
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 هرات  -غرب افغانستان  ٨٩اخبار اقتصادي مردادماه  بولتنموضوع: 

 با سالم

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

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

 
 طرف از                                        

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 عليپورطرق هادي

امور كنسولی ، ديپلماسی عمومی و تشريفات نمايندگی وزارت امور خارجه در  معاون

 مشهد

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي 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   - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 ضوياتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان ر  - 

 فرمانده محترم مرزباني استان خراسان رضوي  - 

 برداري الزم رهمراتب جهت به  - 

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

 جناب آقاي   حاجي زاده رئيس محترم اداره امور افغانستان  - 

 اداره اطالع رساني و بولتن  - 

  ٨٨٩٩ / ٨٣٦ / ٦٩٨٦٨١ :شماره 
 ٦1/٩٨/٦٣٨٩ :تاريخ 

 به شرح متن -دارد  :پيوست
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 حضرت علی عليه السالم:
  الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير .

  فرصت همچون ابر مي گذرد بنابر اين فرصتهاي نيك را غنيمت بشماريد
  رويدادها و فرصتهاي تجاري و اقتصادي

 حوزه غرب افغانستان
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  الرحيم منالرح  اهللا بسم

  عناوين بولتن اقتصادي اين  دوره :

 .انتقال گمرك از شهر هرات به مرز اسالم قلعه فساد را گسترش داده است  
  كننددرصد مردم واليت غور زير خط فقر زندگي مي 80بيش از. 

  نمايشگاه صنايع دستي زنان غرب افغانستان در هرات افتتاح 

 ارهاي چابهسفر رئيس گمركات افغانستان به ايران و بازديد از گمركات مرزي و ظرفيت 

  هرات !سيلوي استوار شهر 
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 امنيت خط لوله گاز تاپي با ماست! تامين  :سفر والي هرات به واليت مرو تركمنستان 

  ( جواب به اتهام وارده به اين شركت ايراني  در هرات ) «بادران«جوابيه شركت 

  قرارداد معدنكاري با مقياس كوچك در معادن سنگ مرمر هرات 9توافقتنامه تعديل 

 هاي مسلحانههرات از افزايش بي سابقه دزديافزون اهالي نگراني روز 

 احداث شهرك صنعتي مشترك در منطقه مرزي افغانستان و تركمنستان 

 پردازند!يها در هرات هنوز  به مردم دالر نمبانك 

  :اتمام رسانده است.رات را بهه-آهن خوافدرصد ساخت راه 90ايران "وزير حمل و نقل" 

 افغانستان بانك د"ي محور ديدار سفير ايران و سرپرست هاي تجاري و بانكتوسعه همكاري" 

  روز آفتابي؛ سهم انرژي خورشيدي در توليد برق چقدر است؟ 300افغانستان كشوري با 

 .كار ساخت پروژه تاپي در كشور افغانستان آغاز شد 

  درصد نسبت به پارسال افزايش يافته است 15كشت انگور در هرات امسال. 

  افغانستان را گرفت.ايران جاي پاكستان در صادرات سيمان به 

 روز ديگر در كابل 20آوري اطالعات افغانستان تا كمتر از المللي فناولين نمايشگاه بين 

 25 شود.مي هاي خصوصي صرف تامين امنيتدرصد عوايد بانك  
 بانك مركزي ايران و افغانستان در پي حل مشكالت نقل و انتقاالت مالي 

 هاي صنعت برق افغانستان را داريم.ديوزير نيروي ايران: آمادگي رفع نيازمن  

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

 .انتقال گمرك از شهر هرات به مرز اسالم قلعه فساد را گسترش داده است

   1/5/98منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس 

به اسالم قلعه باعث افزايش مشكالت بازرگانان رئيس اتاق تجارت و سرمايه گذاري هرات گفت:انتقال گمرك هرات 
رئيس اتاق با اشاره به مشكالت گسترده در گمرك اسالم قلعه » سعد خطيبي» .شده و فساد را گسترش داده است

واليت هرات گفت: پس از حكم وزارت دارائي افغانستان مبني بر انتقال گمرك هرات به اسالم قلعه و ادغام دو 
هاي موجود در گمرك هرات اما اين موضوع مشكالت بازرگانان را كاهش فساد و چالش گمرك در هرات براي
هاي استاندارد و وي اضافه كرد: در حال حاضر در گمرك اسالم قلعه به دليل نبود پاركينگ.چندبرابر كرده است

وجود آمده امكانات و همچنان عدم رسيدگي به خودروهاي ترانزيتي مشكالت بسياري براي بازرگانان به 
خطيبي افزود: حكومت پس از تصميم به انتقال گمرك هرات به اسالم قلعه قرار بود تا شرايطي چون تامين .است

امنيت بازرگانان، خودروهاي بازرگاني، استاندارد سازي خودروهاي ترانزيتي و كاالهاي بازرگانان و همچنان 
د اما پس از انتقال گمرك هيچ كدام از اين شرايط عملي پاركينگ هاي مختلف براي سهولت بازرگانان را فراهم كن

وي تاكيد كرد: در حال حاضر وضعيت در گمرك اسالم قلعه وخيم گزارش شده و مهمتر از همه فساد .نشده است
از طرف ديگر نيز .گسترده اداري و همچنان اخاذي از خودروهاي ترانزيتي و بازرگانان به اوج خود رسيده است

رئيس شوراي واليتي هرات در اين مورد گفت: با انتقال گمرك هرات به مرز اسالم قلعه براي » ائيكامران عليز«
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و با اين كار تنها فساد در گمركات را   كاهش فساد و ايجاد سهولت به بازرگانان حكومت اشتباه بزرگي كرده
وي تاكيد كرد: با اين .ابر ساخته استگسترده تر كرده و از سوي ديگر نيز هزينه هاي بازرگانان را در گمركات دوبر

» جيالني فرهاد».كار بيش از يك هزار تن كارگر از كار بيكار شده، اما حكومت به اين مسائل بي توجه است
سخنگوي والي هرات نيز با تاييد چالشهاي گسترده در گمرك اسالم قلعه هرات گفت: اداره محلي هرات تالش 

وي گفت: اداره محلي هرات در .اين چالشها را شناسايي و هر چه زوتر رفع سازد هاي كميته خاصدارد تا با بررسي
  .تالش است تا سهولت هاي گسترده اي را براي واردات و صادرات براي بازرگانان ايجاد كند

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

  .كننددرصد مردم واليت غور زير خط فقر زندگي مي 80بيش از 

  2/5/98مورخ  24منبع خبر : خبرگزاري وطن

 .زار شدهاي دولتي و برخي فعاالن صحي و فرهنگي اين واليت برگهمايش مصونيت غذايي در غور با حضور مقام

وندان ت شهرعبدالحي خطيبي، سخنگوي والي غور گفت: اين همايش كه يك برنامه ملي است پيرامون تغذيه درس
ترسي مردم به او ادامه داد در اين نشست دس .يردگر آن بحث صورت ميدهاي تهيه برنامه غذايي سالم كشور و راه
هاي مطرح شده خطيبي همچنين اشاره كرد در بحث .رفته شدگاي و مواد غذايي در غور به بررسي منابع تغذيه

 دالر است ي يكهمايش مصئونيت غذايي، گفته شد كه معيارهاي جهاني تعيين خطوط فقر درآمد روزانه افراد باال
غور گفت با توجه به  سخنگوي والي .كندن باشد، به معناي آن است كه فرد زير خط فقر زندگي ميو اگر كمتر از آ

او افزود  .كنندبرند و زندگي دشواري را سپري ميدرصد از مردم غور زير خط فقر به سر مي 80اين معيار، بيش از 
ز اغور  .ني باشدن بيش از هشت هزار افغاشاد كه درآمد ماهانهها در غور وجود دارنتنها تعداد كمي از خانواده

بزرگ اقتصادي  داري و كشاورزي مشغولند و هيچ پروژههاي محروم كشور است كه بيشتر مردم آن شغل دامواليت
  .است تاكنون در اين واليت اجرا نشده

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

  نمايشگاه صنايع دستي زنان غرب افغانستان در هرات افتتاح 

  3/5/98مورخ  24منبع خبر : خبرگزاري وطن

به پيشواز از  "صنايع دستي زنان منطقه غرب افغانستان "رياست امور زنان واليت هرات نمايشگاهي را تحت نام 
در افتتاح اين نمايشگاه معين پاليسي و فني  .مرداد روز استرداد استقالل افغانستان در اين واليت افتتاح كرد 28

زنان كشور، مقامات اداره محلي، رئيس امور زنان و برخي از نمايندگان شوراي واليتي هرات هم حضور  وزارت امور
غرفه وجود دارد كه از تمامي  30گويد: در اين نمايشگاه انيسه سروري، رئيس امور زنان هرات مي .داشتند
هاي غور و فراه ته او، تنها از واليتبه گف .شان در نظر گرفته شده استهاي غربي كشور فقط سه غرفه برايواليت

به دليل مشكالت امنيتي كه وجود داشت نتوانستند در اين نمايشگاه اشتراك كنند اما به عوض آن براي زنان 
رئيس امور زنان هرات گفت در  .تا توليدات خود را به نمايش بگذارند جا شده داخلي اين دو واليت سهم دادهبي
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جاشدگان وي يادآور شد در ميان بي .جاشدگان داخلي اختصاص داده شده استبراي بي اين نمايشگاه هفت غرفه
توانند كمك بزرگي را در اقتصاد جا شده با استفاده از اين نمايشگاه ميهاي بيزنان توانمندي وجود دارند و خانم

هاي فارياب و دايكندي هم اليتجاشدگان از وخانم سروري ادامه داد در اين نمايشگاه بي .شان كنندهايخانواده
رئيس امور زنان هرات بيان داشت اين نمايشگاه براي چهار روز ادامه داشته و به روي عموم  .حضور دارند

هاي دست دوزي زنان، انواع مختلف مرباها، در اين نمايشگاه چهار روزه در هرات لباس .باشدشهروندان باز مي
در همين حال سپوژمي وردك، معين  .اندمعرض نمايش و فروش قرار گرفته هاي خشك و داروهاي گياهي بهميوه

