضه را بازار ،…استخوانی و 

دار باقی گذاشته است. دکانی دکان های مسی و آلمینیومی که فضای کمی برای نشستنافتد، پر از ظرفمی

کند.عطاءاهلل صفاری، مردی که نسبتاً بزرگ که معماری قدیمی آن حکایت از عمر دراز و پر درد آن می

گوید که چرخ گری را از پدرش آموخته است، میی مسمویش را در این حرفه سپید کرده و فوت و فن پیشه

های آلمینیومی، ایستاده است و حاال مردم به خرید ظرف گری با گذشت زمان از حرکتهای مسکارگاه

 حتا و هافرهنگ شدن جایگزین و مردم ضعیف اقتصاد صفاری، آقای دید از. کنندمی بسنده …ای وشیشه

ی این مرد سابق را نداشته باشد.به گفته خریداران مسی ظرف که شده سبب شهر به روستا مردم کوچ

کردند و بازار برای نفر کار می 1۰تا  5ارگاه مسگری در بازار مسگران هرات سالخورده، روزگاری در هر ک

ها در کنار عوامل دیگر سبب شده که مردم مهاجر شوند یا تغییر داشت اما حاال جنگ« برو و بیایی»خودش 

 کشد. این شهر در گذشتهپیشه دهند.هرات در غرب کشور همواره پسوند هنر و فرهنگ را با خود یدک می

های تجاری زیادی از خیابان مسگری و سایر اماکن رفت و کاروانمرکز رونق اقتصادی منطقه به شمار می

کردند. این شهر که نگین خراسان لقب داشت، خاطرات مردمان زیادی را در تجارتی این شهر گذر می

 اش حفظ دارد.سینه

******************************************** 

 اتحادیه صرافان والیت هرات با سرکنسول محترم  و اعضای اصلی مالقات رئیس

رئیس و اعضای مهم اتحادیه صرافان والیت هرات با جناب آقای صدیقی فر،  26/4/98در روز چهارشنبه مورخ   

سرکنسول محترم جمهوری اسالمی ایران در هرات دیدار و گفتگو نمودند.در این جلسه که در محل سرکنسولگری 

ی اسالمی ایران در هرات و به منظور آشنایی اعضای برجسته آن اتحادیه با سرکنسول محترم برگزار جمهور

گردید، آقای رحیمی، رئیس و برخی از اعضای اتحادیه مذکور ضمن تبریک و خیرمقدم به سرکنسول جدید، از 

رافان حوزه غرب باالخص همکاری ها و روابط بسیار نزدیک سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات با ص

صرافان والیت هرات، تشکر نموده و بر تداوم و افزایش همکاری های مطلوب کنونی در دوره تصدی سرکنسول 

صراف دارای مجوز و فاقد مجوز در حوزه غرب افغانستان  3۰۰۰جدید تاکید نمودند. آقای رحیمی گفت جمعا 

دارای مجوز قانونی فعالیت در والیت هرات بوده و اتحادیه  صراف 45۰فعال می باشند. وی افزود از این تعداد، 

مذکور به عنوان بخش خصوصی زیر نظر بانک مرکزی افغانستان فعالیت می کند.رئیس اتحادیه صرافان والیت 

هرات اظهار داشت صرافان افغانستانی در بانکهای ملی، صادرات و ملت ج.ا.ایران دارای حساب می باشند که 

اد حساب آنان در بانک صادرات است که برخی از این حسابها گاه و بیگاه به دلیل مبارزه با پولشویی بیشترین تعد

و یا پرداخت نکردن مالیات مسدود شده و تعدادی از صاحبان حساب که صرافان افغانستانی می باشند، نیز 

ربط استان خراسان رضوی، بازداشت می گردند و علیرغم برگزاری جلسات متعدد در این زمینه با مراجع ذی
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کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مشکالت بطور کامل 

مرتفع نشده است. آقای رحیمی اضافه کرد که به علت نزدیکی و شناخت بهتر صرافان والیت هرات از ایران، حدود 

ین دو کشور از طریق صرافان والیت هرات جابجا می شود. نامبرده درصد از حجم وجوه مبادالت تجاری ب 9۰

همچنین گفت که حتی دولت افغانستان نیز از صرافان افغانستانی درخواست نموده تا درآمدهای آن دولت در 

ایران، از طریق صرافان به افغانستان منتقل گردد. در این دیدار اعضای اتحادیه مزبور بر حفظ و ادامه روابط 

