
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 هرات و حوزه غرب افغانستان ٨٩اخبار اقتصادي ديماه  بولتنموضوع: 

 با سالم

 از شده تهيه افغانستان، غرب منطقه و هرات واليت حوزه 8931 ديماه اقتصادي اخبار بولتن تصوير پيوست به احتراماً،      

 .گردد مي ايفاد استحضار جهت هرات در كشورمان سركنسولگري سوي

 
 طرف از                                        

   . 

 مشهد -وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي  نمايندگی
 عليپورطرق هادي
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  تولید کردند خالص تن عسل ۱۵۰کندوهای عسل هرات امسال. 

 راته-کار قطعه سوم راه آهن خواف  انیشش ماه تا پا 

 "صلح خواهان در هرات یعضو حرکت مردم ۲۷ "ربوده شدن 

  کرده است. دیتن زعفران تول ۲۰افغانستان امسال حدود 

 فراه افتتاح شد. شهردانه مرغ در  دیکارخانه تول نینخست 

 استیشدن به رو لیغفلت مسئوالن افغانستان در حال تبد هیکه در سا یاپروژه ؛یتاپ. 

 بازرگانان افغان در بندر چابهار تیها بر فعال میتحر یمنف ریتأث 

 در هرات یس یو یو پ یمواد ساختمان تیفیک نییتع شگاهیاز آزما یبهره بردار 

 دیتن رس ۹امسال به  سیبادغ تیعسل خالص در وال دیتول. 

 افتی شیدرصد افزا ۳۶ سیزعفران استان بادغ دیتول. 

 دهند! ینم زایراه الجورد به بازرگانان افغانستان و ریمس یکشورها 

 چاپ اسکناس افغانی به یک شرکت لهستانی واگذار شد. 

 رانیموافقتنامه چابهار در ا یسازیینشست اجرا یبرگزار 

 شودیآغاز م یزودبه« ۱۰۰۰-پروژه کاسا»ساخت  اتیعمل ! 

 است. افتهی شیدرصد افزا ۲۵افغانستان  یاز فضا یعبور یدر اثر تنش در منطقه؛ پروازها 

  شد. بیتخر «یافغان ونیلیروزانه سه م»گمرک طالبان در استان فراه با درآمد 

 هرات و قندهار تیمحصوالت انگور در وال یدرصد ۱۵ شیافزا 

 کرد. یطرح بزرگ را عمل ۴۰ ریاخهرات در دو سال  یشهرساز 

 است؟ یالمللنیفرودگاه هرات واقعاً ب ایصدها مسافر! آ یدو روز لغو پرواز و سرگردان 

 درهرات عیو گاز ما یمواد سوخت متیق افزایششهروندان هرات از  تیشکا 

  س افغانستان هرات در مجل -ساخت راه آهن خواف یبرا ایتالیا یدالر ونیلیم ۶۰وام تصویب 

 شد . عیگازما متیق شیمورد و اعتصاب رانندگان باعث افزا یب یها یاخاذ 

  الجورد صادر شده است مسیراز  یتیمحموله ترانز کیتنها  کسالیپس از گذشت! 

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

 .تولید کردند خالص تن عسل ۱۵۰کندوهای عسل هرات امسال 

  1/10/98مورخ  ، 2۴خبرگزاری وطنمنبع : 

https://watan24.com/%da%a9%d9%86%d8%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-150-%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1/
https://watan24.com/%da%a9%d9%86%d8%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-150-%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1/
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عبدالصبور رحمانی،  .دهدتُن عسل خالص طی سال جاری در این والیت خبر می 150تولید  اداره زراعت هرات از

هت های زنبورداری در این والیت بیشتر شده بود و به همین جگوید: امسال شمار فارمرئیس اداره زراعت هرات می

جات هم اشاره کرد که میوه داری در هرات و افزایش برداشتوی به بهبود باغ .تولید عسل هم افزایش یافته است

د برخی موانع سرراه اما رئیس اداره زراعت هرات از وجو .تُنی عسل این والیت بوده است 150عاملی مهم در تولید 

 ه بازار هرات راهباو گفته برخی محصوالت مشابه بی کیفیت از خارج از کشور  .رشد تولید عسل ابراز نگرانی کرد

ه کرد که رحمانی اشار .جه ساخته استص و طبیعی این والیت را با چالشی بزرگ موااند که فروش عسل خالیافته

 ر جلوگیریل کشودولت باید در این زمینه مسئوالنه عمل کند و از ورود بی رویه محصوالت مشابه خارجی به داخ

ی والت بحصوی گفت در کنار دولت، شهروندان هم باید برای رشد تولید داخل و حفظ صحت خود، فرق م .کند

های ناسالم میان اجناس بی کیفیت های اداره محلی هرات هم وجود رقابتمقام .کیفیت و با کیفیت را بدانند

گوید وجود رات میجیالنی فرهاد، سخنگوی والی ه .کنندخارجی و محصوالت داخلی را در این والیت تائید می

الی هرات در چارچوب قوانین اما وی اشاره کرد که و .گیردیهمین موانع، توان مقابله را از تولید کنندگان داخلی م

 .یردرت بگنافذه کشور هدایت داده که در گمرکات، تدابیر جدی برای حمایت از تمامی محصوالت زراعتی صو

تخاذ اشود ولی گفته همین اکنون هم این تدابیر فرهاد روشن نساخت که این تدابیر شامل چه اقداماتی می

های تولید کشور است که به صورت خالص و با کیفیت به بازار ترین عسلهرات یکی از مرغوب عسل .اندشده

  .شودعرضه می

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

 راته-شش ماه تا پایان کار قطعه سوم راه آهن خواف 

  1/10/98منبع : خبرگزاری هشت صبح مورخ 

میلیون دالر همین چند روز پیش بین  58.5هرات به ارزش -آهن خوافچهارم خط  قرارداد ساخت فاز اول قطعه

اداره خط آهن افغانستان و یک شرکت قزاقستانی در کابل به امضا رسید. در مراسم امضای این قرارداد، 

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری کشور آمده که  محمداشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان هم حضور داشت.

جان و انجیل های غوریان، زندهکیلومتر طول دارد و از ولسوالی ۴3هرات -چهارم خط آهن خواف فاز اول قطعه

رسد. قرار است تمام هزینه این بخش را ماه به اکمال می 1۶گذرد و طی مدت والیت هرات در غرب کشور می

ود که هزینه ساخت بخش یما یاری، وزیر ترانسپورت کشور در نشست خبری گفته ب دولت افغانستان تمویل کند.

شود. وی تصریح کرده که ایتالیا هرات با کمک کشور ایتالیا پرداخته می-دوم از قطعه چهارم خط آهن خواف

هرات با حکومت -میلیون یورویی را برای تمویل ساخت این بخش از مسیر خواف ۶5نامه قرضه درازمدت موافقت

قرارداد بخش اول  گان فرستاده شده است.به مجلس نمایندهافغانستان امضا کرده است و سند آن جهت تصویب 

هرات -شود که هنوز کار قطعه سوم خط آهن خوافونقل اقتصادی در حالی امضا میقطعه چهارم این پروژه حمل

در روستای روزنک ولسوالی غوریان هرات به دالیل مختلف تکمیل نشده است. هزینه ساخت قطعه سوم خط آهن 

فر، در همین حال محمد صدیقی های بالعوضش پرداخت کرده است.دولت ایران از کمکهرات را -خواف

هرات خبر -درصدی بخش سوم پروژه راه آهن خواف 95رفت سرکنسول ایران در هرات در نشست خبری از پیش

هرات را در گذشته، در کمبود بودجه و -فر علت توقف و کندی کار خط آهن خوافآقای صدیقی دهد.می
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بیند. به گفته وی، تعطیلی آرین بانک، نبود بودجه الزم مالی و کشته شدن یک مهندس های مسیر راه میامنینا

گاه توقف کار اجرای پروژه رود که در کندی و گاهخواف از دالیلی به شمار می-ایرانی در مسیر راه آهن هرات

هرات، در اوایل ماه می سال جاری میالدی هنگامی -مهندس ایرانی ناظر بر پروژه راه آهن خواف اثرگذار بوده است.

کشته شد که موتر حاملش در مسیر ولسوالی غوریان والیت هرات با ماین کنار جاده برخورد کرد. در این حادثه دو 

ها وی تصریح کرد که از مدتی به این طرف کار اجرای پروژه راه با تمام این شهروند دیگر ایران هم زخمی شدند.

کیلومتر از نقطه صفر مرزی به  ۶2درصد کار بخش سوم که  95کم رود و دستهرات به پیش می-افآهن خو

ایران « تیغشمع»هرات از منطقه -قطعه سوم خط آهن خواف داخل خاک افغانستان ادامه دارد، پیش رفته است.