تواند در توليدات صنايع هايي ميگويد: برگزاري چنين نمايشگاهوزارت امور زنان كشور در سفرش به هرات مي
زون به بيان وي، اين دومين نمايشگاه در كل كشور است و به جز غرب كشور در چهار  .دستي زنان مؤثر باشد

گويد: با شركت در چنين داران اين نمايشگاه هم ميفضل احمد عطاران، يكي از غرفه .ديگر آن نيز برپا خواهد شد
وي گفت به هر اندازه كه  .هايي توانسته بيشترين فروشات محصوالت توليدي خود را داشته باشدنمايشگاه
شوند و چرخ توليدات داخلي بيشتر مردم معرفي ميها بيشتر برگزار شود محصوالت داخلي هم بيشتر به نمايشگاه

هايي محصوالت خود را به معرض فروش و آقاي عطاران يادآور شد هر بار كه در اين چنين نمايشگاه .چرخدمي
ها بيشتر برگزار شود و او عالوه كرد اگر بعد از اين نمايشگاه .اندنمايش گذاشته، شهروندان استقبال خوبي كرده

تواند در بخش توليدات داخلي خود با كشورهاي همسايه به رقابت م بيش از گذشته باشد، ميحمايت مرد
هاي كشور به منظور معرفي هاي مختلف در هرات و ديگر واليتاز چند سال به اين طرف نمايشگاه.بپردازد

ازارهاي جهاني يابي محصوالت داخلي به بشوند كه نقش خوبي را در راهمحصوالت داخلي به مردم برپا مي
 .اندداشته

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

  هاي چابهارسفر رييس گمركات افغانستان به ايران و بازديد از گمركات مرزي دو كشور و ظرفيت

  9/5/98منبع : خبرگزاري صداي افغان ( آوا ) 

با هدف ديدار با همتاي ايراني خود و  احمد رشاد پوپل، رييس عمومي گمركات كشور در يك سفر چهار روزه و
چنين بازديد از گمركات مرزي امضاي يك تفاهمنامه همكاري مشترك در زمينه تبادل الكترونيكي اطالعات، و هم

واليات سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي ايران با افغانستان به جمهوري اسالمي ايران سفر 
شنبه راه كه روز دوشنبه از واليت نيمروز وارد سيستان و بلوچستان ايران شد، روز سهكرده است. وي و هيأت هم

مرداد) گمركات جمهوري اسالمي  8شنبه، از منطقه آزاد و بندر چابهار بازديد كرد. در يك خبرنامه روز گذشته(سه
دار با همتاي ايراني خود و رئيس عمومي گمركات جمهوري اسالمي افغانستان به منظور دي"ايران نيز آمده است: 

بر اساس اين گزارش، قرار احمد رشاد ."امضاي تفاهمنامه تبادل الكترونيكي اطالعات بين دو كشور وارد ايران شد
روزه خود به ايران، ضمن مالقات با مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك ايران و گفتگو با  4پوپل در جريان سفر 

منامه همكاري مشترك در زمينه تبادل الكترونيكي اطالعات امضا مسئوالن گمرك اين كشور، يك تفاه
گمرك ايران اعالم كرده كه اين هيأت گمركات افغانستان در اين سفر از گمركات مرزي واليات سيستان و .كند

به گزارش گمركات جمهوري اسالمي .كنندبلوچستان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي اين كشور بازديد مي
ديگر هاي اخير همكاري نزديكي به خصوص در زمينه مسائل اموزشي با يككات دو كشور در سالايران، گمر
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نامه ذكر شده، حجم تبادالت تجاري دو كشور هاي به عمل آمده، قرار است با امضاي تفاهمداشتند و طي توافق
اين سفر آمده است كه  در همين حال، در يك خبرنامه رياست عمومي گمركات كشور نيز در مورد.افزايش يابد

رييس عمومي گمركات همراه با رييس گمرك واليت نيمروز و كارمندان فني رياست عمومي گمركات در سفر روز 
مرداد) به ايران، با والي واليت نيمروز، والي سيستان بلوچستان جمهوري اسالمي ايران، رييس گمرك  7دوشنبه(

بر اساس اين خبر، احمد رشاد پول در اين .و مالقات نمود ميلك و رييس گمرك سيستان و بلوچستان ديدار
هاي مرزي، تبادل معلومات گمركي ديدارها روي موضوعات مهم گمركي، جلوگيري از قاچاق، مسدود شدن بازارچه

بر اساس اين گزارش، پوپل ضمن بازديد از گمرك ميلك، .هاي مفصلي داشته استهاي مشترك بحثو همكاري
هاي مرزي، بازارچه مهم تبادل اموال بين افغانستان و ايران بازارچه گمشاد كه از جمع بازارچه بازارچه ميلك و

شود، همراه با مسئولين جانب ايران كاميون از آن مسير به افغانستان سرازير مي 80گردد و روزانه الي محسوب مي
هدات مشخص اتخاذ گرديد.به دنبال اين ديدار نمود و روي مسدود شدن اين بازارچه از جانب مسؤلين ايراني تع

مرداد)  8شنبه(ديدارها در نيمروز و زاهدان، رييس گمركات كشور براي بازديد از منطقه آزاد و بندر چابهار، روز سه
هاي ها و ساختمانها، تجهيزات، اسكلههاي اقتصادي، تجاري، ترانزيتي، زيرساختوارد اين منطقه شد و از ظرفيت

هاي مختلف منطقه هاي فوالد و پتروشيمي و پيكرهدر شهيد بهشتي و شهيد كالنتري چابهار، كارخانهعملياتي بنا
در اين ديدار از چابهار، رئيس گمرك كشور روي حل مشكالت ترانسپورت و ترانزيت محصوالت .آزاد بازديد كرد

ب در نشستي با تجار افغانستان در شنبه شاحمد رشاد پوپل سه.افغانستان از طريق بندر چابهار تمركز كرده است
گذاري و مشكالت پيش روي كاميون هاي حل موارد مختلف، موانع سرمايه"منطقه آزاد چابهار اظهار داشته است: 

به گزارش سازمان منطقه آزاد چابهار، وي استفاده از  ."شودگيري و مرتفع ميحمل و نقل در اسرع وقت پي
ترانزيت و "در چابهار توسط تجار افغانستان را مورد تاكيد قرار داد و افزود: امكانات و تجهيزات موجود در بن

رو  تمام موارد پيش"رئيس عمومي گمرك كشور گفت: ."صادرات كاال بايد به شكل آسان و بدون موانع انجام شود
ها استفاده هاي الزم انجام و براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي از تمام ظرفيتبندي و پيگيريرا جمع

در اين .وي بر تخفيفات در رونق حمل و نقل و جابجايي بيشتر كاال بين ايران و افغانستان تاكيد كرد."كنيممي
نشست، معاون اقتصادي والي سيستان و بلوچستان نيز گفت: توسعه روابط تجاري و بازرگاني موجب توسعه روابط 

صادرات و واردات و نيازهاي ايران و افغانستان در محدوده "زود: عليرضا نورا اف.شوداقتصادي و سياسي دو كشور مي
وي بيان ."تر بتوانند فعاليت كنندگذاران راحتسيستان و بلوچستان بايد بررسي و مورد توجه قرار گيرد تا سرمايه

صت را براي ها، بهترين فرگذاري دارد و معافيت از تحريمچابهار بهترين شرايط را براي توسعه و سرمايه"كرد: 
دل بامري، معاون والي سيستان و بلوچستان و فرماندار ولسوالي چابهار نيز رحم."توسعه تجارت ايجاد كرده است

وي به ."گذاري تجار افغانستان در منطقه آزاد و بندر چابهار فراهم استها براي سرمايهتمامي زمينه"اظهار داشت: 
شاره كرد و افزود: با دوبانده شدن جاده ترانزيتي چابهار به ميلك، شركت از افغانستان در چابهار ا 160حضور 

محمداكبر .هاي ريلي، هوايي و بندري، اين منطقه به قطب تجارت و اقتصاد تبديل خواهد شدتكميل زيرساخت
آزاد نفر از شهروندان افغانستان در منطقه  700"چاكرزهي، عضو هيات مديره منطقه آزاد چابهار نيز اظهار داشت: 

شركت فعال افغانستان  85گذاري، حدود شده سرمايهشركت ثبت 160چابهار اقامت و فعاليت اقتصادي دارند و از 
رفع مشكالت تجار افغانستان در دستور كار منطقه آزاد چابهار است و "وي افزود: ."در اين منطقه فعال هستند

 ."است توسعه تجارت و ترانزيت در اين منطقه از راهبردهاي اصلي

**************************************  
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  هراتسيلوي استوار شهر 

 1398مرداد/ اسد  9چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاري 

افتد كه به جز نام و مسافران به ساختماني بزرگ و قديمي ميدر مسير فرودگاه تا شهر هرات چشم رهگذران و 
هرات بيش از چهار دهه قبل در زمان حكومت  تر كسي در موردش اطالعات دارد. سيلويي آن، كمآوازه

سردارمحمد داوود، نخستين رييس جمهور كشور با كمك مالي و فني آلمان ساخته شد. بناي بزرگ كانكريتي كه 
هزار تن گندم را در يك زمان دارد.سيمان و آهن، دو عنصر  20ي گاه، قدرت ذخيرهذخيره 40طبقه و  14در 

 ها را در هرات ساختهترين ساختمانپيكر است كه با هم پيوند خورده و يكي از مرتفعي غولوجودي اين سازه
داد، حاال با راه گندم و آرد ميهاي غور، بادغيس و فاي كه روزي نه تنها براي هرات، بلكه به واليتاست. سازه

سيلوي هرات  هايش گردش دارد.از كارگران و مسووالن قديميراه است و چرخ دندههمت چند كارگر قديمي روبه
اند، ولي چند كارگر فني و مامور اند و يا از دنيا رفتهاند، خبري نيست. يا بازنشسته شدهكه شاهد گشايش آن بوده

آورند.كمي دورتر ي عظيم را هنوز به ياد ميي كار دارند و روزهاي باشكوه اين سازهال سابقهس 30تر از اداري بيش
از مركز شهر، جايي نزديك به ميدان هوايي، دقيقاً كنار شاهراه، ساختماني بزرگ قد علم كرده است كه براي مردم 