وستانه بین صرافان افغانستانی با جمهوری اسالمی ایران تاکید و خواستار حمایت بیش از پیش سرکنسولگری د

برای حل نمودن مشکالت فعلی و گسترش همکاری های فیمابین گردیدند. جناب آقای صدیقی فر، سرکنسول 

ری با تجار و اتحادیه های تجاری، جمهوری اسالمی ایران در هرات نیز به روابط بسیار خوب و برادرانه سرکنسولگ

صنعتی و اقتصادی والیت هرات اشاره و اظهار داشتند که افغانستان و والیات هم مرز با ایران به ویژه والیت هرات 

از جایگاه باالیی برای ج.ا.ایران در مراودات اقتصادی برخوردار هستند بنابراین ضرورت دارد با قدرت بیشتری برای 

شکالت و تداوم مسیر فعلی، گام برداریم. ایشان افزودند همواره و باالخص در شرایط فعلی، برطرف ساختن م

افغانستان برای ما یک فرصت محسوب می شود و شنیده ها نیز حاکی از آن است که اخیراً در ج.ا.ایران اراده جدی 

و فعالیت صرافان در این زمینه  و فوری برای حل مشکالت صرافان به وجود آمده است. آقای صدیقی فر انتقال پول

را یک حرکت زیرساختی و مقدمه ای برای انجام تجارت بین کشورها دانسته و بر رفع مشکالت در راستای روان 

سازی و توسعه تعامالت اقتصادی بین دو کشور تاکید نمودند.سرکنسول ج.ا.ایران در هرات با بیان اینکه برخی 

رطرف ساختن آنان نیز نیازمند تالش و پیگیری های مضاعف است، به اتحادیه مشکالت پیچیده بوده که بالتبع ب

صرافان والیت هرات اطمینان دادند که سرکنسولگری همانند گذشته با حداکثر ظرفیت در کنار تجار و صرافان 

را به عمل  والیت هرات بوده و از منافع معقول و فعالیت های قانونمند صرافان افغان در ایران حمایت های الزم

خواهد آورد. آقای صدیقی فر با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات کنسولی و صدور روادید برای تجار و فعالین 

اقتصادی و نیز صرافان افغانستانی در هفته های آتی افزایش خواهد یافت، خواستار انعکاس مشکالت احتمالی و نیز 

ر به منظور رفع کاستی ها گردیدند. در انتها رئیس محترم نمایندگی ارائه مشورت های الزم از سوی اتحادیه مذکو

این را نیز بیان داشتند از آنجا که موضوع فعالیت صرافان امور بانکی و مالی به عنوان موضوعاتی تخصصی را شامل 

و در رو بین می گردد لذا به نظر می رسد با برنامه ریزی و پیگیری انجام دیدارها و برگزاری جلسات مستقیم و ر

صرافان والیت هرات با مسئولین ذیربط در ج.ا.ایران از جمله بانک مرکزی و دیگر نهادهای تخصصی مربوطه، بتوان 

در مسیر فهم بهتر مشکل و نیز حصول به راهکارهای قابل اجرا، گام برداشت که قطعا این مسئله در دستور کار 

 جدی این نمایندگی قرار خواهد گرفت.     
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 حظات:مال

آقای رحیمی در این دیدار اظهار داشت که اتحادیه مذکور فهرست صرافان معتبر و دارای مجوز قانونی والیت 

هرات را به اداره والیت ارائه داده است که پس از تایید آن اداره و نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات، 

ارسال خواهد شد تا به منظور کمک به فعالیت صرافان والیت لیست نهایی به سرکنسولگری ج.ا.ایران در هرات 

هرات در ج.ا.ایران در اختیار مراجع ذیربط کشورمان قرار گیرد. اعضای اتحادیه صرافان والیت هرات مدعی بودند 

اریز که روال عادی فعالیت آنان اینگونه است که تجار و اتباع افغان پول را به حساب صرافان در یانک های ایران و

می کنند و صرافان نیز پول را در افغانستان یا ایران به حساب تعیین شده منتقل می نمایند و نقش آنها در این 

نقل و انتقال، نقشی واسطه ای است. با این وجود برخی اوقات که بین طرف ایرانی و افغانستانی اختالف حسابی 

قوقی ایرانی و ارائه اسناد مبالغ واریزی به حساب صراف رخ می دهد، با طرح شکوائیه از سوی افراد حقیقی یا ح