یابد.شورای والیتی هرات د میدر ولسوالی غوریان هرات امتدا« روزنک»کیلومتر تا روستای  ۶2آغاز شده و به طول 

هرات با هزینه دولت -بینی از امضای قرارداد ساخت بخش اول قطعه چهارم خط آهن خوافبا ابراز خوش

حبیب هاشمی، از افغانستان، به این باور است که تکمیل آن سبب رشد اقتصادی افغانستان خواهد شد. غالم

ونقل از جمله گوید که ساخت خط آهن و زیربناهای حملصبح می8اعضای شورای والیتی هرات به روزنامه 

داد. آقای هاشمی ها نسبت به آن عالقه نشان میهای اصلی کشور است و دولت افغانستان باید پیش از اینضرورت

تری به برد کار، سرعت عمل بیشخواهد که برای پیشهرات می-گان خط آهن خوافاز مسووالن ناظر و اجراکننده

خط آهن  گام با نهادهای خصوصی همکار با اجرایزمان و همد. به باور وی، اداره محلی هرات هم همخرج دهن

ها، برای افزاید که عالوه بر اینهای مربوط به آن است. او میزمینههرات، مکلّف به تامین امنیت و پیش-خواف

رفت کار و امضای قرارداد ها از پیشصحبتهای بلندتری بردارند.مردان باید گاموصل افغانستان به جهان، دولت

رفت شوند که ظاهراً دفتر والی هرات هم از پیشساخت بخش اول قطعه چهارم این پروژه در حالی مطرح می

جیالنی فرهاد، سخنگوی دفتر والی هرات به روزنامه  رسد.هرات راضی به نظر می-بخش سوم راه آهن خواف

خواف -درصد کار بخش آخری فاز سوم خط آهن هرات 95های اداره محلی، گوید که بر اساس یافتهصبح می8

افزاید که بخشی از شود. آقای فرهاد میتکمیل شده است و به زودی کار بخش اول قطعه چهارم این پروژه آغاز می

لی های مسیر راه قطعه چهارم خط آهن ختم شده است و مردم محلی در صحبت با دفتر وامراحل استمالک زمین

های کند که تالشاند. وی تصریح میها برای استقبال آغاز کار قطعه چهارم خط آهن سخن زدهگیهرات، از آماده

اداره محلی هرات برای هرچه زودتر انجام یافتن این پروژه جریان دارد و والی هرات امیدوار است به زودی کار 

درصد تکمیل شده است،  95هرات -سوم راه آهن خواف که گفته شده کار قطعه خطقطعه چهارم آغاز شود.با این

 کم شش ماه دیگر برای تکمیل شدن آن زمان نیاز است.اما ریاست خط آهن هرات به این نظر است که دست

ای یاد کرد که نیاز صبح، از برخی موارد فنی8وگو با روزنامه اهلل طاهری، رییس اداره خط آهن هرات در گفتذبیح

هرات -چنان در مورد بخش اول قطعه چهارم خط آهن خوافر برای تکمیل شدن دارد. او همتبه زمان بیش

خط  ها آغاز شود.های مسیر راه تکمیل شده و نیاز است که مرحله استمالک زمینگوید که روند تثبیت زمینمی

شود. دو بخش خته میکیلومتر میان ایران و افغانستان سا 225هرات، در چهار قطعه به طول مجموعی -آهن خواف

 برداری است.کیلومتر قبالً تکمیل گردیده و آماده بهره ۷۶به طول « تیغشمع»اول این پروژه، از خواف ایران تا مرز 

تربت -بر اساس توافق صورت گرفته بین کابل و تهران، این خط آهن در داخل خاک ایران از راه آهن سنگان

شده و در امتداد شمال غربی و جنوب شرق این منطقه ادامه دارد.خط حیدریه در نزدیکی ایستگاه خواف شروع 

گونه که مسووالن دو کشور های مشترک ایران و افغانستان است. آنترین پروژههرات یکی از بزرگ-آهن خواف

است و با  های آزاد و اروپا موثراند، افتتاح این خط در افزایش جذب بارهای ترانزیتی و ارتباط با آباعالم کرده

برداری از این راه آهن در افزایش امنیت منطقه نیز تاثیر به سزایی خواهد توجه به موقعیت ویژه افغانستان، بهره
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خواف و جاده معدن سنگان را در داخل خاک ایران به صورت زیرگذر -چنین جاده تایباداین خط ریلی هم داشت.

این خط، پس از ورود به خاک  گیرد.نوار مرزی قرار می قطع کرده و پس از عبور از ارتفاعات، در مجاورت

های میدان هوایی هرات جا به گفته والی هرات تا نزدیکیجان و از آنافغانستان از ولسوالی غوریان به ولسوالی زنده

کنند، اما وبدل میها دالر کاال ردبا این حال، افغانستان و ایران، ساالنه میلیون یابد.کابل امتداد می-و تا جاده هرات

رو شود و این سرعت کند بر قیمت کاال نیز ونقل باعث شده تا سرعت تبادل کاال با کندی روبهزمینی بودن حمل

 1۶0کنند، برای قطارهای مسافربری حداکثر سرعت قطارهایی که در این راه آهن حرکت می اثرگذار باشد.

سال  10نامه ساخت این خط آهن تفاهم عت عنوان شده است.کیلومتر در سا 120کیلومتر و برای قطارهای باری 

پیش بین ایران و افغانستان امضا شده بود اما از آن زمان تا کنون به دالیل مختلفی بارها کار آن به تعویق افتاده 

ان پیش از این افغانستان با استفاده از خط آهن با کشور چین در بندر حیرتان، از مناطق شمالی افغانست است.

وصل شده بود. آگاهان امور اقتصادی به این باوراند که وصل شدن افغانستان به منطقه با استفاده از خطوط آهن، 

شود. به باور آنان، افغانستان با استفاده از این فرصت گذاری در داخل کشور میسبب رشد اقتصاد و انکشاف سرمایه

 گیرش شده است، بیرون کند.تواند خود را از انزوای اقتصادی که حاال دامنمی

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

 عضو حرکت مردمی صلح خواهان در هرات ۲۷ "ربوده شدن"

  ۴/10/98مورخ  طلوع نیوز  منبع :

 .های کشور برای صلح خواهی آغاز کرده اندگی سفرشان را به والیتاعضای حرکت مردمی صلح خواهان به تازه

های کشور برای صلح را آغاز گی سفر به والیتز اعضای حرکت مردمی صلح خواهان که به تازهتن ا 2۷نزدیک به 

 اشیناز شش م کاروان این صلح خواهان متشکل ."اندربوده شده"راه ف-هایی از شاهراه هراتکرده اند، در بخش

ن د و تاکنوشتوقف مسوی طالبان بود و به گفتۀ منابع، این کاروان در بخشی از شاهراۀ هرات شام روز سه شنبه از 

ع، عضو شورای داداهلل قان .طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند .از سرنوشت آنان خبری در دست نیست

ۀ ه در منطقکودند بوالیتی، فراه با تأیید این خبر گفت که این کاروان از هرات به سوی والیت نیمروز در حرکت 

گوید که یمپولیس فراه  از سوی دیگر، .اندندهار طالبان آنان را با خود بردهق-تفراه رود در مسیر شاهراه هرا

موسی  شهرضای این کاروان در پیش از این اع .گان ادامه دارنددیابی ربوده شدرهای نیروهای امنیتی برای تالش

 .دندها شرین روز قلعه والیت هلمند توسط طالبان به جای نامعلوم انتقال داده شده بودند که پس از چند

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

 .تن زعفران تولید کرده است ۲۰افغانستان امسال حدود 

  ۴/10/98 مورخ  بحص هشت خبرگزاری : منبع

به سال ترین آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، میزان تولید زعفران در کشور امسال نسبت براساس تازه

وزارت  تن( رسیده است. 20کیلوگرام )نزدیک به  ۴۶9هزار و  19درصد افزایش یافته است و به  22گذشته 

ای به نقل از اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که امسال در زراعت، آبیاری و مالداری با نشر اعالمیه

ران قرار داشت که محصول آن در مقایسه با سال هکتار زمین زیر کشت گیاه زعف 55۷هزار و سراسر کشور هفت
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هکتار  2۷2هزار و در سال گذشته اراضی تحت کشت گیاه زعفران به شش درصد افزایش یافته است. 22گذشته 

ترین زعفران امسال به ترتیب از طبق معلومات رستمی، بیش تن شده بود. 1۶رسید و محصول مجموعی آن می

ترین اراضی تحت کشت بیش اب، قندهار، ارزگان، دایکندی و سرپل به دست آمده است.های هرات، بلخ، فاریوالیت

 ۴۶هکتار، در فاریاب  99.5های بلخ در والیت رسد.هزار هکتار میگیاه زعفران در هرات بوده است که به هفت

کتار زمین زیر کشت ه 21هکتار و در سرپل  31هکتار، در دایکندی  39هکتار، در ارزگان  ۴5هکتار، در قندهار 

سخنگوی  تر گزارش شده است.زعفران بوده است. سطح کشت زعفران در سایر والیات نسبت به والیات یادشده کم

ترین دالیل افزایش محصول زعفران در کشور، افزایش اراضی تحت کشت و وزارت زراعت گفته است که عمده

کیفیت و ساخت مزارع نمایشی زعفران برای باهای ، توزیع پیازکشاورزانخدمات وزارت زراعت شامل آموزش 

گوید که در سال روان چهار مرکز پروسس زعفران در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می دهاقین بوده است.

کار مرد و زن را نیز آموزش داده والیات کابل، غزنی، فاریاب و هرات تجهیز شده است و بیش از دو هزار زعفران

ه است که صد نمونه از زعفران تولیدشده امسال به منظور بررسی کیفیت آن در البراتوارهای رستمی گفت است.