انند و برخي پا را از اين فراتر گذاشته و داي آن را براي هرات غنيمت ميهاي جالبي است. عدههرات يادآور خاطره
ي خوش آب و هواي جريب در منطقه 25ي آن هستند. سيلوي هرات، در زميني به مساحت به فكر فعاليت دوباره

اند اما هنوز رمق درست خوردههرات جا خوش كرده است. به تناسب قديمي بودن ساختمان، كارگران آن هم سال
زنند، دارند. مهمانان سيلو به جز كارمندان دولتي، گاهي به سيلو سر ميكساني كه گاه و حسابي براي پذيرايي از

گذارند. آن طور كه آموزاني هستند كه براي سير علمي به آن پا ميها دانشگاهي دانشجوها و بعضي وقت
نفر همه روزه  60ش از كنند، روزگاري سيلوي هرات براي خود برو و بيايي داشت و بيكارمندان و كارگران قصه مي

آوري شده در كندوها به كردند. گندم جمعاي آن باال و پايين رفته و گندم را وارد كندوها ميطبقه 14هاي از پله
محمد، كارگر فني سيلو كه بيش از شد. غالمرسيد و در مواقع ضرورت به مردم نيازمند توزيع ميهزار تن مي 20
آورد كه تمام كندوهاي سيلو پر از گندم در زمان حكومت داكتر نجيب، به ياد مي سال در سيلو كار كرده است، 30

هاي گندم پر شده ي سيلو هم از بوجيها و حتا محوطهكند كه بعد از پر شدن كندوها، گدامشده بود. او قصه مي
تر ود. پس از آن اتفاق، كمها به مردم توزيع شده ببود و با در گرفتن آتش جنگ داخلي، هنگامي كه نياز شد، گندم

از سوي آلمان  1348محمد كندوهاي سيلو را پر ببيند. كار ساخت سيلوي هرات در سال پيش آمده كه غالم
در زمان رياست جمهوري سردار محمد داوود، نخستين رييس جمهور كشور، زماني به  1352شروع شد و در سال 

يزات و ماشينري آن را فعال كرد. سيلوي هرات خاطرات زيادي آلمان تجه» زيمنس«برداري رسيد كه كمپني بهره
تني گندم  500ي كندوهاي ي دهم سيلو، درست جايي كه دروازهرا در خود ثبت كرده است. ديوارهاي طبقه

چنان برخي از ديوارهاي ها معلوم نيست. همهايي را در خود نگهداشته كه عامل شليك آنوجود دارد، زخم گلوله
دهد كه در زمان شود، جاي راكتي را نشان ميي سيلو كه حاال به عنوان دفتر اداري استفاده ميخانهيلبخش تحو

چنان شعارهاي جهادي زيادي به چشم هاي داخلي به آن شليك شده است. بر در و پيكر سيلوي هرات همجنگ
هاي قديمي سيلوي هرات چهار گاهي مجاهدان بر دولت كمونيستي وقت دارد. از دستخورد كه نشان از غلبهمي

گويند باري براي ترميم و عوض كردن برخي پايان است. كارگران فني سيلو ميدهه كار گرفته شده و عمرشان روبه
اند. ساخت سيلو در زمان داوود ي يدكي آوردهجا قطعهآالت سيلو به قندهار رفته و از سيلوي آنقطعات ماشين

هاي قندهار، كابل و بغالن هم صاحب سيلو شدند.نان سيلو در گذشته شد بلكه واليتخان تنها منحصر به هرات ن
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ي چشيد. در اين اواخر هم نان سفرهبراي مردم هرات آشنا بود و هر خانه حتماً طعمش را در هفته چند بار مي
رد و گندم تامين ي مركزي هرات از همين سيلو و همين آسربازان، دانشجويان ليله هرات و بيماران شفاخانه

پزي آن هاي نانكه داشگويند، به نفع سيلو نبود و با آنشد. چرخش روزگار اما آن طور كه مسووالن آن ميمي
ي زيربنايي مهم در هرات اجرايي شد اند، نانش در بازار خريدار ندارد. در زمان سردارمحمد داوود چند پروژهفعال

باور دارد كه   ي سيلوها است. خواجه رفيع، مدير محاسبهي آناز جمله …ي سيمان، سيلو وكه سد سلما، پروژه
تر زير كنند، اما جنگ بيشمردم با ديدن يادگارهاي به جاي مانده از دوران داوود خان به حق او دعاي خير مي

يزي كه ها را تخريب كرده و چيزي براي كشور باقي نگذاشته است و بايد براي حفظ و نگهداشت همين چساخت
 هاي كمك شدهگاه گندمباقي مانده، دولت و مردم تالش كنند.همين اكنون از سيلوي هرات به عنوان ذخيره

تن گندم  19گردد. سال گذشته سالي، گندم آن براي مردم توزيع ميشود و در زمان قحطي و خشكاستفاده مي
  ستفاده از گندم آن رنگ و رويي بيابد.هاي مردم با اولسوالي فرستاده شد تا سفره 19سيلوي هرات به 

******************************************  
  امنيت خط لوله گاز تاپي با ماست ؛ تامين  :سفر والي هرات به واليت مرو تركمنستان

  12/5/98، مورخ 24منبع : خبرگزاري وطن

كامل  منيتاي در اداره محلي واليت هرات به مقامات تركمنستاني اطمينان داده كه مسير خط لوله گازي تاپ
  .خواهد بود

 

  
ت به سر ه هراعبدالقيوم رحيمي، والي هرات كه چند روزي است در واليت مرو ، نزديك ترين شهر تركمنستان ب

ز به كار تاپي را او آغا ”.دولت افغانستان به تعهدات خود درقبال اجراي اين پروژه پايبند است“برد، گفته است: مي
اي تواند توسعه مندي زيادي را هم براي دانسته و بيان كرد اين پروژه بزرگ ميي منطقههاتاثيرگذار در همكاري

ين پروژه شد و اهان تسريع روند آقاي رحيمي با ذكر اين مطالب، خوا .كشورهاي همسايه افغانستان پديدار كند
يش آغاز شده پاز هفته  سفر آقاي رحيمي والي هرات به مرو .دولت افغانستان را هم پشتيبان جدي تاپي خواند

ين هاي تاريخي و تمدني اهاي بلندپايه دولتي واليت مرو، از جاذبهاين مقام تا كنون ضمن ديدار با چهره .است
  .شهر هم ديدن داشته است
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***************************************************************** 

  ( جواب به اتهام وارده به اين شركت ايراني  در هرات )  «بادران«جوابيه شركت 
 1398اسد  مرداد/ 14دوشنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاري 

 

برداري مدرن كاله«تاريخ دهم سرطان، گزارشي زير تيتر  روز دوشنبه  3146ي مسلسل شت: در شمارهياددا
در پاسخ به شماري از موضوعاتي كه در اين گزارش نشر شده بود، پاسخ » بادران«نشر شد. شركت » در هرات
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دير مسوول محترم روزنامه مكنيم. گاني نشر ميهاي همهنوشته است كه آن را ذيالً برابر با قانون رسانه
 صبح8

  با سالم

در آن 1398سرطان  10مورخ   »برداري مدرن در هراتكاله«احتراماً در خصوص گزارش مندرج با عنوان 
اندركاران آن رسانه و افكار عمومي شهروندان محترم روزنامه وزين، ارائه توضيحاتي به جهت تنوير افكار دست

نمايد: شركت شبكه بادران كه نخستين شركت داراي مجوز رسمي از مي جمهوري اسالمي افغانستان ضروري
 300وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمهوري ايران است با قريب به يك دهه فعاليت و دارا بودن بيش از 

چنين بيش از هفت كارخانه و يك مجتمع عظيم آموزشي و يك باشگاه فوتبال شعبه رسمي ثبت شده و هم
زايي در گستره ايران اسالمي باشد. در گامان اشتغاليگ دسته يك ايران، توانسته است از پيشاي در لحرفه

هاي خود در هاي الزم در خصوص توسعه فعاليتريزياين زمينه شركت شبكه بادران از چند ماه قبل برنامه
نستان و گرجستان به كشورهاي همسايه را آغاز نموده كه حضور در كشورهاي افغانستان، عراق، تركيه، ارم

اند. در اين راستا شهر هرات افغانستان نخستين شهر خارج از مرزهاي هاي اين شركت بودهترتيب جزو اولويت
هاي آن، فروش ايران جهت افتتاح شعبه شبكه بادران بوده كه تا چند روز آينده و با تكميل كاال در قفسه

المللي، مطالب كذب ر خصوص اين شركت بسيار معتبر بينرسمي خود را آغاز خواهد كرد. ليكن متأسفانه د
دانيم به آن اشاره كنيم. خاصه آن كه روزنامه و خالف واقعيت در آن نشريه درج شده بود كه بر خود الزم مي

اي تحقيق شده را تحليلي مجزايي با نام (گزارش تحقيقي) دارد كه كارهاي رسانه –صبح سرويس خبري 8
الذكر به مطالب نشر شده در فضاي فوق  سازد. مورد نخست، استناد گزارشضروري مي بيش از پيش در آن
دانيم به واسطه ماهيت ذاتي اين فضا، به هيچ عنوان قابل استناد نيست. شما به عنوان مجازي است كه مي

است. چه بسا هاي بدون سند ايد كه محتواي فضاي مجازي مملو از شايعات و گفتهاي نيك واقففعاالن رسانه
طرفه  ي شما و فعاالن آن، در فضاي مجازي منتشر شده باشد. مطالب خالف واقع بسياري كه درباره رسانه

تر در مظان اتهام افكني در هاي بزرگ و موفق، چه بسيار بيشها يا بيزينسدانيد اشخاص و شركتكه ميآن
تر و تر باشد اين گونه حواشي نيز بزرگت بزرگاند؛ شايد بتوان گفت هر قدر فرد يا شركفضاي مجازي بوده

تر است. نكته دوم در خصوص جواز شركت شبكه بادران بوده كه الزم به توضيح است مجوز فعاليت بيش
اقتصادي شبكه بادران در جمهوري اسالمي ايران كامالً قانوني و رسمي است اما مجوز شركت ارتباطي با يك 