افغان که واسطه ای بیش نبوده است، از محاکم قضایی ایران حکمی مبنی مسدود سازی حسابهای صراف مربوطه 

میلیون تومان اختالف حساب که ربطی به صراف نداشته است، حسابهای آن  1۰صادر می گردد که مثال بخاطر 

چندین میلیونی مسدود می گردد. در این رابطه اعضای اتحادیه صرافان والیت هرات پیشنهاد صراف با موجودی 

نمودند که محاکم قضایی ایران کل موجودی حساب صراف را مسدود نسازند بلکه تا زمان رفع اختالف بین طرفین 

قتا مسدود سازند. به نظر می رسد ایرانی و افغانستانی، همان مبلغ یا نهایتاً تا دو برابر مبلغ مورد اختالف را مو

پیشنهاد فوق در راستای کاهش تبعات مشکل مورد ادعا، از سوی مراجع ذیربط ازجمله بانک مرکزی و قوه قضائیه 
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قابل بررسی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه 

 ارایی منعکس و از نتیجه بررسی ها این نمایندگی را مطلع نمایند.و وزارت امور اقتصادی و د

************************************* 

 ی مقامات شهر تعللهرات و  یشهردار یتوسعه ا بودجه

 1398تیر 26هارشنبه، چ - هشت صبحمنبع : 

ی شهرداری هرات به این والیت گذرد و هنوز خبری از رسیدن بودجهمی 98از هفت ماه از سال مالی  بیش

رسد. شهرداری به هرات می توسعه ایی ی دیگر، بودجهنیست. همین دو هفته پیش اعالن شد که تا یک هفته

فری به های محلی در سی ارگاناری شهری ادارهداین وعده را نصیراحمد حمیدی، رییس عمومی حکومت

ی این مقام هرات، به مردم داده بود. شهرداری هرات و شورای شهر این والیت هم در آن زمان با تکیه بر وعده

خورَد.حاال اما که از ی دیگر به زمین میهای انکشافی تا یک هفتهی دولتی، گفتند که کلنگ کار پروژهبلندپایه

شدن سند بودجه توسط رییس جمهور در  ءند روز گذشته است، سخنگوی شهرداری هرات از امضاآن وعده چ

صبح 8ی رسول عظیمی، سخنگوی شهرداری هرات به روزنامهدهد. غالمی گذشته خبر میشنبه هفتهروز پنج

راحل قانونی، گوید که سند بودجه به وزارت مالیه فرستاده شده است و باید منتظر ماند تا پس از طی ممی

ی های محلی در کابل و سپس به شهرداری هرات منتقل شود. آقای عظیمی با آن که دربارهمکتوب آن به ارگان

ها از جانب افزاید که امور تدارکاتی پروژهگوید اما میتاریخ دقیق رسیدن بودجه به هرات و مبلغ آن چیزی نمی

را به  توسعه ایهای ی خدماتی کار اصلی پروژه، این ادارهشهرداری هرات آغاز شده و به محض دریافت بودجه

شود که با شروع سال جدید مالی این ها در حالی مطرح میآورَد.سخن از آغاز امور تدارکاتی پروژهگردش در می

ی شنبه، کمیتههای شهرداری هرات منتظر منظوری بودجه است.روز سهامر کلید خورده است و هنوز پروژه

هرات با اشتراک فعاالن مدنی، خبرنگاران، مردم و شماری از دانشجویان در  توسعه ایی ی بودجهدادخواه

ی نهادهای مدنی این والیت طی نشست خبری، از دولت مرکزی خواهان توجه به وضعیت شهرداری شبکه

ر است که هرات شدند.سیداشرف سادات، عضو شورای مشورتی شهر هرات و از اعضای این کمیته به این باو

ی انکشافی در زمان موعد به ساله بودجهشود که همهبرخی زدوبندها در مرکز کشور و والیت هرات، سبب می

هایی های محلی، دستی ارگانگوید که هم در شهرداری هرات و هم در ادارهاین والیت نرسد. آقای سادات می

کند که سهم ین والیت هستند. وی ادعا میبه شهرداری ا توسعه ایی در حال مدیریت دیر رسیدن بودجه

شود که مافیای های شهرداری و برخی درآمدهای دیگر از درک اقتصاد جرمی، سبب میگرفتن از پروژه

های محلی کشور این ادعا را رد ی ارگانحکومتی در این قضیه دخیل باشند.با این حال اما ادارهای درونشبکه