المللی ثابت شده معیاری کشور مورد آزمایش قرار گرفته است که در نتیجه، کیفیت آن باالتر از استندردهای بین

 جریان امسال تولید کرده است. ویژه درترین زعفران جهان را بهکیفیتاست. طبق این آزمایش، افغانستان خوش

ر از المیلیون د 2۷کاران کشور بیش از سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افزوده است که امسال زعفران

یک برنامه  1395وزارت زراعت به منظور توسعه و رشد زعفران در سال  اند.این محصول زراعتی عاید داشته

با  تن برد. 1۴به حدود  1۴00آن میزان تولید زعفران در کشور باید تا سال  ساله را ترتیب کرد که بر اساسپنج

شود که افغانستان یک سال پیش از شده از میزان تولید زعفران در جریان امسال، مشاهده میتوجه به آمار ارایه

  شده، زعفران تولید کرده است.تر از هدف تعیینرسیدن به این موعد، شش تن بیش

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

 .فراه افتتاح شدشهر نخستین کارخانه تولید دانه مرغ در 

 5/10/98 ،2۴به گزارش خبرگزاری وطنمنبع : 

شته حلی فراه نودر خبرنامه اداره م فتبرداری قرار گرنخستین کارخانه تولید دانه مرغ در والیت فراه مورد بهره

برداری الیت به بهرههای دیگر این وشده، این کارخانه امروز با حضور محمدشعیب ثابت، والی و برخی مقام

والی فراه از .شدهای فراه از خارج این والیت وارد آن میداریهای مورد نیاز برای مرغپیش از این تمامی دانه.رسید

ودکفایی و وی همچنین به منظور خ.تغال برای مردم، تقدیر کردگذاری و ایجاد اشمسئوالن کارخانه جهت سرمایه

ه والی فرا.دداری فراه را به خرید دانه مرغ از این کارخانه تشویق کرهای مرغاستفاده از محصول داخلی، فارم

نان ، سبب ایجاد اشتغال برای مردم به ویژه جواگذاریهمچنین از تمام تجار ملی این والیت خواست تا با سرمایه

 .ردتولید خواهد ک مرغ تُن دانه ۷0گفتنی است کارخانه تولید دانه مرغ فراه روزانه .شوند

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

 .ای که در سایه غفلت مسئوالن افغانستان در حال تبدیل شدن به رویاستتاپی؛ پروژه
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 5/10/98 سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منبع :  

سبب شده که آنها های پیاپی از آغاز به کار پروژه تاپی در هرات به مردم معاون شورای والیتی هرات گفت: وعده

گذرد اما تاکنون قانون استمالک باور شوند و نزدیک به یکسال و هشت ماه از این پروژه مینسبت به این پروژه بی

پروژه تاپی یک سال و هشت ماه پیش در هرات با حضور کشورهای عضو آن افتتاح   .ها تصویب نشده استزمین

وه بر انتقال گاز به کشورهای پاکستان و هند گاز مصرفی در شد و قرار شد تا این پروژه عظیم اقتصادی عال

 کشورهای سوی از افغانستان کشور به آن از عبور حق  افغانستان را نیز تامین کند و در کنار آن نیز مبالغ هنگفتی

 نقانو تاکنون حتی و شده تبدیل خواب یک به مندانعالقه برای پروژه این رفته رفته اما شود پرداخته عضو

معاون شورای والیتی هرات گفت: جلسات « توریالی طاهری» .است نشده وضع پروژه این کار به آغاز و استمالک

های فراوان در والیت هرات برگزار شده اما پس از سپری شدن رسانیمختلفی برای بررسی پروژه تاپی و اطالع

ها و برخی از کارهای استمالکی این پروژه در روبیها، مینماه از افتتاح این پروژه تاکنون تنها بررسی 8یکسال و 

صورت نزدیک به مرکز ترکمنستان در هرات صورت گرفته است که تاکنون مشخص نیست این کارها چه زمانی به

های مختلفی از آغاز به کار پروژه تاپی به مردم داده شده اما وی بیان داشت: هر بار گزارش .شودکامل عملی می

های آنها را به این پروژه کم ساخته تاجایی که این ست و این روند رفته رفته اعتماد مردم و خوشبینیعملی نشده ا

وی افزود: در حال حاضر گفته شده که برای ادامه روند کار قانون  .کار برای آنها تبدیل به یک خواب شده است

ن وضع شود و پس از امضای رئیس جمهور کار ها و آغاز به این کار باید از سوی پارلمان افغانستااستمالک زمین

طاهری تاکید کرد: در حال حاضر چشم تمام مسووالن و شهروندان  .این پروژه با سرعت بیشتری آغاز خواهد شد

از سوی دیگر نیز غالم داوود  .به عملکرد سریع نمایندگان افغانستان است تا این قانون را به زودی تصویب کنند

های اداره محلی هرات از پروژه تاپی در این رات در این مورد گفت: در حال حاضر با بررسیهاشمی معاون والی ه

روبی، محیط زیستی و برخی از کارهای استمالکی ان پیش رفته است و از سوی دیگر نیز والیت کارهای مین

تان اجرا شده اما کارهای اساسی و انتقال خط لوله در کشور ترکمنستان تا نقطه صفری از سوی کشور ترکمنس

هاشمی تاکید کرد: کار اساسی در حال حاضر منتظر  .تنها آغاز به کار این پروژه منتظر وضع قانون استمالک است

های نمایندگان مردم هرات را در پارلمان به تصویب قانون استمالک در پارلمان افغانستان است که این خود تالش

 با تا هستیم امیدوار و دهند انجام جمهور رئیس امضای و تصویب برای را خود اساسی هایتالش باید  طلبد کهمی

نماینده مردم « عمر نصیر مجددی» .کار خود را آغاز کند 2020ی گسترده مسووالن این پروژه تا سال هاتالش

ر های مسیر تاپی دهرات در پارلمان افغانستان نیز بیان داشت که در حال حاضر طرح قانون استمالک زمین

افغانستان به پارلمان نرسیده است اما در صورت رسیدن این طرح تمامی نمایندگان افغانستان برای اجرائی شدن 

 به و تصویب قانون این زودی به تا کرد خواهند تالش پارلمان در هرات مردم  این پروژه عظیم بخصوص نمایندگان

مت بخواهد تصمیم گیرنده باشد و آن را عملی وی بیان داشت: در مواردی که حکو .برسد جمهور رئیس امضای

تواند کار ها میها بخصوص پروژه تاپی نیز موارد ناامنیکند زمانگیر است و در برخی موارد در اجرائی کردن پروژه

 10پروژه تاپی که قرار بود برای  .ها را به تعویق بیاندازد اما تا عملی شدن آن نیاز به صبر شهروندان داردپروژه

ساله به  30های میلیون دالر حق ترانزیت را به افغانستان بدهد و نیازمندی 500ار تن کار آفرینی کند، ساالنه هز

ای از ابهام قرار دارد؛ شهروندان هرات تاکید دارند که گاز طبیعی شهروندان طبیعی را رفع کند اما اکنون در هاله

های نمایشی کرده وری دور دوم خود اقدام به ایجاد پروژهاشرف غنی تنها برای پیروزی در انتخابات ریاست جمه

 .باور هستندهای حکومت بیهای زیادی داده بود اما اکنون مردم نسبت به وعدهبود که بارها به مردم وعده
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 رئیس امضای و پارلمان سوی از  مسووالن محلی هرات تاکید دارند که این پروژه پس از تصویب قانون استمالک

 .شودمی عملی زودی هب جمهور

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

 بازرگانان افغان در بندر چابهار تیها بر فعال میتحر یمنف ریتأث

  ۷/10/98منبع : صدای افغان ) آوا ( 

ان گزارش رسانه های محل به نقل از یک مقام اتاق صنایع و معادن افغانست ۷/10/98در تاریخ 

اه رهای بازرگانی افغانستان از های آمریکا بر جمهوری اسالمی ایران، مانع فعالیتیمکردند که تحر

یکا های ایاالت متحده آمرهشت ماه پیش پس از آن که بندر چابهار از تحریم .بندر چابهار شده است

پنجاه  ، دردور ماند، محموله یی از کاالهای بازرگانی کشور که سنگ تالک نیز مشمول آنها بود

گوید که در نتیجه این سخی احمد پیمان، معاون این اتاق، می.کانتینر از این راه به هند صادر شد

ودند، ها، صاحبان صنایع پول محموله سنگ تالک را که هشت ماه پیش به هند صادر کرده بتحریم

ز بند ستان انزدیک به هزار تن سنگ تالک افغان» وی گفت:  .هنوز نتوانسته اند به دست بیاورند

 ا دریافتان رچابهار به هند صادر شد، اما در هشت ماه گذشته صادر کنندگان نتوانسته اند پول ش

أکید م های تز تحریاز سویی هم وزارت ترانسپورت افغانستان با آنکه بر معافیت بندر چابهار ا «.کنند

 .ارندده بندر چابهار وجود پذیرد که چالش هایی در برابر فعالیت های بازرگانی از راورزد، اما میمی

ت و اگر های آمریکا مستثنی اسبندر چابهار از تحریم» سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان،گفت:

نامه بندر چابهار، در  توافق «.ه، وزارت ترانسپورت مصمم به حل آن استهایی که وجود داشتچالش

 به گونۀ نستان راضاء شد. این بندر، افغامیالدی میان افغانستان، هند و ایران ام 201۶ماه می سال 

دی گفت: یک کارشناس امور اقتصا .کندمستقیم از راه آب به هند و کشورهای دیگر وصل می

 ۷00 راچیکمسافت در حمل و نقل کاال بسیار تأثیر دارد. چنانچه چابهار در مقایسه به بندر »

پیش هند  یک هفته«.کشور نزدیک است کیلومتر به مرکز  90کیلومتر و در مقایسه به بندر عباس 

ن معافیت تا کنون اما ای .از تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم های ایاالت متحده امریکا خبر داد

ه داد و انع توسعو م برای انتقال پول کاالهایی را که از راه بندر چابهار منتقل شده را شامل نمی شود

 ین طریق شده است.ستد کاالهای بازرگانی افغانستان از ا

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

 آزمایشگاه تعیین کیفیت مواد ساختمانی و پی وی سی در هراتبهره برداری از 

https://watan24.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88/
https://watan24.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88/
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   9/10/98مورخ ،2۴به گزارش خبرگزاری وطنمنبع :  

 .فتتاح شداهای مرکزی برای نخستین بار آزمایشگاه مواد ساختمانی و پی وی سی در هرات، با حضور والی و مقام

این تمام  گوید: بعد ازرد کشور در سفرش به هرات میاندانیکی ملی نورم و استکخواجه جاوید صدیقی، معاون ت

 وی یادآور .شوند، توسط این البراتوار آزمایش خواهند شدمیمواد ساختمانی که از خارج کشور وارد این والیت 

 .تن کرده اسا تعییمه ملی نورم و استندرد کشور آن رباشند که ادا ردانداشد این مواد باید مطابق معیار و است

داده  ن به کشوررودشاصدیقی تأکید کرد اگر مواد این معیار اداره ملی نورم و استندرد را نداشته باشند، اجازه و