ه فعلي در شهر هرات در دست صدور بوده و قطعاً پس از صدور مجوز است كه فروشگاه ندارد و مجوز فروشگا
فروش كاال در آن آغاز خواهد شد.شركت بادران همين اكنون يك شركت مشهور و معتبر در سطح ملي در 

اي است كه توانسته در طول هشت سال فعاليت خود صدها خصوص فروش مستقيم كاال و بازاريابي شبكه
ي جوانان ايراني ايجاد كند؛ ارزيابي از اين ادعا، كار چندان دشواري نيست و حتا با يك سرچ هزار شغل برا

ساده اينترنتي ميسر است. پس از توفيق در سطح داخلي بوده كه اين شركت در راستاي اهداف راهبردي 
حضور در كشور اي در خصوص ايجاد اشتغال پايدار در حوزه فراملي طراحي كرده، كه خود برنامه گسترده

افغانستان يكي از اين اهداف بوده است. آيا رواست با چنين شركت معتبري كه بدون هيچ گونه بودجه دولتي 
تواند اشتغال وسيعي را در كشور دوست و برادر ايران يعني افغانستان عزيز، ايجاد كند، چنين برخوردي مي

پنج برابر وجه پرداختي، اعتبار 5يد كارت تخفيف، شود؟شبكه بادران در كمال افتخار براي كل متقاضيان خر
درصد  30بادران در هرات با » جاست بي«كند كه اين كارت ابتدا از فروشگاه تخفيف در كارت ايجاد مي
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ها و توانند تا چند روز آينده در مراكز خدماتي مانند هتلگان اين كارت ميشود، دارندهتخفيف خريداري مي
درصد تخفيف استفاده كنند و تا چند ماه آينده اين  50تا  20شده بادران در ايران از  ها معرفيبيمارستان

گردد.پرسش ما از آن رسانه وزين اين است كه افزايش كارت تخفيف در عراق و ديگر كشورها نيز فعال مي
عت عمومي چيز كند؟ آيا جز منفهاي روزمره، به چه كسي ضرر وارد ميتوان شهروندان افغانستاني در هزينه

به بازاريابان: آيا اگر شركت از منافع خودش در راستاي » پورسانت«ديگري وجود دارد؟و در خصوص پرداخت 
به جوانان آن مرزوبوم پرداخت كند، آيا فرد فعال در بادران   توسعه اشتغال، وجهي را به عنوان پاداش زحمات

  بيند؟ضرري مي

گفته  فروش كه هر كدام به صورت جزيي االيي و خدماتي و بيزينستر آيا تركيب يك تخفيف كاز همه مهم
ترم دانيم از آن رسانه محگان و فعاالن دارد؟در پايان الزم ميشد، جز منفعت، چيز ديگري براي مصرف كننده

اي و ضرورت تنوير افكار عمومي، اين جوابيه را در همان ستون گري رسانهايتقاضا كنيم حسب انصاف، حرفه
  صبح، درج كنند.8نشر شده بود و كانال تلگرامي » برداري مدرن در هراتترويج كاله«اي كه گزارش صفحهو 

********************************************************  
 قرارداد معدنكاري با مقياس كوچك در معادن سنگ مرمر هرات 9توافقتنامه تعديل 

 14/5/98)  منبع : خبرگزاري صداي افغان ( آوا

 هاي تعديل قرارداد معدنكاري با مقياس كوچك در معادن سنگوزارت معادن و پتروليم، توافقنامه
 .هاي خصوصي امضا كردمرمر واليت هرات را با شركت

ان مايندگنپتروليم امروز (دوشنبه) حين امضاي قرارداد ها با    نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و
رمر با در نظر داشت استاندارد قرارداد استخراج سنگ م 9ري، گفت: تعديالت در هاي خصوصي معدنكاشركت

روژه پ 147وي افزود: از ميان .ه تا در آينده مشكالت حقوقي رو نمايي نشودالمللي صورت گرفتهاي بين
هاي ركتشكوچك و متوسط معدنكاري، تعدادي از آن با مشكالت جدي تخنيكي و حقوقي رو به رو بوه و 

اي كه امروز توافقنامه هپروژ 9نهان ادامه داد: .ارداد كننده نمي توانستند مطابق قرار داد اوليه كار نمايندقر
و سال پيش پروژه است كه شركت هاي قرارداد كننده آن د 147هاي تعديل قرارداد آن امضا شده، شامل 

ژه هاي كوچك جود مشكالت در پروسرپرست وزارت معادن وپتروليم دليل و.خواهان ايجاد تعديل شده بودند
براز وي ا.دو متوسط در گذشته را نبود تجربه كافي اين وزارت در امضاي قرار دادهاي كوچك عنوان كر

اره هاي ماليه، اقتصاد، تجارت، عدليه، ادقرار داد از سوي كميته مختلط وزارت 9داشت: روند بررسي اين 
 روز امضاجام امين ماه زمان را در برگرفت تا تكميل و سرانتداركات ملي و وزارت معادن و پتروليم، چند

وچك معادن سنگ كقرار داد معدنكاري با مقياس  9نهان تأكيد كرد: براساس امضاي توافقنامه تعديل .گرديد
ري خود هاي چشت شريف و اوبه واليت هرات، شركت ها مكلف اند طي يك ماه پالن بهره بردامرمر ولسوالي
 استخراج اجازه عادن بسپارند تا اين وزارت پس از منظوري پالن بهره برداري، به شركت هارا به وزارت م

ستخراجي اسال سرمايه گذاري روي سكتور صنايع  2019سرپرست وزارت معادن وپتروليم گفت: سال .بدهد
 .در افغانستان مي باشد

*****************************************************  
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  هاي مسلحانهفزايش بي سابقه دزديافزون اهالي هرات از ازنگراني رو

 1398مرداد/ اسد  14دوشنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاري 

برد. مواردي از هاي مسلحانه رنج ميدزديجمعيت كشور، هنوز زير بار فشار مضاعف هرات، دومين واليت پر
ترين نقاط شهر سبب نگراني جدي اي در شب و گاهي در روز روشن در مزدحمي زنجيرههاي مسلحانهدزدي

هاي بزرگ ها، گاهي به فروشگاهمردم شده است. ديده شده كه دزدان مسلح با تهديد سالح گاهي به رستورانت
هاي دزدند. ويديوهاي دوربينكنند و از آنان هرچه را دارند، ميها به مردم حمله ميو اكثر اوقات در كنار خيابان

دهد كه دزدان چقدر به شود، نشان ميها حتا از طرف فرماندهي پوليس هرات نشر ميكه بعضي وقت مخفي
فرمانده  اهللا امرخيل،كنند.چندي پيش امينكشند و دزدي ميراحتي در روز روشن به روي مردم سالح مي

چنان در شان باشند. آقاي امرخيل همهاياي از مردم خواسته بود كه مواظب جانپوليس هرات، با نشر اعالميه
كنند، اما بهتر است كه مردم هم آن اطالعيه گفته بود كه نيروهاي پوليس براي تامين امنيت مردم تالش مي

ها اندكي ي عيد قربان كه شهر نسبت به ساير زمانمواظب جان و مال خودشان باشند.با نزديك شدن به روزها
ي دزدي مسلحانه هم افزايش يافته است.گزارش فرماندهي پليس شود، سروصداي مردم از پديدهتر ميشلوغ

كم پنج مورد دزدي مسلحانه در اين مركز امنيتي ثبت دهد كه در ماه سرطان خورشيدي، دستهرات نشان مي
گويد كه در صبح مي8ي رپرست دفتر مطبوعاتي فرماندهي پوليس هرات، به روزنامهشده است. فرزاد فروتن، س

اند.آقاي فروتن هاي آن بازداشت شدهنفر به ظن دزدي مسلحانه از هرات و ولسوالي 14همين ماه سرطان هم 
است و اين هاي مسلحانه در هرات روند نزولي به خود گرفته افزايد كه نسبت به سال گذشته، ميزان دزديمي

هاي مختلف هرات است. سرپرست هاي نيروهاي امنيتي براي تامين امنيت شهر و ولسواليهمه در پي تالش
افزايد كه براي تامين امنيت بهتر شهروندان، نيروهاي چنان ميدفتر مطبوعاتي فرماندهي پوليس هرات هم

پوليس هرات اما رضايت مردم، فعاالن  هايرساني هستند.گفتهروزي در حال خدماتي شبانهپليس به گونه
توان كسي را سراغ داشت تر ميكند.در شهر چهار ميليوني هرات، كممدني و آگاهان امور را در هرات فراهم نمي

سايكل يا موتر را با تهديد اسلحه به سرقت نبرده باشند. كه از وي يا از اعضاي خانواده و يا هم دوستانش موتر
تر از آن در ها و يا بيشاد شده كه در اكثر محافل خصوصي و عمومي، حتا داخل تاكسياين قضيه به حدي ح

آمد دزدي اش از پيشكند با بيان تجربهفضاي مجازي هم نقل مجلس مردم شده است. هر كس سعي مي
ه شام روز گويد كصبح مي8ي گان هرات، به روزنامهمسلحانه، مردم را از آن آگاه كند.فيروز جامي، از باشنده

جمعه هنگامي كه براي بازي فوتسال به جمنازيوم ورزشي در يكي از نواحي شهر رفته بود، دزدان مسلح 
جلويش را گرفتند و با تهديد اسلحه موترسايكلش را گرفتند. تنها فيروز نه بلكه شهروندان ديگري هم از اين 

گويد كه دزدان مسلح با شليك دو گلوله، هم مي ي ديگر هراتاهللا حبيبيان، باشندهشكايت دارند.عصمت پديده
مانع وي شدند و موترسايكلش را به زور با خود بردند.ابراهيم رحماني، مدير يك مركز آموزشي زبان در هرات، 

كننده است و خطر دزدان مسلح به شدت شب به بعد وضعيت امنيتي در شهر نگران 9:00گويد كه از ساعت مي
بوكش در واكنش به ي رسمي فيسسياسي هم در صفحهـاسماعيل رحيمي، فعال مدنييابد.سيدافزايش مي