توسعه  -ی انکشافیهای محلی افغانستان تأخیر در رسیدن بودجهی ارگانادارهعبدالمتین بیگ، رییس  کند.می

قانون اصالح شده « یک قرن»گوید که حاال پس از بیند. وی میگی قوانین میشهرداری هرات را در پیچیده ای

کند که یخورد.آقای بیگ تصریح متر به چشم میو در آینده امکان به وجود آمدن مشکالتی از این قبیل کم

ی محلی حل شود ای است که طی آن، مشکل بودجه در ادارهسازی برنامههای محلی در حال پیادهی ارگاناداره

ی که شهرداری هرات در مورد مبلغ منظور شدهو نیازی به انتظار منظوری بودجه از مرکز کشور نباشد.با آن

https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/author/admin8am/
https://8am.af/2019/07/17/
https://8am.af/2019/07/17/
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شهر هرات این مبلغ را یک میلیارد افغانی اعالم کرده گوید، اما شورای ی انکشافی این اداره چیزی نمیبودجه

ی پروژه 7۰گوید که همین اکنون بیش از زاده، معاون شورای مشورتی شهر هرات میاست. عبدالرحمن مولوی

ها، کند که سوای امور تدارکاتی و اداری پروژهانکشافی شهرداری منتظر رسیدن بودجه است. وی تصریح می

گیر است و باید هرچه زودتر بودجه به هرات منتقل شود.با ها زماندها و آغاز کار عملی آناعالن شدن قراردا

ها دیرتر از شود که کار پروژههایی وجود دارد که دیر رسیدن بودجه به شهرداری، سبب میها نگرانیتمام این

 موعد شروع شود و با رسیدن فصل زمستان، کار درست و مناسب به پیش نرود.

******************************** 

 در سطح شهر فروش یخکاسبی پررونق ترین شب و روزهای سال در هرات و گرم

   27/4/98مورخ  24منبع: خبرگزاری وطن 

یخ  هرات کنند و به هر نقطه از والیتهای تولید یخ اوج فعالیت یک سال اخیر خود را سپری میکارگاه

یخ  ردم هرات را بهمو یا ضعیف شدن آن، دسترسی هر سال در اوج گرمای تابستان مشکل قطع برق .فرستندمی

قالب قیمت هر .شودتبدیل می خوبی وشی به کاسبیکند و اینجاست که یخ فرو آب خنک با چالش روبرو می

ها و نقاط دورتر هرشاست و این قیمت در تومان (  15۰افغانی ) هر افغانی حدود  1۰۰تا  4۰یخ در این ایام از 

اهی بیشتر دوام مبه هرحال تولید یخ و فروش آن کاری فصلی است که چند .شودر هم میبسیار بیشت مرکزاز 

 .کندنمی

************************************* 

 چابهار یبهشت دیافغانستان در بندر شه یدفتر تجار و بازرگانان بخش خصوص نیافتتاح اول

 3۰/4/98 افغان)آوا(، یصدا یخبرگزارمنبع : 

 ریافغانستان از مس یتیترانز یبار و کاال و جذب و انتقال کاالها کیتراف جادیا ینامه همکارتفاهم یمضادنبال ا به

و بندر  رانیو بلوچستان ا ستانیس تیوال یانوریبا سازمان بنادر و در یشرکت افغانستان کی انیبندر چابهار م

 ،ییآقا .چابهار افتتاح شد یبهشت دیدر بندر شه زین انستانافغ یدفتر تجار و بازرگانان بخش خصوص نیچابهار، اول

 یدفتر بخش خصوص نیاز اول یبردارافتتاح و بهره نییو بلوچستان در آ ستانیس یانوردیبنادر و در رکلیمد

مختلف  یکشورها یتجار و صاحبان کاال یرایبندر چابهار پذ"چابهار اظهار داشت: یبهشت دیافغانستان در بندر شه

به توافقنامه چابهار، از  وستنیبا پ توانندیکشورها هم م ریو سا باشدیهند و افغانستان م یرهاکشو الخصوصیعل

زمان از  نیترعیکاال در سر کنندیتالش م کهنیا انیبا ب یو ".بهره ببرند یانوسیبندر اق نیو امکانات ا فاتیتخف

که کاال در بندر است،  یتا زمان"برسد، گفت:  بابت به حداقل ممکن نیتجار از ا یبندر چابهار خارج شود و نگران

 یمهم در دستور کار تمام نیمناسب باشد که ا یدهمواجه شوند و خدمات یزحمت نیتجار با صرف کمتر دیبا