ی آزمایش ی وی سپ، قیر و یماناو گفت، در البراتوار مواد ساختمانی هرات، قرار است آهن آالت، س و نخواهد شد

لر یلیون داتوار یک مکشور در هرات ادامه داد هزینه ایجاد این البرا درانداملی نورم و است تکنیکیمعاون  .ندشو

آید، ساالنه ه دست میوی ادامه داد عوایدی که از طریق این البراتوار ب .بوده که بودجه آن را دولت پرداخته است

 گوید: البراتواری که امروزالقیوم رحیمی، والی هرات میدر همین حال عبد .میلیون افغانی خواهد بود 100حدود 

د از این تمام مواد وی بیان داشت بع .در اداره ملی نورم و استندرد این والیت افتتاح شده گامی بسیار مهم است

هم نور  از سویی .کندساختمانی در هرات پیش از کار آزمایش خواهند شد و اداره محلی از این کار حمایت می

ی در هرات گوید: فعال نمودن البراتوار موادهای ساختمانی و پی وی سمد حیدری، عضو شورای والیت هرات میاح

ن البراتوار مواد او گفت، با آماده ساخت .کندیک اقدام نیک بوده که شورای والیتی از این کاراستقبال می

اید دولت بآقای حیدری ادامه داد  .هد شدکیفیت به هرات گرفته خواساختمانی، پس از این جلوی ورود مواد بی

یت در بسیاری از همواره نبود کیف .افغانستان تالش کند که خود را مطابق نورم و استندرهای جهانی آماده کند

 .ورده استآکاران به وجود کاالها و اجناس وارداتی به کشور، مشکالت زیادی را برای شهروندان به ویژه صنعت

 .ی توجهی در این زمینه متهم شده استبارها هم دولت به ب

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

 .تن رسید ۹بادغیس امسال به  والیت تولید عسل خالص در

  11/10/98مورخ  ،2۴وطن یخبرگزار منبع : 

دالغفور ملکزی، عب .کیلوگرام افزایش یافته است 900تولید عسل طبیعی در والیت بادغیس امسال به هشت هزار و 

 الیت ابرازهای زنبورداری، از افزایش دو برابری تولید عسل طبیعی در این ویدار از فارموالی بادغیس ضمن د

مگیر های فراوان سال گذشته تولید عسل در این والیت افزایش چشوی گفت امسال به دلیل باران .خرسندی کرد

را  اعتی نسب به گذشتههای زنبورداری و سیستم مدرن زروالی بادغیس همچنین افزایش شمار فارم .داشته است

بادغیس وجود  فارم زنبورداری در 180تا سال گذشته  .از عوامل افزایش تولید عسل در این والیت عنوان کرد

یلوگرام عسل تولید ک 500پارسال در این والیت چهار هزار و  .فارم رسیده است 220داشت اما امسال شمار آنها به 

 .افغانی قیمت دارد 1200تا  800ا بین عسل طبیعی بادغیس در بازاره .شده بود

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

https://watan24.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%ba%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-9-%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%b3/
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 .افتی شیدرصد افزا ۳۶ سیبادغ استان زعفرانتولید 

  1۴/10/98منبع : خبرگزاری صدای افغان ) آوا( 

محصول  یددرص 3۶ شیمناسب از افزا ی، آب و هوا یتیحما یهابا اشاره به برنامه سیبادغ تیوال یزراعت استیر

 10.۴85ه بساحه کشت زعفران  یدر سال جار»: دیگویعبدالتواب تائب م .دهدیخبر م یزعفران در سال جار

ال قبل، سکه حاصالت  یاست؛ در حال دهیگرام رس لویک 5۷.58حاصالت آن به  زانیکه م رسدیم نیهکتار زم

ب بات زعفران به آمرغوب، توافق ن ازیدر انتخاب پزراعت  استیر یهمکار»: دیگویم تائب «.گرام بود لویک 3۶.5

 عیتوز داشت،لوازم کاشت و بر عیزعفران در قسمت کشت زعفران، توز ازیمنطقه، در نظر گرفتن تراکم پ یهوا

در  رانزعف «.ستا دهبو یحاصالت زعفران در سال جار شیافزا لیوزارت زراعت از دال یاداره ییایمیک یهاکود

از  یکی یربانغالم .شودیکشت م ادتریز سیو باالمرغاب بادغ یکمرس، مقر، قلعه نو، آبقاد یهایولسوال

 حاصالت امسال»: دیگویاز حاصالت زعفرانش م یقادس ضمن، خرسند شهرستان فیلنگر شر بخشکاران زعفران

 ان، ما رازعفر شافو انک جیکه در ترو میخواهیما از وزارت زراعت م میزعفران خوب بود، ما برداشت خوب داشت

ب خو نهیمناسب زم یو هوا زیخاصلح نیما با داشتن زم تیدر وال»کار گفت: زعفران نیا .کند یهمکار ترشیب

ها در بخش آموزش یاندازدر نظر دارد تا با راه سیبادغاستان زراعت  استیر «.کشت زعفران وجود دارد یبرا

عفران، ز یاقتصاد تیدهقانان از اهم یدهیو استندرد و آگاه یاریبه شکل مع یبندپروسس و بسته د،یکشت، تول

 ورشد  یهنیکند و زم جادیکشت کوکنار ا لیغرض بد ت،یدر ساحات مختلف وال یشیقطعات نما جادیا ینهیزم

ت پسته و خربزه و کشور، با داشتن محصوال یکوهستان یهاتیاز وال سیبادغ تیوال .سازد ایزعفران را مه جیترو

 پس از آن دو، زعفران، مشهور است. حاال

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

 !کشورهای مسیر راه الجورد به بازرگانان افغانستان ویزا نمی دهند

  1۶/10/98منبع : خبرگزاری صدای افغان ) آوا( 

نان ازرگالیل مشکالت باعالم کرد: صادرات افغانستان از طریق راه الجورد به د افغانستان  اتاق تجارت

 .در دریافت ویزا از کشورهای مسیر متوقف شده است

 
ت فاریاب در شمال، و در والی "بندر آقنه"که تولیدات داخلی افغانستان را از دو گذرگاه  "الجورد"راه ترانزیتی 

راه الجورد با  .در هرات گشایش یافت 2018رساند، در دسامبر سال در والیت هرات به اروپا می "بندر تورغندی"

https://www.avapress.com/fa/news/199862/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.avapress.com/fa/news/199862/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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عبور از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه رسیده، و بعد با گذشتن از ترکیه، افغانستان را به 

یت اموال از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از طریق سرک و ترانز .کندهای آزاد وصل میآب

خط آهن، مناسب ترین راه تجارت میان افغانستان، آسیای میانه، قفقاز، بالکان و اروپای مرکزی بوده و وسیله موثر 

ارزان ترین و  وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی است. اهمیت این مسیر برای افغانستان، کوتاه ترین،

این دهلیز ترانزیتی از بنادر آقینه والیت فاریاب و  .مطمئن ترین مسیر برای رسیدن به مناطق مذکور میباشد

تورغندی والیت هرات شروع و از طریق بندر ترکمن باشی ترکمنستان ادامه و با گذشت از بحیره خزر به باکو 

سیاه و در ضمن از شهر  دریایتا بنادر پوتی و باتومی  پایتخت آذربایجان و سپس به تفلیس پایتخت گرجستان

بازرگانان برای عبور از این کشورها نیاز به  .قارص به بنادر استانبول ترکیه و در نهایت به اروپا منتهی میشود

 تجارت افغانستان .شودنمی داده مسیر کشورهای تمامی ویزای افغانستان بازرگانان به  دریافت ویزا دارند، ولی

مخصوصا تجارت ترانزیتی با کشورهای همسایه همواره با چالشهای جدی روبرو بوده و وقتاً فوقتاً به بهانه های 

بنابراین  .گوناگون از سوی این کشور ها متاثر می گردد، که باعث خسارات هنگفتی به اقتصاد کشور نیز می شود

بستگی و آسیب پذیری خود را از مسیر یک یا دو کشور افغانستان نیاز دارد تا در جستجوی راه های بدیل بوده، وا

پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که برای انتقال کاال از این مسیر یک بسته .  همسایه، کاهش دهد

کنند، تعرفه شود، که گمرکها در کشورهای مسیر به صورت هماهنگ عملحمل و نقل واحد درمسیر معرفی می

اما گفته می شود که اکنون بازرگانان افغانستان  .و موانع امنیتی نیز در مسیر کمتر شود واحد معرفی شود

وزارت خارجه کشورمان گفته که کار  .مجبورند در هر کشور طی مراحل گمرکی کنند که این روند زمانگیر است

ی واقع در مسیر تفاهم برای حل مشکالت تجاری و حقوقی مسیر الجورد را آغاز کرده و در نظر دارد با کشورها

راه الجورد به ابتکار وزارت امورخارجه افغانستان طرح و با کشورهای ذیدخل در میان  .های تجاری امضا کندنامه

به تعقیب اولین  .گذاشته شده است که منحیث یک طرح افغانی از سوی کشورهای منطقه استقبال شده است

همکاری های پنج جانبه راه الجورد که میان کشورهای نشست تخنیکی گروپ کاری روی طرح موافقتنامه 

در مقر وزارت امور خارجه کشور  1393 آبان 2۴افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به تاریخ 

راه  .ترکمنستان دایر گردید، عالقمندی کشورهای نامبرده به ایجاد راه الجورد بیشتر از پیش تقویت شده است

سال قبل از امروز بر می گردد.  2000الجورد در حقیقت احیای راه ابریشم قدیم بوده که قدامت آن به حدود 

مسیر راه الجورد یکی از راه های مهم مواصالتی وقت به شمار می رفت و به صورت عمده الجورد و سایر سنگ 

 .الکان و اروپا و شمال افریقا انتقال می گردیدهای قیمتی افغانستان از همین مسیر به کشورهای قفقاز، روسیه، ب