ي خانه هر هراتي بايد مسلح باشد. موتر را از دروازه«گونه نوشته است: ي اخير در هرات اينهاي مسلحانهدزدي
ها در با تمام اين»؟امن استبرند، موترسايكل و موبايل را از كنار سرك. به كدامين زبان بگوييم هرات نامي
ها و نقاط خلوت و گاهاً مزدحم شهر، تالش هاي گذشته، پوليس هرات با افراز ايست بازرسي موقت در جادهماه
هاي مسلحانه را بگيرد. پوليس هرات با پيروي از حكم وزارت داخله مبني بر شليك بر افراد كرد تا جلو دزديمي
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كرد و در چند مورد حتا سبب كشته شدن ها شليك ميلحانه بر آنمظنون، براي مهار مظنونان به دزدي مس
ساله كه در ايست بازرسي متوقف  18چند نفر شد. شليك پوليس بر مظنونان حتا سبب شد كه يك جوان 

ساله پسر عبداللطيف عطايي، آمر متقاعد داياگ يا  18گير شود. اين جوان نشده بود، براي هميشه زمين
ساله، واكنش تند نهادهاي  18در هرات بود. اقدام پوليس در برابر آن جوان » هاي مسلحروهي انحالل گپروسه«

تر شاهد شليك نيروهاي پوليس بر مظنونان بود.در همين حال انگيخت و پس از آن هرات كممدني و مردم را بر
ند كه پوليس نقش كنهاي مسلحانه در هرات، تاكيد ميفعاالن مدني در هرات ضمن رد كاهش ميزان دزدي

گويد كه در كنار صبح مي8ي رنگي در مهار اين پديده داشته است.جواد عميد، از فعاالن مدني، به روزنامهكم
هاي دزدان مسلح داشته گي درست به پروندهپوليس، نهادهاي عدلي و قضايي هم بايد سهم مهمي در رسيده

گي به نقش ضعيف نهادهاي عدلي و قضايي در رسيده باشند. پيش از اين بارها فرماندهان پوليس هرات از
هاي مظنونان به دزدي مسلحانه شكايت داشتند؛ امري كه هر بار از طرف نهادهاي قضايي رد شده و در پرونده

تري بيش ها زمانگي به پروندهمقابل گفته شده كه ميزان جرايم جنايي در هرات بلند است و رسيده
كه موترها گيرد؛ اينهاي مسلحانه با گذشت هر روز قوت ميراني ديگري هم از دزديطلبد.در سوي ديگر نگمي

هاي دور و نزديك هرات فرستاده شده و گاهي دوباره براي موارد هاي دزدي شده به ولسواليو موترسايكل
هاي درجه اول امگيرند؛ ترورهايي كه باري حتا فرماندهان امنيتي و مقتروريستي در شهر مورد استفاده قرار مي

 هرات به مديريت آن از داخل زندان مركزي اين شهر اعتراف كرده بودند.

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

  احداث شهرك صنعتي مشترك در منطقه مرزي افغانستان و تركمنستان
   15/5/98منبع : سايت خبرگزاري فارس 

رك صنعتي مشترك ميان تركمنستان و افغانستان در مرز ميان دو كشور احداث والي هرات گفت: قرار است شه
ها گفت: هدف از دعوت مقامات والي هرات در كنفرانس خبري در هرات به رسانه» عبدالقيوم رحيمي»  .شود

ي و.واليت مرو كشور تركمنستان از اداره محلي هرات رايزني براي همكاري در مرز مشترك ميان دو كشور بود
با بيان اينكه در اين سفر چندين تفاهمنامه همكاري ميان دو كشور امضا شد، اضافه كرد: قرار است به زودي 

شركت از واليت مرو كشور تركمنستان نيز در  3شركت از هرات و  3يك شهرك صنعتي مشترك با حضور 
مي ادامه داد: هدف از احداث رحي.منطقه سرحدآباد و نزديك به بندر تورغندي در خاك تركمنستان ايجاد شود

والي  .پس از توليد كاالهاي مختلف در اين شهرك صنعتي و ارسال آنها از طريق راه الجورد است  اين شهرك،
روابط اقتصادي در گذشته ميان افغانستان و تركمنستان يكطرفه بود و از اين پس اين  هرات خاطر نشان كرد:

شود كشور تركمنستان سنگ مرمر هرات مورد نياز كه به هرات وارد ميروند دوطرفه است و در مقابل كاالهاي 
وي تاكيد كرد: در حال حاضر در كنار كشور تركمنستان كه خريدار خوب .را به كشور خود وارد خواهد كرد

رحيمي تاكيد كرد: .سنگ مرمر هرات است، اين سنگ به كشورهاي چين، تركيه، ايتاليا و هند صادر خواهد شد
تركمنستان در اين سفر وعده دادند تا خط اهن تركمنستان را كه تا مرز تورغندي هرات امتداد دارد را  مقامات

والي هرات تاكيد كرد: در كنار .پس از بررسي و استمالك زمين در اين مسير تا شهرستان گذره امتداد دهند
رات از طريق دهليزهاي هوايي به نزديك توليد كشاورزي ه  هاي اقتصادي قرار است تا در آيندهاين فعاليت

از طرف ديگر نيز حميداهللا خادم رئيس اتاق معادن و صنايع هرات .كشورهاي تركيه، امارات و هند صادر شود
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 2نيز در اين مورد گفت: قرار است تا شهرك صنعتي در مرز ميان دو واليت ماري و هرات كه تا نقطه صفري 
وي اضافه كرد: از سوي ديگر .گذاري صورت بگيردت غذايي سرمايهكيلومتر فاصله دارد در بخش هاي محصوال

وي بيان داشت: پس از اينكه وزارت معادن افغانستان .نيز قرار است تا يك شركت مشترك ذوب آهن ايجاد شود
در صد رسانده است، قرار است تا  2,5در صد به  30درصد صادرات سنگ را از هرات به ديگر كشورها را از 

   .سنگ مرمر به كشور تركمنستان به افزايش يابدصادرات 

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

  پردازند!ها در هرات هنوز  به مردم دالر نميبانك

 1398مرداد  15شنبه، سه  - هشت صبحمنبع : خبرگزاري 

هاي تجاري خصوصي در پرداخت دالر به مردم در امتناع بانك«درپي درباره هاي پيبا توجه به انتشار گزارش
برانگيزي ادامه دارد و بخشي از دارايي مردم، همه روزه و ، اين مشكل هنوز با جديت و به شكل شك»هرات

درنگ تاكيد هم و بيرود. بانك مركزي به صورت پييها مبه صورت غير قانوني به جيب صاحبان بانك
در هرات » هاي خصوصي از پرداخت دالر به مشتريانممانعت بانك«كند كه هيچ مكتوبي مبني بر مي

سازماني اين نهادهاي مالي هاي خصوصي ريشه در ساختار دروني بانكفرستاده نشده است و اين بهانه
بانك مركزي در اين واليت با وجود  گيهاي اقتصادي و نمايندهوالن ادارههمه والي هرات، مسودارد.با اين
تا اكنون نسبت به » ها در هراتعمل خالف قانون بانك«هاي واضح مسووالن بانك مركزي مبني بر مصاحبه

اي است تفاوتي به دستورهاي بانك مركزي به پيمانهقانوني و بيسردرگمي، بي  اند.تفاوت ماندهاين وضعيت بي
اشتباه، غلط و خالف قانون عنوان كرده «گو نپرداختن دالر در هرات را وترين گفتكه بانك مركزي در تازه

حتا اگر مشتري حساب دالري داشته «دهند هاي خصوصي هنوز به مردم در هرات دالر نمياما بانك» است
تر از نرخ بازار به به قيمت بسيار ارزان» در جا«هاي خصوصي در هرات پول دالر مشتري خود را بانك»باشد.

ها تنها كشند. بانكبيرون مي» ترفند«ها افغاني از جيب مردم با اين كنند و روزانه ميليونبدل مي» فغانيا«
دهند.اين چهارمين گزارشي است كه طي دالر اجازه كشيدن از بانك به مشتري مي 500تا  200بين 
ها در هرات منتشر بانكقانوني و سود ميليوني اما غير قانوني كم سه ماه گذشته از خودسري، بيدست
گويند كه كنند و ميعنوان مي» برد به دارايي مردمدست«شود.شماري از كارشناسان حقوق، اين عمل را مي

عامالن اين عمل بايد به ميز محاكمه كشانده شوند.جلوگيري از خارج ساختن دالر از حساب بانكي، صداي 
هاي خصوصي براي . بسياري از شهروندان هنگامي كه به بانكگان واليت هرات را بارها بلند كرده استباشنده
شود.مهدي، از كارمندان يك مؤسسه در شان پرداخت نميروند، برايدالر امريكايي مي 500تا  200گرفتن 

دالر  500تا  200تر از گويد نتوانسته بيشهرات كه در صف دريافت پول در يك بانك خصوصي رفته، مي
كند، به دالر بسته افزايد كه قرارداد معاش وي با دفتري كه در آن كار ميدريافت كند. او ميامريكايي از بانك 

هاي فرعي و ها معموالً شعبهشود.بانكشده و هر ماه مقدار مشخصي به عنوان معاش به حسابش واريز مي
هاي مركزي در شعبه دهند،دالر به مشتري نمي 200ها بيش از هاي فرعي بانكاصلي در هرات دارند. شعبه

گويد كه هر بار مجبور است شان هستند.مهدي ميدالر به مشتريان 500موارد محدودي حاضر به پرداخت 
اش را با نرخ تبادل براي دريافت معاشش، دو يا سه روز را به بانك مراجعه كند در غير آن بايد معاش دالري

هاي خصوصي معموالً از .نرخ تبديل دالر به افغاني در بانككند، دريافت كنددالر به افغاني كه بانك تعيين مي
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كند، كننده به تناسب پولي كه بدل ميتر است و به همين سبب هر مراجعهها كمنرخ معمول در بازار صرافي
تر از يك افغاني ضرر ببيند.مدير يك بانك خصوصي در هرات اما با حفظ بايد در ازاي هر دالر آمريكايي بيش

گويد كه بانك مركزي كشور با ارسال مكتوب، رسماً از آنان خواسته كه براي مقابله با خروج و يهويت م
هاي خصوصي نبايد دالر زياد به مردم توزيع كنند. وي هاي مرزي به خارج كشور، بانكقاچاق دالر از واليت

صوصي از ميزان مشخص هاي خمركزي افغانستان حاضر نيست كه براي بانك چنان بانكافزايد كه هممي
تر وجه نقد بدهد و به همين دليل آنان مجبور اند براي گردش مالي هم كه شده پول مردم را نزد دالر، بيش

هاي خصوصي گويد كه هيچ محدوديتي بر بانكها اما بانك مركزي افغانستان ميخود نگه دارند.با تمام اين
ور اعمال نشده است.محمدسليم صالح، آمر نظارت امور هاي مرزي كشبراي نپرداختن دالر به مردم واليت

ي ي تامين حقوق مشتريان مكلف به عرضههاي خصوصي نظر به مقررهگويد كه بانكمالي بانك مركزي مي
هاي نقدي مردم را به آنان برگردانند.ايمل شان است كه سپردهياند و وظيفهخدمات قابل قبول به مردم
هاي صبح اين عمل بانك8ي ي جداگانه با روزنامهزي كشور هم در مصاحبههاشور، سخنگوي بانك مرك

نپرداختن دالر به مردم اشتباه است، غلط «گويد: داند. آقاي هاشور ميخصوصي را در هرات، خالف قانون مي
ها بانك ها،ترين راه براي انتقال مقادير زياد دالر به واليتافزايد كه مطمينوي مي»است، خالف قانون است.