به  یشتریهرقدر بار ب"کرد:  انیب رانیو بلوچستان ا ستانیس یانوردیبنادر و در رکلیمد."قرار دارد یادار یحدهاوا

نسبت به کشور  نکهیا انیبا ب ییآقا."شود یبه تجار اعطا م یشتریب قاتیو تشو فاتیشود، تخف لیسمت چابهار گس

و اشتراکات  رانیا میمق یهایافغانستان ادیز تیوجود جمع"افزود:  کنند،یم یافغانستان احساس قرابت و دوست

https://watan24.com/%da%af%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
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اداره کل موجب شده تا تجار  یتصاداق میگسترده ت یهایابیو افغانستان و بازار رانیدو ملت ا نیب ادیز یفرهنگ

که تجار دارند را بتواند  یبندر چابهار توقعات میدواریام"خاطرنشان کرد:  وی."ابندیحضور  ربند نیدر ا یافغانستان

دفتر شرکت حماس  سیرئ ،یقباد بینج دیمراسم، س نیدر ا نیهمچن."نحو ممکن برآورده سازد نیبه بهتر

از چابهار  میافغانستان به صورت مستق یضرورت دارد تا کاالها"هار اظهار داشت: افغانستان در بندر چاب یقباد

 داریپا فاتیها و تخفاگر مشوق"گفت:  یقباد."ردیصورت پذ ریتأخ نیکمتر هیو تخل یریشود و در بارگ تیترانز

ر چابهار حمل بند قیخود را از طر یتمام کاالها میتوانیزمان ارائه شود، م نیباشد و خدمات در کوتاهتر

 ران،یا یجمهور سییر یبا حضور معاون اقتصاد یاست که در چهارم ماه سرطان، در مراسم یدر حال نیا."میکن

بندر چابهار  ریافغانستان از مس یتیترانز یبار و کاال و جذب و انتقال کاالها کیتراف جادیا ینامه همکارتفاهم کی

و بلوچستان  ستانیس تیوال یانوریو در نادربا سازمان ب یانستانشرکت افغ کی انیهدف، م یبه کشور و بازارها

 یانوردیبنادر و در رکلیمد ،یینامه، مهندس بهروز آقاتفاهم نیا امضاکنندگان.دیو بندر چابهار به امضا رس رانیا

 یدحماس قبا یکیشرکت لجست رعاملیمد ،یقباد بینج دیو بندر چابهار و س رانیو بلوچستان ا ستانیس تیوال

 اتیعمل یدر راستا"آوا قرار گرفته بود، آمده:  یخبرگزار ارینامه که در اختتفاهم نیمتن ا در.از افغانستان بودند

 ۰4/۰4/98 خیدر تار لهیوس نیدو کشور بد یجوارهند و افغانستان و حسن هم ران،یجانبه انامه سهموافقت ییاجرا

به شماره ثبت  یحماس قباد رکتش یبخش خصوص یگذارهیاو سرم یتیترانز یگسترش همکار جادیبه منظور: ا

 ران،یا یاسالم یو مقررات جمهور نیو بلوچستان در چارچوب قوان ستانیس یانوریو اداره کل بنادر و در 121ـ68

کشور  یتیترانز یبار و کاال و جذب و انتقال کاالها کیتراف جادینسبت به ا یشرکت حماس قباد دیمقرر گرد

نامه در ادامه خاطرنشان کرده تفاهم نیا."دیهدف اقدام نما یبندر چابهار به افغانستان و بازارها ریز مسافغانستان ا

در بندر  نریدفتر شرکت و محوطه دپو کاال و کانت ینسبت به اختصاص محل برا یانوریاداره کل بنادر و در"است: 

 قاتیشده، تحق جادیا کیمطابق با تراف کهنیمن ااداره کل اقدام نموده، ض یمطابق با فرمت قرارداد یبهشت دیشه

 طیکه در شرا کنندیم دیبندر چابهار تأک نیمسئول."اعطا خواهد شد یانوردیبنادر و در سازمانمصوب  التیو تسه

تازه و  وهیافغانستان به خصوص م یصادرات یو انتقال انواع کاالها یریحمل، بارگ یبرا یتیمحدود گونهچیه یکنون

 .ردیگیزمان ممکن صورت م نیتربندر، در کوتاه نیدر ا زین یو انتقال به کشت یریرند و روند بارگخشک ندا
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