به اتاق های تجارت و صنایع افغانستان از این ابتکار حکومت افغانستان حمایت نموده و ایجاد به موقع این مسیر را 

خصوصی افغانستان میداند. راه الجورد زمینه های سرمایه گذاری، اشتغال و  تجار بخشیک گام بزرگ برای  عنوان

 برای دسترسی افغانستان به  .میباشد  را میسر ساخته و برای توسعه و رشد اقتصادی کشور مهم و ارزنده تولید

 :و تجارت کاال به بازارهای اروپا و مدیترانه هفت راه ذیل موجود است دریا

 (پوتی بندر) گرجستان ← آذربایجان ←ترکمنستان 

 پوتی( بندر) گرجستان ← آذربایجان ← قزاقستان ←ازبکستان 

 (پوتی بندر) گرجستان ← آذربایجان ← قزاقستان ← ازبکستان ←تاجیکستان 

 (ریگا بندر) التویا ← روسیه ← قزاقستان ←ازبکستان 

 (ریگا بندر) التویا  ← روسیه ← قزاقستان  ← ازبکستان ←تاجیکستان 
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 پاکستان )بندر کراچی( از طریق خط آهن

 جادهپاکستان )بندر کراچی( از طریق 

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

 .چاپ اسکناس افغانی به یک شرکت لهستانی واگذار شد

  1۶/10/98 سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منبع : 

کناس پول اپ اسچاداره تدارکات ملی افغانستان اعالم کرد که قراردادی را با یک شرکت امنیتی لهستانی برای 

ون دالر اسکناس نیم میلی 8.5میلیارد افغانی معادل  10ین گزارش، قرار است این شرکت براساس ا .امضا کردند

ره تدارکات ملی ادا .افغانی براساس با استانداردهای امنیتی باال تهیه و در اختیار مقامات افغانستان قرار دهد

کت قرار است شر ، تاکید کرد:افغانی خواهد بود 100و  50، 20.، 1افغانستان با بیان اینکه اسکناس های جدید 

های شرقی این کشور نستان در والیتبانک مرکزی افغا .های جدید را تحویل دهدماه اسکناس 18لهستانی طی 

  .ونداستفاده از پول پاکستان را ممنوع کرده و قرار است اسکناس های جدید در این والیت توزیع ش

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

 سازی موافقتنامه چابهار در ایرانزاری نشست اجراییبرگ

  1۷/10/98 سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منبع : 

افغانستان به میزبانی بندر شهید  – هند –نشست کارگروه ملی اجرایی سازی موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی ایران 

یستان و بلوچستان در این نشست که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی س  .بهشتی چابهار آغاز به کار کرد

نمایندگان اداره کل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و 

شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و گمرک جمهوری اسالمی ایران در بندر چابهار در حال 

: هدف از برگزاری این نشست بررسی پروتکل پیشنهادی هند در خصوص موافقتنامه سه برگزاری است اظهار کرد

به گفته بهروز آقایی، با توجه  .سازی این موافقتنامه است اجرایی نحوه و افغانستان – هند –جانبه ترانزیتی ایران 

تبادل نظر می شود، به این که در این کارگروه در خصوص موضوع های مطرح شده در پروتکل پیشنهادی هند 

مدیرکل بنادر و دریانوردی  .نظرات تخصصی این کارگروه نیز به کشورهای هند و افغانستان ارائه خواهد شد

و  139۴سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مذاکرات در خصوص نهایی سازی متن موافقتنامه چابهار از سال 

 3رفت و نهایی شد و در نهایت متن این موافقتنامه طی دو نشست کارشناسی در تهران و دهلی نو صورت پذی

با حضور رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند، به امضای وزرای حمل و نقل سه  95خرداد ماه سال 

 در گذشته سال آذرماه افغانستان – هند –آقایی ادامه داد: اولین نشست موافقتنامه سه جانبه ایران  .کشور رسید

 موافقتنامه این مختلف های بخش درخصوص که شد برگزار هند میزبانی به امسال آذر نیز نشست دومین و چابهار

وی حمل و  .و با ارائه پروتکل پیشنهادی از سوی طرف هندی همراه بود شد اتخاذ خوبی های تصمیم و گو و گفت
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انستان، بهینه سازی هزینه های حمل و نقل نقل و ترانزیت کاال و مسافر از طریق بندرچابهار بین ایران، هند و افغ

و ترانزیت بین المللی ، جذب کاالی ترانزیتی و مسافر سایر کشورها، تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی، 

تامین امنیت سفر، ایمنی حمل و نقل و حفاظت محیط زیست میان طرف های قرارداد و ساده سازی، هماهنگی و 

 .کشور را از اهداف این موافقتنامه اعالم کرد 3حاکم بر حمل و نقل بین المللی میان استانداردسازی تشریفات 

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

 ! شودزودی آغاز میبه« ۱۰۰۰-پروژه کاسا»عملیات ساخت 

  1۷/10/98 به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منبع : 

هزار -پروژه کاساپاکستان از طریق افغانستان موسوم به ط انتقال نیروی برق آسیای میانه بهعملیات ساخت خ 

پایه  رادیو آزادی گفت: مراحل حفر کانال، نصبسخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان به » .شودزودی آغاز میبه

 1000 -های ساختمانی پروژه کاسالیتوی افزود: فعا .های برق و انتقال تجهیزات در این عملیات آغاز خواهد شد

رند از مزایای آن کشور که در مسیر این پروژه قرار دا ۴حدود سه سال طول خواهد کشید و بعد از پایان کار هر 

نیروی برق  نیکزاد همچنین تصریح کرد: کار بررسی مقدماتی و نقشه مسیر خط انتقال .استفاده خواهند کرد

ه فرآیند بسخنگوی وزارت آب و انرژی افغانستان  .ن در حال تکمیل شدن استتکمیل شده و تهیه تجهیزات آ

 1000 -اروبی مسیر این پروژه و روند تثبیت مالکیت زمین مسیر پروژه کاسانتقال تجهیزات به محالت و مین

تقال هزار و پروژه ان« 1000 -کاسا» .اشاره کردو بیان داشت: ناامنی مهمترین مانع عملیاتی کردن این پروژه است

برق  ار مگاواتست هزمگاوات برق آبی از قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. قرار ا 300

  .مگاوات نیز در افغانستان مورد مصرف قرار گیرد 300به پاکستان منتقل شود و 

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

 .است افتهی شیدرصد افزا ۲۵افغانستان  یاز فضا یعبور ی؛ پروازهاتنش در منطقهدر اثر 

  98دیماه  21منبع : خبرگزاری هشت صبح / 

افغانستان  یاز فضا یعبور یاعالم کرد که به دنبال بروز تنش در منطقه، پروازها دولتی افغانستان یاداره هوانورد

شر شد، آمده است که پس تنم ،ید کمیوستیوز شنبه، باداره که ر نیخبرنامه ا در .است افتهی شیدرصد افزا 25

را به  شانیعبور یجهان پروازها ییهوا یهافارس شرکت جیو حوزه خل رانیا یدر فضا یتیاز بروز مشکالت امن

اعالم کرده بود که  نیاز ا شیپ دولتی یاست که اداره هوانورد یدر حال نیا .اندداده ریمس رییافغانستان تغ یفضا

 میاز حر یعبور یپروازها هزینهدر کشور،  یسراسر دیجد یو به دنبال قرارداد نصب رادارها یول ماه جوالاز ا

 حیتوض ،یمل یحال در خبرنامه اداره هوانورد نیا با .دهدیم شیر افزاالد 950ر به الد ۷00افغانستان را از  ییفضا

( و انجمن وئکایجهان )ا دولتی یهوانورد یالمللنیدر منطقه، سازمان ب دیجد یهاداده شده است که با بروز تنش

 درخواست  گرید یاز کشورها ی( از افغانستان و برخاتای)آ ییترانسپورت هوا یالمللنیب
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 یگآماده اداره گفته است که پس از اعالم نیا .کند یهمکار یعبور یهازپروا رشیپذ نهیکردند که در زم

کرده  حیتصر ولتید یاداره هوانورد  .است افتهی شیاز افغانستان افزا یعبور یمورد، پروازها نیافغانستان در ا

را در  یثرو نقش مودارد  یعبور یپروازها لیتسه یکامل را برا یگالزم، آماده یاست که با داشتن تکنولوژ

که پس از  است یدر حال نیا .خواهد کرد ءفایمنطقه ا ترافیک هوایی ستمیو س ییهوا کیتراف انیجر تیریمد

 به رانیا یموشک عراق و به دنبال آن حملهدر  ییکایمرآ یروهایتوسط ن یمانیقاسم سل) شهادت ( شدن کشته

 یوددارخ رانیه ااز پرواز ب ییهوا یهاو شرکت جهان یاز کشورها یاریدر عراق، بس ییکایمرآ انینظام گاهیپا

پرواز به  تیو ممنوع تیمحدو .محدود شده است زیفارس ن جیدر حوزه خل ییهوا یچنان پروازها. همکنندیم

 یاست که در پ کرده دییتأ رانیمسلح ا یروهایکه ستادکل ن نیاوکرا ۷3۷ نگیبوئ یمایپس از سقوط هواپ ران،یا

که  یامهنگ ،98یماه دهم دیجروز چهارشنبه، ه مایهواپ نیا .است افتهی شیه، افزااصابت موشک ساقط شد

 دیهر جدش یر حوالترک کرده بود، د ن،یاوکرا تختیپا ف،یدر تهران را به مقصد ک «ی ) ره( نیامام خم»فرودگاه 

شهروند 10 شاملجان باختند که  ما،یهواپ نیا نیسرنش 1۷۶ یحادثه تمام نیا یپرند تهران سقوط کرد. در پ

ن مستقر در آ کایمرآش در عراق که ارت ینظام گاهیبه دو پا رانیا مایهواپ نیاز سقوط ا شیپ .شدیم زیافغانستان ن

ن اصابت ه ممکککرده بود  تیگمانه را تقو نیروز ا کیدر  دادیدو رو نیکرده بود. وقوع ا یهستند، حمله موشک

 شده باشد. مایهواپ نیموشک سبب سقوط ا

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

 .تخریب شد« روزانه سه میلیون افغانی»فراه با درآمد استان گمرک طالبان در 

  23/10/98منبع : خبرگزاری هشت صبخ مورخ 
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اه، یک ت غربی فردر والی« بختور»اعالم کرد که نیروهای امنیتی در جریان عملیات افغانستان اع ملی وزارت دف

اون سخنگوی فواد امان، مع اند.این والیت تصرف و تخریب کرده« کوهشیب» شهرستانگمرک گروه طالبان را در 

 )ون افغانی گ روزانه بیش از سه میلیلبان از این کمروسوم دی، گفت که طاوزارت دفاع ملی، روز دوشنبه، بیست

جه عملیات او گفته است که در نتی کردند.اخاذی می« رجبر و زو»گان با از رانندافغانی (  ۷۶هر دالر حدود 

ن گروه سازی و تلفات سنگینی به ایاز وجود گروه طالبان پاک« وسیع»و اراضی  مناطقدر فراه تاکنون « بختور»

ت واقع شده است. کیلومتری غرب مرکز این والی ۷5های مرزی فراه است که در شهراز  کوهشیب وارد شده است.