صبح گفته بود كه 8وي پيش از اين هم به   است و اين نهادهاي مالي نبايد سد راه گرفتن پول مردم شوند.
ي هاي خصوصي از پرداخت دالر به مشتريان فرستاده نشده است و اين بهانههيچ مكتوبي براي ممانعت بانك

لي دارد. آقاي هاشور گفته بود كه بانك سازماني اين نهادهاي ماهاي خصوصي ريشه در ساختار درونبانك
هاي كند و دليلي براي انباشت دالر در صندوقها دالر ليالم ميمركزي كشور در هفته سه مرتبه به بانك

هاي محلي نظر به هايي از اين دست نشر شده و مقامكه بارها گزارشهاي خصوصي وجود ندارد. با آنبانك
ها هستند، اما گيري و حل مشكالت شهروندان از طريق رسانهبه پي فرمان مستقيم رييس جمهوري مكلف

گويد كه تا كنون شكايت رسمي از اين قضيه به اين اداره نرسيده است.جيالني فرهاد، دفتر والي هرات مي
ها نشر شده است و تر از طريق رسانهها بيشگويد كه شكايتصبح مي8ي سخنگوي والي هرات به روزنامه

را به هيچ نهادي در اين واليت » يك بام و دو هوا«ي اجراي سياست ي محلي هرات اجازهاداره طبيعتاً
ها از پرداخت دالر به گويد كه امتناع بانكآموخته حقوق ميالدين شكوهي، دانشدهد.در همين حال، امامنمي

رارداد ميان بايع و مشتري گويد كه عقد قخالف قانون است. آقاي شكوهي مي» مكتوببا مكتوب و بي«مردم 
ها بايد مطابق قرارداد عمل كنند. او (مردم و بانك) با حساب دالري صورت گرفته و به لحاظ حقوقي، بانك

ها اما گويا گوش است.با تمام اين» برد به دارايي مردمدست«ها مصداق واضح گويد كه اين عمل بانكمي
ي مسووالن بانك مركزي افغانستان نيست و به راه خودشان هاكار مصاحبههاي خصوصي در هرات بدهبانك

كه چرا بانك مركزي افغانستان براي شود؛ ايندارند. در اين ميان سوال ديگري هم پررنگ ميقدم بر مي
كه نظر به فرمان مستقيم رييس جمهور، مسئول است كند و يا اصالً چرا با آنكنترل اين امر پا در مياني نمي

 شود؟ها، براي حل مشكل مردم اقدام كند، وارد عمل نمياز رسانه شر گزارشكه پس از ن

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

  اتمام رسانده است. رات را بهه- آهن خوافدرصد ساخت راه 90: ايران وزير حمل و نقل افغانستان
   17/5/89منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس، مورخ 
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چشت  –رتبه براي امضاي آغاز به كار پروژه خيابان هرات وزير حمل و نقل افغانستان همراه با هيياتي عالي 
به اين واليت سفر كرده است و اين پروژه مهم را در هرات افتتاح كرده و قرار است تا اين پروژه از سوي 

وگو با حمل و نقل افغانستان در گفت وزير» يما ياري» .سال به اتمام برسد 2شركت سازنده آن به مدت 
هاي اداره محلي خبرنگار سايت افغانستان خبرگزاري فارس گفت: پس از اعتراضات گسترده مردمي و تالش

ميليون  92كيلومتر به ارزش  155چشت آغاز شد و اين خيابان با طول  –هرات پروژه آسفالت خيابان هرات 
وي  .ي كشور ايتاليا به عنوان وام طوالني مدت به افغانستان داده شدميليون دالر از سو 130يورو به معادل 

 2افزود: اين پروژه طبق تعهد شركت سازنده آن پس از تكميل آسفالت فاز اول و فاز دوم قرار است تا مدت 
ر هاي خيابان ارملك تا المان دياري خاطر نشان كرد: به دنبال اين پروژه نيز پروژه .سال ديگر تكميل شود

ميليون دالر آماده افتتاح و بهره برداري است. خيابان المان تا قيصار  60كيلومتر طول با هزينه بيش از  22
وي  .اي نزديك شاهد افتتاح آن خواهيم بودواليت بادغيس در دو بخش كار آن جريان دارد كه در آينده

برداري ميليون افغاني به بهره 164نه كيلومتر با هزي 8ادامه داد: خيابان باي پس سد سلماي هرات با طول 
وزير حمل و نقل .ها به زودي آغاز خواهد شدها پروژه ديگر نيز در كنار اين پروژهرسيده است و كار ده

خاف گفت: در حال حاضر اين پروژه از سوي جمهوري  –افغانستان همچنين با اشاره به خط آهن هرات 
هاي اخير اين درصد كار آن رسيده است؛ اما به دليل ناامني 90ه اسالمي ايران در حال تكميل شدن است و ب

وگو با مقامات امنيتي اين چالش به زودي رفع خواهد شد و كار روند كندي را به خود گرفته است كه با گفت
 وي گفت: پس از اتمام فاز اول كار فاز دوم از شهرستان غوريان تا رباط پريان .كار آن به اتمام خواهد رسيد

ميليون دالر  58,5ادامه خواهد يافت كه شركت قزاقستاني كار ساخت آن را به عهده گرفته است و هزينه آن 
از بودجه ملي حكومت تامين خواهد شد و پس از آن نيز فاز سوم از رباط پريان تا فرودگاه هرات است كه از 

وي تاكيد كرد: اين وزارت مبارزه  .اهد رسيدماه ديگر نيز كار تداركاتي آن به پايان خو 6سوي كشور ايتاليا تا 
سخت خود را با فساد اداري آغاز كرده است و آغاز اين كار پايان عمر مفسدان و مافياي مختلف در افغانستان 

آوري درآمد وزارت حمل و نقل افغانستان در سراسر افغانستان ياري تصريح كرد: براي جمع .خواهد بود
آوري درآمد اين پول مستقيم به تان ايجاد خواهد شد كه با اين كار پس از جمعهاي بانك افغانسنمايندگي

هاي از سوي ديگر نيز عبدالقيوم رحيمي والي هرات نيز با آغاز به كار پروژه .حساب دولت واريز خواهد شد
اي هاي مختلف توسعهچشت گفت: ايجاد پروژه –خصوص پروژه خيابان هرات مهم حمل و نقل در هرات به

سبب خواهد شد تا صادرات توليدات كشاورزي و معادن در هرات با هزينه كم و با وقت اندك صورت گيرد و 
وي تاكيد كرد: شهروندان بايد در كنار نيروهاي  .ها و مناطق دور رفع شودهاي شهروندان در شهرستانچالش

هاي مخل امنيت و ها را به گروهروژهها حفاظت كنند و اجازه تخريب اين پامنيتي خود از تخريب اين پروژه
چشت  –هاي چشت، اوبه و پشتون زرغون هرات كه در مسير خيابان هرات شهروندان شهرستان .نظم ندهند

اند و حال با اين كار آنها به راحتي با مركز واليت هرات قرار دارند تاكيد دارند كه آنها به آرزوهاي خود رسيده
ها با وقت تر از همه بيماران خود را از اين شهرستانكشاورزي، معادن و مهممتصل خواهند شد و توليدات 

به گزارش فارس، به گفته مسووالن وزارت حمل و نقل افغانستان قرار  .كم به مركز هرات انتقال خواهند داد
آغاز  پشتون زرغون را –غوريان و هرات  –زنده جان، زنده جان  –هاي هرات هاي ساخت خياباناست پروژه

وزير حمل و نقل افغانستان خاطرنشان كرد: در  .ها خواهيم بودكنند كه به زودي شاهد عملي شدن اين پروژه
ها كار ميليارد پروژه 2ها افتتاح و به بهره برداري رسيده است. ميليارد افغاني پروژه 3حال حاضر نزديك به 
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دارد كه دسترسي را به كشورهاي منطقه اين كار آسان  ميليارد افغاني پروژه تحت كار قرار 4آنها آغاز شده و 
  خواهد كرد.

