
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 داري خراسان رضويمعاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استان

 "پس لرزه هاي ويروس كرونا بر اقتصاد افغانستان"گزارش)مقاله( تحت عنوان  ارسالموضوع: 

 با سالم

سركنسولگري كشورمان در هرات،  99/  1/  7مورخ  631314احتراما ؛ به پيوست تصوير نامه شماره       

" پس لرزه هاي كرونا بر عنوان  تحت صبح افغانستان 8حاوي مطالبي در رابطه با مقاله مندرج در روزنامه 

، به همراه مالحظات آن نمايندگي در ارتباط با تاثيرات ويروس كرونا بر اقتصاد افغانستان،  اقتصاد افغانستان"

 جهت بهره برداري الزم، ايفاد ميگردد.

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

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

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي حترممدير كل م  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 جهت بهره برداري الزم  - 

 جناب آقاي  موسوي دستيار محترم وزير و مديركل آسياي غربي  - 

 آقاي   حاجي زاده رئيس محترم اداره امور افغانستان جناب  - 

 جناب آقاي   صديقي فر سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در هرات  - 

 جناب آقاي  شمسي زاده راوندي رئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتن  - 

 

 

 

  ٥٥١٩ / ٤٨٢ / ٢٥١٥١٤ :شماره 
 ٩٥/٩٤/٥9٥٥ :تاريخ 

 به شرح متن-دارد  :پيوست



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 رهات -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

           

 بسمه تعالی

 

 جناب آقاي  موسوي 

 دستيار محترم وزير و مديركل آسياي غربی

 لرزه هاي كرونا بر اقتصاد افغانستان پسموضوع: 

 با سالم

 احتراما باطالع مي رساند:      

پذيري قرار گرفته است. در اين خصوص  در معرض آسيب ي ويروس كرونا در كشور افغانستان، اقتصاد اين كشور با گسترش دامنه

صبح در شماره امروز خود ضمن درج مقاله اي در اين خصوص با عنوان " پس لرزه هاي كرونا بر اقتصاد افغانستان..."  8روزنامه 

درصد  ۸8هاي صورت گرفته، عوايد ملي در مقايسه با سال گذشته  بر اساس بررسي آورده است :بنقل از وزارت دارائي اين كشور 

كاهش يافته است. مسووالن ذيربط در اين وزارت، داليل اصلي افت عوايد ملي را كاهش واردات، توقف يا تعليق فعاليت بخش 

كنند. اين وزارت در حالي از كاهش در عوايد ملي سخن مي  خصوصي و آماده نبودن تجار براي پرداخت ماليات بطور كامل عنوان مي

هايش در راستاي حل مشكالت اقتصادي افغانستان خبر داده است. پيش از اين وزارت اقتصاد گفته  از كمك كه بانك جهاني اخيرا گويد

بيند و با گسترش  د افغاني صدمه ميميليار ۴۲۳بود كه با توجه ثبت آمارهاي اوليه ويروس كرونا در كشور، اقتصاد افغانستان حدود 

 شود. پذيري آن افزوده مي ي اين ويروس، به ميزان آسيب دامنه

 مالحظه:

 برون جهت كارشناسي نشستي كه خواهند مي حكومت از اما دانند، مي طبيعي را كاهش اين هرچند اقتصادي آگاهان- 

  .بخشند رهائي پديده اين از ناشي بعدي آسيبهاي از را كشور و نموده ريزي برنامه را فعلي معضل از رفت

د كه بر اساس تحليل هاي مراكز اقتصادي، گسترش شو مي مطرح حالي در كرونا پديده از ناشي ملي بحث كاهش درآمد -

 بر عالوه لذا و شد خواهد ويروس اين با مبارزه راستاي در گزاف مصارف تحميل سبب ملي، كرونا عالوه بر كاهش در درآمد

وع اين شي كه ركودي با بوده، مواجه افغاني ميليارد ۹۱ كسر با كرونا پديده گرفتن درنظر بدون كه ۹۹۱۱ مالي سال بودجه

ميليارد افغاني )آمار وزارت اقتصاد افغانستان( به اقتصاد اين كشور لطمه  ۹۱۳وكار ايجاد مي كند، حدود   ويروس در كسب

 خواهد زد.

در راستاي بررسي و حل مشكالت حاكم بر گمركات مرزي افغانستان كه منجر به كاهش منابع درآمدهاي مالي در اين  -

والي جديد هرات بهمراه رئيس سارنوالي استيناف، فرماندهان امنيتي و نيروهاي مرزي،  كشور شده است ، آقاي قتالي

روساي اتاق تجارت و اتاق صنايع و معادن و همچنين معاون رياست امنيت ملي كشور صبح ديروز ضمن سفر به اسالم قلعه 

 بازديد اين گزارش بنا به گفته آقاي استاندار،روند فعاليتهاي گمركي و حمل و نقلي در اين مرز را مورد بررسي قرار داده و 

 گرديد ارسال افغانستان جمهوري رئيس غني آقاي براي مستقيما

 
                                         

 صديقی فر محمد  

  ٣١١١ / ١٨٦ / ٦٣١٣١٤ :شماره 
 70/7١/٣١11 :تاريخ 

 ندارد  :پيوست



۲ 

 

 سركنسول
 

                          

 

 :  رونوشت

 جناب آقاي  امينيان جزي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در كابل  - 

 مشهد -جناب آقاي  بهشتي منفرد رئيس محترم نمايندگي وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوي   - 
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