 مشترک دارد. مرزبا ایران  فرمانداریاین 

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

 درصدی محصوالت انگور در والیت هرات و قندهار ۱۵افزایش 

  2۴/10/98افغان)آوا(  یصدا یخبرگزار به گزارش:  منبع

 15مسئوالن اداره زراعت والیت هرات می گویند که امسال محصوالت انگور در این والیت نسبت به سال گذشته 

می گوید که  آوا بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی والیت هرات در گفتگو با خبرنگار.درصد افزایش یافته است

هزار هکتار زمین  8او گفت که در حدود  .هزار متریک تن بوده است 135در سال جاری محصوالت انگور در هرات 

درصد  15در والیت هرات باغ های انگور موجود می باشد که خوشبختانه با مساعد بودن شرایط اقلیمی، 

آقای احمدی گفت که تولیدات انگور در سال گذشته در حدود  .ته استمحصوالت انگور در این والیت افزایش یاف

آمر امور زراعتی هرات بیان کرد که محصوالت انگور بیشتر در ولسوالی های  .هزار متریک تن بوده است 120

https://www.avapress.com/fa/news/200655/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
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نوع انگور وجود  120وی افزود که در این والیت  .گذره، انجیل، اوبه و پشتون زرغون این والیت کشت می شود

در همین حال سید حفیظ اهلل  .ارد که معروفترین آنها فخری، عسکری، لعل، کشمشی، حسینی و.. می باشدد

گفت که تولیدات انگور امسال در این والیت  آوا سیدی رییس اداره زراعت و مالداری والیت قندهار در مصاحبه با

چهارم دیگر  چهارم محصوالت انگور این والیت به صورت تازه و یکاو گفت سه  .ار متریک تن می رسدهز 280به 

رییس اداره زراعت والیت  .شودآن پس از خشک شدن به طور کشمش به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می

 .ر می باشدهکتار زمین در والیت قندهار باغ های انگو 500قندهار گفت در حدود بیست هزار و 

درصد افزایش  20الی  15آقای سیدی بیان کرد که حاصالت انگور در این والیت نسبت به سال گذشته، در حدود 

هزار  20این در حالی است که چند ماه پیش رییس اتاق تجارت قندهار اعالم کرده بود که در حدود .یافته است

والیات هرات و قندهار از جمله والیاتی است که انگور .استتن انگور از این والیت به خارج از کشور صادر گردیده 

 .در آن به پیمانه زیاد کشت شده و در بعضی موارد به خارج از کشور نیز صادر می گردد

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

 .طرح بزرگ را عملی کرد ۴۰شهرسازی هرات در دو سال اخیر 

  2۴/10/98مورخ  ،2۴وطن یبه گزارش خبرگزارمنبع : 

ت خبر الدین بهزاد و نهایی شدن طرح شهرک سعادشدن ماسترپالن شهرک کمال اداره شهرسازی هرات از آماده

الدین بهزاد، طوری گوید: ماسترپالن شهرک کمالفریدون سروری، رئیس اداره شهرسازی هرات می .دهدمی

رک وی بیان داشت شه .ی در آن ساکن شوندجاشدگان داخلطراحی شده که هم شهروندان این والیت و هم بی

ر سال مالی گذشته اداره شهرسازی دآقای سروری گفت،  .هزار فامیل آماده شده است 18الدین بهزاد برای لکما

ریاست  رئیس اداره شهرسازی هرات تأکید کرد این .درصد بودجه خود را به مصرف رسانیده است 89هرات 

است شهرسازی در ادامه گفت ریاو  .طرح بزرگ را در این والیت عملی کند ۴0توانسته که در دو سال گذشته، 

خشی از بآقای سروری در  .هرات به هیچ کس اجازه ساخت و ساز را در اطراف بناهای تاریخی نخواهد داد

 اضر نیستندهای خود، شهروندان هرات را مورد انتقاد قرار داده و گفت که مردم این والیت به هیچ وجه حصحبت

های هولتسبه گفته وی، نسبت به گذشته  .زی نقشه دریافت کنندبرای ساخت و سازهای خود از اداره شهرسا

 در همین .کنند زیادی برای شهروندان در ریاست شهرسازی ایجاد شده تا به آسانی نقشه ساخت و ساز را دریافت

 .گیردورت بصاداره محلی هرات هم تاکید دارد که به هیچ وجه نباید در اطراف بناهای تاریخی ساخت و ساز 

 گوید اداره محلی به کمیسیون مدیریت شهریِ شهر قدیم، ریاستنی فرهاد، سخنگوی والی هرات میجیال

زهای های الزم را جهت جلوگیری از ساخت و ساشهرسازی، اداره شهرداری و ریاست اطالعات و فرهنگ هدایت

ای به بازسازی و مراقبت از در سال روان دولت توجه ویژه .شخصی در اطراف بناهای باستانی این والیت داده است

 .بناهای تاریخی هرات داشته و در این راستا اقداماتی را هم انجام داده است

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

http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
https://watan24.com/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-40-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b1%d8%a7/


 

 1۷ 

 است؟ یالمللنیهرات واقعاً ب فرودگاه ایآ !صدها مسافر یدو روز لغو پرواز و سرگردان

  2۴/10/98منبع : خبرگزاری هشت صبح مورخ 

بارش برف بسته  لیبه دل یجد وسومستیو ب ودومستیو دوشنبه، ب شنبهکی یهرات روزها یالمللنیب اهفرودگ

هم  انایلغو شد و شرکت آر ریاکام ییدو روز، تنها پنج پرواز شرکت هوا نیا انیلغو شد. در جر شیبود و پروازها

ا مسافر در هرات و کابل شد و مشکالت صده یمسأله سبب سرگردان نیا .را پرواز بدهد شیماهاینتوانست هواپ

هرات و کابل حاضر  ییهوا یهادانیبه م یاپیپرواز، سه روز پ یکرد. مسافران سرگردان برا جادیآنان ا یبرا یادیز

را به همراه  یادیز یهرات، انتقادها ییهوا دانینبودن م یاریامکانات و مع نداشتن .انجام نشد یشدند، اما پرواز

 نیا ییهوا دانیبلخ و قندهار امکانات م یهاتیبا وال سهیهرات باور دارد که در مقا یتیوال یراداشته است. شو

 دانیهم باور دارند م یهوانورد کارشناسان .نکرده است یآن اقدام زیتجه یاندک است و حکومت برا اریبس تیوال

 ییهوا یهادانیبا م سهیدر مقا را ندارد و امکانات آن یالمللنیب ییهوا دانیم کی یارهایهرات مع ییهوا

هرات را  ییهوا دانیمسافران علت لغو پروازها در م یکه برخ یحال در .است سانکی باًیغور و فراه تقر یهاتیوال

و ادعا دارند  دهندیدر تهران نسبت م ینیاوکرا یمایو سرنگون شدن هواپ کایو امر رانیا انیم ریبه تنش اخ

 ییهوا دانیهرات و مسووالن م یمحل یهالغو شده است، اما مقام «سافیآ» یروهایهرات به خواست ن یپروازها

 ییهوا دانیگاه شنبه هفته روان در هرات آغاز شد، مبرف که از شام دیبارش شد یپ در .کنندیادعا را رد م نیا

 یبرخ .آن لغو شد یپروازها یبسته و تمام یجد وسومستیو ب ودومستیو دوشنبه ب شنبهکی یروزها تیوال نیا

دشوار  اریمسافران در کابل را بس تیها منتظر پرواز به هرات بودند وضعکابل ساعت ییهوا دانیمسافران که در م

هرات  یبه کابل سفر کرد و قرار بود از کابل راه یاستاد دانشگاه هرات که از دهل ،یمیکر صلیف .کنندیم تیروا

کابل آمدند و از ساعت هفت صبح تا  ییهوا دانیزمستان دو روز به م سرد یصدها مسافر در هوا دیگویشود، م

که زنان،  دیافزایم یمیکر یآقا .نندلغو پرواز مجبور شدند در کابل بما لیهفت شام منتظر پرواز ماندند، اما به دل

 دانیدر م یادیهرات با مشکالت ز ییهوا دانیلغو پروازها و بسته بودن م لیبه دل ضانیمندان و مرکودکان، سال

 دانیاند مشکل مگفته ییهوا یهاکابل و شرکت ییهوا دانیادعا دارد که مسووالن م او .کابل دچار شدند ییهوا