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

  هاي تجاري و بانكي محور ديدار سفير ايران و سرپرست د افغانستان بانكتوسعه همكاري
 19/5/98منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس، 

هاي يعه همكاربا سفير ايران در كابل پيرامون توس» انستان بانكد افغ«در ديدار سرپرست و معاون اول 
با » تان بانكدافغانس«سرپرست و معاون اول » واحد اهللا نوشير«  .تجاري و بانكي بحث و تبادل نظر شد

در دفتر  در اين ديدار، كه .وگو كردسفير جمهوري اسالمي ايران در كابل ديدار و گفت» محمدرضا بهرامي«
ظر هاي تجاري و بانكي بحث و تبادل نصورت گرفت، پيرامون توسعه همكاري» د افغانستان بانك«مركزي 

ا كشور جارت بتمحمد رضا بهرامي سفير ايران در كابل طي اين ديدار گفت: ايران عالقمند به گسترش  .شد
واحد اهللا  .گيرداي صورت هاي قابل مالحظهدوست افغانستان است و آرزومنديم كه در اين زمينه پيشرفت

هاي تجاري ه همكارينيز در اين ديدار، با استقبال از توسع» د افغانستان بانك«نوشير سرپرست و معاون اول 
در  .ردكواهند خميان دو كشور افزود كه هر آنچه در چارچوب قانون و مقررات موجود، ايجاب كند، همكاري 

ييس ر» يم صالحمحمد سل«و بانكي د افغانستان بانك، مشاور امور مالي » سيدعبدالغفور سادات«اين جلسه 
 هاي مالي ورييس عمومي مركز تحليل اطالعات و داده» نثار احمد يوسفزي«عمومي نظارت امور مالي، 

  .رييس عمومي عمليات بازار د افغانستان بانك نيز حضور داشتند» نجيب الرحمن«

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

  روز آفتابي؛ سهم انرژي خورشيدي در توليد برق چقدر است؟ 300افغانستان كشوري با 
   19/5/98منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس مورخ 

روز آفتابي در سال و تابش كافي نور خورشيد با متوسط توليد  300افغانستان از جمله كشورهايي است كه با 
بيني ناسا و سازمان انرژي آمريكا در سال بع تابش خورشيد، به پيشكيلووات ساعت در هر متر مر 6٫5

در تحقيقي اخيراً توسط وزارت انرژي و آب افغانستان با  .هزار مگاوات برق را دارد 223، ظرفيت توليد 2013
درصد از مردم در سراسر افغانستان از برق خورشيدي استفاده  85همكاري بانك جهاني صورت گرفته، 

هاي موبايل، روشني منازل، استفاده از تلويزيون، . اين برق در روستاها و شهرها براي شارژ باطريكنندمي
با افزايش استفاده از انرژي خورشيدي در افغانستان در اين اواخر،  .شودها و ديگر موارد استفاده ميكارخانه

زيادي گرفته است. البته  هاي خصوصي نيز رونقفروش وسايل توليد كننده برق خورشيدي توسط شركت
شهروندان افغان از كيفيت پايين اين وسايل انتقاد دارند و همين اين امر سبب شده تا وزارت انرژي و آب 

المللي، سعي كند تا اين بخش را مديريت و افغانستان با اتخاذ سياست تنظيم بازار با همكاري ادارات بين
سعي دارد تا از طريق اداره استاندارد به مردم آموزش » .آي.زيجي«وزارت انرژي و آب با شركت  .كنترل كند

نامه يا تضمين كيفيت به دهند كه چگونه وسايل با كيفيت را از بازار خريداري نموده و با ارائه ضمانت
ماه قبل  6هزار مگاوات برق در افغانستان حدود  2برنامه توليد .ها اجازه فروش اين وسايل را بدهدشركت

مگاواتي تقسيم بندي شده  50ه است. به گفته مسئوالن، هر پروژه در اين بخش به ظرفيت توليد مصوب شد
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و با مشاركت وزارت انرژي و آب، شركت برشنا و رياست مشاركت عمومي و خصوصي كه توسط وزارت دارايي 
ركت برشنا گفته شده قرار است ميزان برق توليدي اين برنامه توسط ش .ايجاد شده، اجرايي خواهد شد

حوزه كشور اجرا خواهد شد.  5هزار مگاوات برق در  2گزارشات حاكي است، برنامه توليد  .خريداري شود
آباد، كابل، قندهار و بلخ است هاي هرات، جاللهاي فني در حوزهترين تحول در اين زمينه، اتمام بررسيتازه

 57گذاري روي اين پروژه، ها براي سرمايهگزارش مورد نياز اين پروژه نيز تهيه شده است. بر اساس و زمين
مقامات وزارت انرژي و آب افغانستان تأكيد دارند كه  .اندكشور جهان اعالم آمادگي كرده 9شركت از 

هاي ديگري نيز براي تقويت توليد انرژي خورشيدي در اين كشور دارند. اين وزارت با همكاري شركت برنامه
گل » .كنند خريداري كندهايي كه از برق خورشيدي استفاده ميفي را از خانوادهبرشنا قصد دارد برق اضا

، سرپرست وزارت انرژي و آب در همين زمينه گفت: برنامه ديگر ما خريد برق اضافي از »محمد خلمي
اين در حالي است كه يكي از مشكالت اين  .كنندهايي است كه از انرژي خورشيدي استفاده ميخانواده
يي كه بخواهند سيستم توليد برق هاگذاري اوليه زياد آن است. خانوادهم و اين برنامه، سرمايهسيست

گذاري كنند كه تهيه اين هزار دالر در اين زمينه سرمايه 5تا  3خورشيدي خوبي داشته باشند بايد حداقل 
ارد از طريق پرداخت وام با سود انرژي و آب سعي د وزارت .پذير نيستها امكانمبلغ براي بسياري از خانواده

تا كنون دولت افغانستان از طريق .كمتر، مردم را به استفاده از برق خورشيدي و توليد برق تشويق كند
نهادهاي توليد كننده انرژي خورشيدي و تجديد پذير، توانسته در مراحل اوليه استفاده از انرژي خورشيدي، 

هايي است ر شبكه ملي قندهار را مهيا كند. قندهار از جمله استانمگاوات انرژي خورشيدي د 30استفاده از 
به نوشته  .هاي صنعتي آن با مشكل كمبود برق مواجه بودندكه با كمبود برق رو به رو بوده و شهرك

درصد  40شود اما تا كنون تنها ، كمبود برق افغانستان در حاضر بيشتر از طريق واردات تأمين مي»خبرنامه«
ها براي توليد انرژي خورشيدي شدت شغانستان به برق وارداتي دسترسي دارند. به همين دليل تالمردم اف

المللي انرژي خورشيدي را نيز به دست آورده است. اكنون، افغانستان عضويت دو اداره بينهم .گرفته است
بي اخذ نموده و را در د (I.R.E.N.A) هاي تجديدپذيرعضويت آژانس انرژي 2013اين كشور در سال 

خلمي در اين خصوص .در حوزه فني درآمد (I.S.A) سپس به عضويت اتحاديه جهاني انرژي خورشيدي
هاي تجديدپذير، كار شركت فعال در بخش انرژي خورشيدي با آژانس انرژي 70اكنون با گفت: افغانستان هم

ورشيدي در افغانستان شدت بيشتري ها در راستاي توليد انرژي خبه گفته كارشناسان، اگر تالش .كندمي
  يابد، با استفاده از اين ظرفيت، مشكالت مرتبط با چالش كمبود برق در افغانستان كاهش خواهد يافت.

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

  كار ساخت پروژه تاپي در كشور افغانستان آغاز شد.

   22/5/98منبع : خبرگزاري صداي افغان ( آوا )  

ت: ساخت د، گفمشاور وزير خارجه تركمنستان، سردار درديف در مجمع اقتصادي خزر كه در تركمنستان برگزار ش
 .ده استغاز شآخط لوله گاز تاپي در تركمنستان شروع شده بود و حال در خاك افغانستان كار ساخت اين لوله 

اپي از خاك چهار كشور خط لوله گاز ت .كندا تامين ميپروژه تاپي، گاز مورد نياز پاكستان، افغانستان و هند ر
   .گذردتركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند مي
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هاي كتا و شرن روسيه، اياالت متحده امريكاين پروژه توسط فدراسيو«مشاور وزير خارجه تركمنستان افزود: 

ن حياتي شود. عالو بر اين، پروژه تاپي براي افغانستاالمللي از جمله بانك توسعه آسيا پشتيباني ميبزرگ مالي بين
به تنهايي  غانستان،درديف خاطر نشان كرد كه پس از اتمام ساخت و ساز، خط لوله گازِ تاپي براي اف «.خواهد بود

دي و اقتصا هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد، كه اين خود كمك بزرگي به كشور همسايه ما در حوزه 12حدود 
از سويي  .ميليارد متر مكعب گاز را دارد 33ي وي، اين پروژه ظرفيت صادرات به گفته .اجتماعيِ آن است

 ي براي اينتواند مانع بزرگيكارشناسان اقتصادي و سياسي بر اين باور اند كه وضعيت پر تنش در افغانستان م
  پروژه باشد.

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

  .درصد نسبت به پارسال افزايش يافته است 15كشت انگور در هرات امسال 

  23/5/98مورخ  24منبع خبر : خبرگزاري وطن

درصد  15گذشته هزار متريك تن رسيده كه در مقايسه با سال  135امسال در هرات كشت و برداشت انگور به 
گفت: امسال در  24بشيراحمد احمدي، سرپرست رياست زراعت هرات به خبرگزاري وطن .دهدافزايش را نشان مي

به بيان وي، اين  .هزار متريك تُن خواهد رسيد 135تمامي نقاط اين واليت كشت و برداشت محصول انگور تا 
اين  .د كه خبر خوشايندي براي باغداران هرات استدهدرصدي را نسبت به سال پيش نشان مي 15ميزان افزايش 

با وجود كيفيت و افزايش كشت انگور .شودمقدار انگور در مجموع بيش از هشت هزار باغ كشت و برداشت مي
گويد مشكل سرپرست اداره زراعت هرات مي.هرات در امسال، هنوز اين محصول به خارج از كشور صادر نشده است

او اشاره كرد به همين علت .ر اين واليت، نبود بازار مناسب براي عرضه اين فرآورده زراعتي استداران انگوعمده باغ
احمدي افزود هم اكنون .داران مجبور هستند محصول انگور خود را به شكل كشمش به بازار عرضه كنندباغ

شكل كشمش وارد بازار هاي خوبي در سطح كشور ايجاد شده و از اين طريق محصول باغي انگور به كشمش خانه
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نوع از اين  48هاي رياست زراعت، انگور هرات از مزه و شهرت خاصي برخوردار بوده و طبق بررسي.شودمي
 .هاي هرات شناسايي شده استمحصول در باغ