 رانیا انیها متنش شیدر تهران و افزا ینیاوکرا یمایسرنگون شدن هواپ لیو به دل ستیهرات بارش برف ن ییهوا

پرواز و نشست  هاجاز «سافیآ» یروهایو ن کنندیم یزنتدر آسمان هرات گش یخارج یماهایهواپ کایو امر

هرات با رد  ییهوا دانیهرات و مسووالن م یمحل یهامقام .دهندیهرات نم ییهوا دانیرا در م یملک یماهایهواپ

 ،یصالح ریاحمدشه.دانندیهرات م ییهوا دانیم «یرنو»بستن خط  خیادعا، علت لغو پروازها را بارش برف و  نیا

ماندن جان قاطع به خاطر مصون تیحما تیمأمور یروهاین دیگویصبح م8هرات به روزنامه  ییهوا دانیمآمر 

 .اندهرات نداده ییهوا دانیاجازه نشست و پرواز را در م ماهایبه هواپ دنیرس بیاز آس یریگشیمسافران و پ

 «یرنو»خط  زدنخیو  یبارها را برفعلت لغو پرواز زیهرات ن ییهوا دانیم سیفرمانده پول نام،کین محمدناصر

 نیدو روز، پنج پرواز ا انیدر جر ندیگویدر هرات م ریاکام ییحال مسووالن شرکت هوا نی. با اکندیعنوان م

بارش برف،  لیکه به دل یدو روز یکابل ادعا دارند که ط ییهوا دانیدر م رماندهیگ مسافران .شرکت لغو شده است

به آن  هاارهیبلخ و قندهار باز بود و ط ییهوا یهادانیلغو شد، م ش،یبود و پروازها هرات بسته ییهوا دانیم

 ندیگویم یهرات با انتقاد از حکومت مرکز یتیوال یشورا یاز اعضا یبرخ .اندپرواز کرده یبه صورت عاد هاتیوال

 دانیم زیتجه یبرا یمت مرکزحکو یاز سو یتوجه چیبلخ و قندهار ه یهاتیبه وال سهیدر مقا ریاخ یهاسال یط
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 ،یمحب اهللبینج  .است دهیحکومت فراهم نگرد یاز سو دانیم نیا یبرا یفن یهارساختیهرات نشده و ز ییهوا

 ییهوا دانینادرست، سبب شده م تیریفساد گسترده و مد دیگویصبح م8هرات به روزنامه  یتیوال یشورا یمنش

 .کنندینم افتیدر یایاریخدمات مع« تکت» دیخر یبرا ادیداخت پول زنکند و مسافران با پر دایهرات توسعه پ

 یتوجه ریاخ یهاسال یط دیگویصبح م8به روزنامه  گانندهیهرات در مجلس نما ندهینما ،یمجدد ریعمرنص

 او .کرده است یلطفمورد کم نیدر ا یهرات نشده و حکومت مرکز ییهوا دانیم یتوسعه و استندردساز یبرا

 ییهوا دانیدر م هارساختیز جادیتوسعه و ا یبرا ایتالیا یاز سو یهنگفت یبودجه شیحدود هفت سال پ دیزاافیم

 .مصرف نشد یهرات به درست یمحل یهانکردن توسط مقام یریگیپ لیپول به دل نیاما ا افت،یهرات اختصاص 

شده را آغاز پول کمک یمشترک، بررس یاهرات در جلسه گانندهیدارد که نما دیتأک گانندهیعضو مجلس نما نیا

 دانیم یکنون تیوضع دیگویچنان مهم یمجدد یآقا .اندباره نیخواهان وضاحت در ا هیاند و از وزارت مالکرده

 چیهرات ه ییهوا دانیم ف،یمزارشر ییهوا دانیبا م سهیو در مقا ستیمردم اصالً قابل قبول ن یهرات برا ییهوا

هرات  یالمللنیب ییهوا دانیبه م»هرات با خط درشت نوشته شده است:  ییهوا دانیم یورود در .ندارد یامکانات

 ردیگیهندوستان صورت م یو دهل رانیمشهد ا یبه شهرها یهرات دو پرواز خارج ییهوا دانیاز م« .دیخوش آمد

باور دارند که  یانوردهو کارشناسان .کشدیم دکیرا با خودش  «یالمللنیب»پسوند  دانیم نیسبب ا نیو از هم

 ییهارساختیامکانات و ز نیهرات چن ییهوا دانیدارد و م یخاص یو امکانات فن ارهایمع ،یالمللنیب یهادانیم

هرات،  ییهوا دانیم دیگویصبح م8وگو با روزنامه در گفت یو کارشناس هوانورد یملک لوتیخان، پ میعظ.ندارد

 هیو ارا یخارج یپروازها شدنیعمل یالزم برا یهارساحتیز دیو با شودینم یالمللنیلوحه، ب کیفقط با نصب 

 ییهاتیبا امکانات وال باًیتقر ،ییهوا دانیدر م یباور او امکانات فن به .شود جادیخدمت به مسافران در آن ا

 مسووالن .نشده است یهرات، توجه چندان ییهوا دانیتوسعه م یاست و برا سانکیچون فراه، غور و ارزگان هم

 ییهوا دانیم زاتیتجه نیتریکه از جمله اساس« رادار» ستمیس دانیم نیکه ا کنندیم دییهرات تا ییهوا دانیم

و نبود امکانات « رادار» ستمیهرات نبود س ییهوا دانیلغو پروازها از م لیاز دال یکیندارد.  اریاست را در اخت

نشست و « رادار» ستمیخان، در نبود س میعظ دید از .شودیم دانسته «یرنو»خط  یروببرف یو مدرن برا یاریمع

 دید دانیم لومتریکم چهار کهرات دست ییهوا دانیدر م دیبا لوتیدشوار است و پ اریبس ماهایبرخاست هواپ

 ،یتجارت یهااز قطب یکیجا که هرات، مرکز زون غرب کشور و آن از .را نشست دهد مایداشته باشد تا بتواند هواپ

مسافران  یو برا زیحکومت تجه یآن از سو ییهوا دانیاست م ازین شود،یافغانستان شمرده م یو اقتصاد یعتصن

شنبه وجود پس از دو روز لغو پروازها و انتظار صدها مسافر، سرانجام روز سه نیا با .گردد هیارا یخدمات بهتر

 توانستند پرواز کنند. هرات به مقصد کابل ییهوا دانیاز م ماهایهواپ یجد وچهارمستیب

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

 عیو گاز ما یمواد سوخت متیقافزایش شهروندان هرات از  تیشکا

  2۶/10/98افغان)آوا( یصدا یبه گزارش خبرگزار:  منبع

 نیدر ا نهیشیپ یبه گونه ب عیبخصوص گاز ما یمواد سوخت متیق ریخا یها یسرد شدن هوا در هرات و بارندگ با

هشتم  هیتن شهروندان ناح کی .شهروندان هرات شده است یتیو نارضا تیامر باعث شکا نیبلند رفته و ا تیوال

https://www.avapress.com/fa/news/200655/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
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 ییو آنها توانا افتهی شیافزا اریبس عیبخصوص گاز ما یمواد سوخت متیکه با سرد شدن هوا ق دیگو یشهر هرات م

نرخ و  کیکه دکان داران هر  دیگو ینموده م تیبازار شکا تیاز عدم نظارت دولت بر وضع او .آن را ندارند دیخر

دوازدهم،  هیاز شهروندان هرات در ناح گرید یکی .رسانند یکرده و به فروش م نییتع یمواد سوخت یرا برا یمتیق

که گاز  دیگو یم او.کند یم تیطفلش حکا نیشدن چند ضیاش در فصل سرد زمستان و مر یاز مشکالت زندگ

در  یشیگرما لهیوس چیتواند از آن استفاده کند و در نبود برق ه یپخت و پز غذا م یگران است و تنها برا عیما

حال  نیهم در .در بازار نظارت داشته باشند یگران فروش تیخواهد تا از وضع یم نیاز مسوول او .خانه ندارند

افراد سو استفاده جو گرفته  یکنند که جلو یم دیت به گران فروشان اخطار داده تاکدر هرا یمحل نیمسوول

 یمواد سوخت یاز هرگونه گران فروش یریبر جلوگ تیمقام وال یحسن زاده معاون امور اجتماع مونسه .خواهد شد

مر فروش ناعادالنه وتخلف درا یبعمل آمده با هرگونه تخط صلهیبر اساس ف ،یگفته و به .کند یم دیدر هرات تاک

هرات برگزار شده  تیمنظور در مقام وال نیکه به هم یجلسه ا در .ردیگ یصورت م یبرخورد جد یمواد سوخت

  .شود جادیونظارت از بازار ا یبخاطر برخورد با گران فروش یمشترک ادارات مختلف دولت ئتیشد تا ه صلهیبود، ف

و بگونه پرچون درسطح شهر به  یافغان 51 متیبه ق ساتیتاسدر  عیما لوگازیشد تا هر ک صلهیجلسه ف نایرد

شان از  یگرم نگه داشتن خانه ها یاست با سرد شدن هوا مردم برا یگفتن .بفروش برسد یچهار افغان 5۴ متیق

 ،یکیپالست ینکرده از ذغال سنگ و چوب گرفته تا بوتل ها غیشان در یها یدر داخل بخار یزیسوزاندن هر چ

آب و هوا داشته و از  تیبر وضع یبد اریبس ریروند تاث نیا .کنند یو لباس و کاغذ و کارتن استفاده معراده موتر 

 شیباشد که عواقب ناگوار افزا یسخت و دشوار م اریاز خانه بس رونیدر ب دنیصبح نفس کش لیطرف غروب و اوا

 آورد. یرا به بار م یحساس سن یگروه ها یاز جمله برا یتنفس یها یماریب

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

 رات در مجلس افغانستان ه -ساخت راه آهن خواف یبرا ایتالیا یدالر ونیلیم ۶۰وام تصویب 

  28/10/98 فارس، یافغانستان خبرگزار تیسامنبع : 

توسط مجلس  وروی ونیلیم۶5هرات به ملبغ  -خط آهن خواف یاجرا یبرا ایتالیا المدتلیموافقتنامه قرضه طو

هرات به ملبغ  -خط آهن خواف یاجرا یبرا ایتالیا المدتلیموافقتنامه قرضه طو .شد بیافغانستان تصو ندگانینما

و  یمال ونیسیکم سیرئ ،یمحسن میعظ محمد .شد بیافغانستان تصو ندگانیتوسط مجلس نما وروی ونیلیم۶5

بودجه وام بلند مدت است و روز چهارشنبه گذشته  نیگفت که ا یسیبیافغانستان به ب ندگانیبودجه مجلس نما

دولت افغانستان  اریوام در سه قسط در اخت نیافزود که ا یو .شد بیآرا تصو تیبه اکثر ندگانیتوسط مجلس نما

بودجه بعد از  نیکرد: ا دیتاک یمحسن .سال فرصت دارد ۴0باز پرداخت آن  یقرار خواهد گرفت و افغانستان برا

در  یمال سال.وسط سال در سند بودجه شامل خواهد شد یافغانستان در بررس ییوزارت دارا مراحل توسط یط

 یهاشود، اما طرح بیقبل از آن تصو دیکشور با نیو بودجه ا شودی( شروع می)د یافغانستان از آغاز ماه جد

م خط آهن ساخت بخش چهار یبودجه قرار است برا نیا .شودیوسط سال شامل بودجه م یدر بررس دیجد

 زیهرات ن-و ساخت بخش اول قطعه چهارم راه آهن خواف یقبل قرارداد طراح یچند .شود نهیهرات هز -خواف

اول قطعه چهارم راه آهن  بخش .آنرا به عهده گرفت یاجرا تیمسئول یشرکت قزاقستان کیدر کابل امضا شد که 
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. کندیهرات عبور م تیوال لیده جان و انجزن ان،یغور یهایطول دارد و از ولسوال لومتریک ۴3هرات -خواف

 58.5از  شیساخت آن ب نهیخواهد شد و هز لیماه تکم 1۶طرح در مدت  نیبراساس برنامه دولت افغانستان، ا

و  میقطعه تقس ۴هرات، در  -آهن خواف  راه .کندیم نیآنرا تام اندالر اعالم شده که حکومت افغانست ونیلیم

. دو بخش اول شودیآغاز و به شهر هرات ختم م رانیراه آهن از شهرستان خواف ا نیطول دارد. ا لومتریک 225

 .و آماده استفاده است لیقبال تکم لومتریک ۷۶به طول  غیشمت یتا منطقه مرز رانیطرح از شهرستان خواف ا نیا

درصد کارش  95 ترلومیک ۶2به طول  انیغور یتا ولسوال غیطرح در قلمرو افغانستان از مرز شمت نیسوم ا بخش

از دو  زیراه آهن وصل است و راه آهن ترکمنستان ن قیاکنون با کشور ازبکستان از طر افغانستان .شده است لیتکم

از  یکیهرات، -شدن بخش چهارم خط آهن خواف لیتکم با .شمال و غرب وارد افغانستان شده است ریمس

 د شد.وصل خواه رانیافغانستان به خط آهن ا یشهرها نیبزرگتر

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

  :اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعالم کرد

 .اخاذی های بی مورد و اعتصاب رانندگان باعث افزایش قیمت گازمایع شد 

  29/10/98منبع : خبرگزاری آوا ) صدای افغان ( 

 

گویند اخاذی های بی مورد از سوی گروه های مسلح غیرمسئول مقامات در اتاق های تجارت و سرمایه گذاری می

 بازار در مایع گاز افزایش باعث ترانسپورتی، های شرکت و رانندگان اعتصاب و قندهار –در مسیر شاهراه هرات 

گفت که اخاذی های بی مورد  گذاری سرمایه جان آغا نوید سخنگوی اتاق های تجارت و  .است دهش کشور های

 های شرکت و رانندگان اعتصاب و قندهار –ر شاهراه هرات مسی در مسئول غیر مسلح های گروه سوی از 

https://www.avapress.com/fa/interview/201156/%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-52-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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افزود که توقف  او .شود می شمرده کشور در گازمایع قیمت افزایش اصلی عوامل از یکی هرات در ترانسپورتی

تقاضا یک طرف و محدود بودن ذخایر گازمایع، بلند رفتن قندهار از  -تانکرهای نفت و گاز در مسیر شاهراه هرات 

گاز مایع در مسیر در فصل سرما، افزایش قیمت گاز مایع در سطح منطقه و به آتش کشیدن تانکرهای نفتی و 

کشور اثر گذاشته قیمت گاز مایع در شهر کابل و سایر والیات جوزجان و بغالن عامل دیگری است که بر صعود 

 52ه گاز مایع به طور عمده کیلوی عرض از در همین حال سخنگوی اتاق های تجارت و سرمایه گذاری  .است

افغانی  52کیلو گاز مایع را در بدل افغانی در شهر کابل و سایر والیات کشور خبرداده گفت: شهروندان میتوانند فی

گوید که عرضه گاز مایع به قیمت ارزان تر بنا بر تقاضای اتاق آغا نوید می.بطور عمده از شرکت ها خریداری کنند

 و کنند می بازار وارد بیشتر مایع گاز هم های تجارت و سرمایه گذاری از تاجران ملی کشور بوده است و تاجران 

با وجود اینکه اتاق  .شودمی عرضه افغانی 52 گاز کیلو یف جدی 29 یکشنبه امروز از عمده طور به مایع گاز قیمت

افغانی رسیده است اما در حال حاضر یک کیلو گاز  52کیلو گاز مایع  هرتجارت و صنایع افغانستان اعالم کرده که 

ل کیلو گاز مایع در شهرکاب هراین در حالیست که  .شودمی فروخته افغانی 90 الی 85 کابل شهر  بازار در  مایع

افغانی هم رسید که با  100الی  95افغانی بود اما به رسیدن فصل سرما به یکبارگی به مرز  ۴8قبل از فصل سرما 

اعتراضات مردم به افزایش قیمت گاز مایع و مواد نفتی، سبب شد  .واکنش های زیادی شهروندان رو برو شده است

زارت امور داخله و تیم همراه شان جهت رسیدگی به کار شده و معین امنیتی وتا مقامات امنیتی کشور دست به 

با آنکه بعد از سفر مقامات امنیتی به هرات و صحبت با رانندگان و شرکت های  .این موضوع عازم هرات شوند

 و ها راننده و شد داده اطمینان ها اخاذی از جلوگیری و قندهار –شاهراه هرات ترانسپورتی، از تأمین امنیت 

کابل و  -اما برف باری های متواتر در شاهراه زابل .بخشیدند پایان خود اعتصاب به انسپورتیتر های شرکت

در همین حال شهروندان  .سالنگ ها مانع انتقال گازمایع و مواد نفتی به کابل گردیدهمچنان طوفان و برفباری در 

خصوص مواد سوختی مانند چوب، گاز گویند که همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما قیمت مواد اولیه بکابل می

احمد ادریس باشنده شهرکابل می  .ندارد معضل این به توجه هیچ حکومت اما میابد افزایش  مایع و سنگ ذغال

گوید یکی از مشکالتی که همه ساله با نزدیک شدن فصل سرما پررنگ تر می شود، افزایش قیمت مواد سوختی 

 و داران دکان که شده باعث حکومت سوی از بازار  وه کرد که عدم کنترلاو عال .مخصوصاً چوب و گاز مایع است

بر اساس گفته های این باشنده کابل، اگر شرایط به همین گونه ادامه .ش دهندافزای را هانرخ شان خود دل به تجار

ان کرد که او خاطرنش.یابد، حکومت در فکر مردم نباشد، باشندگان کابل زمستان سخت را پیش رو خواهند داشت

مواجه ساخته  زیاد مشکالت با را مردم زندگی دیگر سوی از کاری بی و سو یک از  افزایش قیمت مواد سوختی

گاز افغانستان نیز اعالم کردند: کارکنان شرکت دولتی بررسی های ودر همین حال، مسئوالن تصدی نفت .است

 .ی صورت می گیردنقانو خود را در بازار آغاز کرده و با فروشندگان متخلف برخورد

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

 !الجورد صادر شده است مسیراز  یتیمحموله ترانز کیتنها  کسالیپس از گذشت 
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 از یتیانزوله ترمحم کیجورد تنها از افتتاح جاده ال کسالیازرگانان افغانستان اعالم کردند که پس از گذشت ب

ز افتتاح جاده ا کسالیبازرگانان افغانستان اعالم کردند که پس از گذشت  .ستصادر شده ا هیافغانستان به ترک

  یبخش خصوص گزارش، نیا براساس  .صادر شده است هیاز افغانستان به ترک یتیمحموله ترانز کیالجورد تنها 

ا از دولت ر یوساز  یتیمحموله ترانز شتریانتقال ب یجاده برا نیا ریدر مس شتریب تالیفراهم کردن امکانات و تسه

را در  یالتیسهافغانستان قول داده است که ت یوزارت بازرگان نیهمچن .کندیکار عنوان م نیا یملزومات اصل

جاده الجورد  وز،ینانایآر نوشته به  .فراهم کند ییاروپا یصادرات به کشورها شیافزا یارتباط با جاده الجورد برا

 قیاز طر ییروپاا یاقدام اتصال افغانستان به کشورها نیدر هرات افتتاح شده و هدف از ا یمراسم یسال گذشته ط

 نهیهز نیچنو هم یمسافت طوالن لیاز کارشناسان اعتقاد دارند که جاده الجورد به دل یاریبس  .است هیترک

صادرات  وسعهت یرا برا یو اقتصادتر نیگزیجا یرهایمس دیفغانستان بانداشته و دولت ا یهنگفت صرفه اقتصاد

  .فراهم کند
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