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

  تان را گرفت.ايران جاي پاكستان در صادرات سيمان به افغانس

  24/5/98منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس مورخ 

ه ايران ين ماده باوليد پاكستان سهم عمده خود را در بازار سيمان افغانستان را به دليل افزايش قيمت انرژي براي ت
يمت قيل افزايش ه دلبه نوشته نيشين، فعاالن بازار صنعت سيمان پاكستان اعالم كردند كه ب  .واگذار كرده است
ايش ه شدت افزشور باصالحات براي دريافت وام از بانك جهاني، هزينه توليد سيمان در اين ك  گاز و برق ناشي از

ور ميانگين پاكستان ماه گذشته به ط  يافته است و اين موضوع باعث كاهش صادرات به افغانستان شده است.
ارد كرده ضوع به شدت به صنعت سيمان اين كشور آسيب ودرصد را افزايش داد كه اين مو 200قيمت گاز را 

ز قبل ين صنعت افعاالن اين صنعت در پاكستان اعالم كردند كه با كاهش قيمت روپيه در مقابل دالر ا  .است
ر افغانستان از دصنعت سيمان   .آسيب ديده بود و افزايش قيمت گاز ضربه آخر را به اين صنعت وارد كرده است

  در اين كشور بوده و باعث اشتغالزايي براي افراد بسياري زيادي شده است. صادرات اصلي

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

  روز ديگر در كابل 20آوري اطالعات و ارتباطات افغانستان تا كمتر از المللي فناولين نمايشگاه بين

   26/5/98ا)، منبع : خبرگزاري صداي افغان(آو

آوري اطالعات و ارتباطات المللي فنسنبله)، اولين نمايشگاه بين 14ـ  12روز ديگر( 20قرار است تا كمتر از 
آوري اطالعاتي و ها و توليدكنندگان فنبا حضور شركت «ArianaICT تي ـسيآريانا آي«افغانستان با نام 

لين نمايشگاه او .دروسيه آلمان و اسلوني در كابل برگزار شو ارتباطي از كشورهاي افغانستان، ايران، پاكستان،
  روز ديگر در كابل 20آوري اطالعات و ارتباطات افغانستان تا كمتر از المللي فنبين

المللي با هماهنگي كنسرسيوم ايريانا جمهوري اسالمي ايران و صيام بزنس جمهوري اسالمي اين نمايشگاه بين
پرويز شهپر، مديرعامل كنسرسيوم ايريانا در اين مورد به خبرنگار آوا گفت: .شودار ميافغانستان در كابل برگز

شركت از افغانستان به  15شركت خارجي، يكي از پاكستان، آلمان و اسلوني، يك شركت از روسيه،  4تعداد "
آور و دانش شركت فن 40چنين ان و همتيهاي مخابراتي از قبيل افغان تلكام، اتصاالت و امشمول برخي شركت

به گفته وي، اين نمايشگاه با كمك و  ."اندنام كردهتي ثبتسيبنيان ايراني براي حضور در نمايشگاه آريانا آي
آوري رياست جمهوري ايران، صندوق سازمان نظام حمايت وزارت اطالعات و ارتباطات ايران، معاونت علمي و فن

تهران، سنديكاي صنعت مخابرات ايران و صندوق نوآوري و شكوفايي ايران، و  اي ايران، اتاق بازرگانيصنفي رايانه
مخابرات و تكنالوژي معلوماتي افغانستان، اداره اترا، وزارت صنعت و تجارت افغانستان، رياست  چنين وزارتهم

المللي هاي ملي و بينانالمللي افغانستان و ساير ارگها، اتاق صنايع و معادن افغانستان، اتاق تجارت بيننمايشگاه
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آوري اطالعات و ارتباطات، هاي فنها شركتشهپر خاطرنشان كرد كه در اين نمايشگاه .گردددر كابل برگزار مي
هاي الكترونيكي، ، بخشCyber Securityها، ، دانشگاه(IT)هاي بيمه، تكنالوژي معلوماتيها، شركتبانك

هاي تجارتي و ، اتاق(Online Stores)هاي آنالين، فروشگاه(Software Company)افزاريهاي نرمشركت
و  Soft Skills Training Consultanciesسايت، اپليكيشن و ديتابس، هاي طراحي وبصنعتي، شركت

ها به اين نمايشگاه، همكاري و توانمندسازي شركاي وي تأكيد كرد كه نگاه آن .ها حضور دارندآپاستارت
مديرعامل كنسرسيوم  .آوري اطالعات و ارتباطات است كه در نهايت به نفع طرفين باشده فنافغانستاني در حوز

هاي ايراني و افغانستاني براي در كنار هم تي نقطه شروعي ميان شركتسيايريانا افزود كه نمايشگاه آريانا آي
ري را در اختيار مردم شريف تتوانند خدمات و محصوالت با كيفيتماندن است و معتقد اند كه با كمك هم مي

وي خاطرنشان كرد كه در هر پروهه همكاري بين دو كشور تالش خواهند كرد كه  .افغانستان و ايران قرار دهند
دانش بهينه و مضاعفي به كارشناسان افغانستان منتقل شود تا نيروي انساني الزم براي نگهداري، پشتيباني و 

شهپر ادامه  .ده باشد و در نهايت جامعه متخصصين افغانستان توسعه يابدتوسعه خدمت اطالعاتي و ارتباطي آما
هاي افغانستاني، بازارهاي مشترك را تحقق داد كه با برگزاري اين نمايشگاه تالش خواهند كرد كه در كنار شركت

تجربيات علمي وي افزود كه انتقال  .ها قرار دهندببخشند و تجربيات علمي و عملي خود را در اختيار اين شركت
اين شريك نمايشگاه  .اي سرلوحه كارهاي خود قرار خواهند دادالزم به افغانستان را به عنوان يك اقدام حرفه

آوري اطالعات و ارتباطات كابل در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين نمايشگاه به بستري براي المللي فنبين
ديگر و به اشتراك گذاشتن راني تبديل شود تا با كمك يكافزايي بيشتر بين نخبگان افغانستاني و ايهم

اين در حالي است كه پيش از اين صيام پسرلي، رييس  .شان براي فتح بازارهاي جهاني بكوشندهايتوانمندي
عمومي مركز انكشاف تجارت و كاروبار افغانستان به خبرنگار آوا گفته بود كه تصميم دارند با مشاركت يك شريك 

هاي المللي تكنالوژي معلوماتي افغانستان را با حضور شركتالمللي با نام نمايشگاه بيننمايشگاه بزرگ بين ايراني،
هاي اين حوزه در تاريخ افغانستان ايراني، هندي و پاكستاني در كابل برگزار كنند كه يكي از بزرگترين نمايشگاه

  خواهد بود.

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

  شود.مي هاي خصوصي صرف تامين امنيتدرصد عوايد بانك 25

   26/5/98منبع : خبرگزاري صداي افغان(آوا)، 

هاي خصوصي كشور براي تامين درصد عوايد ساالنه بانك 25گذاري افغانستان گفت: معاون اتاق تجارت و سرمايه
جان الكوزي معاون اتاق تجارت خان.باشديشود، در حالي كه تامين امنيت،از وظايف دولت مامنيت آنها مصرف مي

دالور كه چندي قبل از سوي وزارت داخله گذاري افغانستان در يك نشست خبري در حمايت از حاجيو سرمايه
شان ها افغاني از درآمدشان را صرف تامين امنيتگذاران هر سال ميليونبازداشت شده بود، گفت: تاجران و سرمايه

وي افزود:  حاجي دالور حدود سه ماه در توقيف  .تامين امنيت تجار وظيفه دولت است كنند در حالي كهمي
الكوزي ادامه داد:   .نيروهاي امنيتي بوده، در حالي كه مدارك و اسناد خاصي براي مجرم بودن او وجود ندارد

هاي تروريستي ارتباط دارد، اما وزارت داخله تبليغات زيادي عليه اين تاجر به راه انداخته بود، كه گويا او با گروه
معاون اتاق  .گويد كه هيچ نوع سندي مبني بر دست داشتن دالور با ترويستان وجود ندارداكنون دادستاني كل مي
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كنند و دولت ها افغاني ماليه به دولت پرداخت ميتجارت افغانستان اظهار داشت: تاجران و صرافان هر سال، ميليون
جمهور غني بارها گفته است كه تسليم زورگويان وي يادآور شد: رئيس .ت آنان تامين شوددر قبال آن بايد امني

گذاران كشور اهميت دهد و اجازه ندهند كه اين افراد خواهيم كه به تاجران و سرمايهشود، اكنون ما از او مينمي
تگي كابل بانك، به دولت درصد ورشكس 80الكوزي خاطر نشان ساخت:مسئوليت  .بدون هيچ دليلي بازداشت شود

شود، چون ضعف و فساد در دولت باعث شد تا اين بانك به اين وضعيت دچار شود و افراد مهمي در اين مربوط مي
گذار توسط دولت وي افزود:  در حال حاضر صدها تاجر، صراف و سرمايه .بانك به صورت مشكوك زنداني شود

ها افغاني كاران برخورد مي شود، در حالي كه از همين تاجران ميليونتتحت تعقيب قرار دارد و با آنها مانند جناي
دالور شخصي كه چند ماه قبل از سوي وزارت امور داخله به اتهام در همين حال حاجي .شودماليه گرفته مي
روهاي اي گفت: به دليل بازداشت و توقيف توسط نيهاي تروريستي بازداشت شده بود، در بيانيههمكاري با گروه

بدون اينكه از سوي محكمه مجرميتم ثابت شود، "دالور گفت:   .امنيتي ميليون افغاني تاكنون زيان ديده است
خواهم تا با اين موضوع است كه اكنون از مقامات عدلي و قضايي ميهاي اجتماعي انتشار يافتهتصاويرم در شبكه

قضيه او از سوي حكومت مورد بررسي قرار نگيرد، وي و  كهاين تاجر ملي خاطرنشان كرد: در صورتي .برخورد كند
اين در حاليست نصرت رحيمي سخنگوي  .هايشان را از افغانستان خارج خواهند كردتعدادي از تاجران سرمايه

وزارت امور داخله چند روز قبل، در يك كنفرانس خبري در مورد اتهامات آقاي دالور به خبرنگار صداي افغان 
وي   .ها او را بازداشت كنيمك سال قبل اين فرد را تحت نظر داشتيم و موفق شديم تا بعد از مدتگفت: ما از ي

هاي ترويستي همكاري داشته و به همين دليل از عنوان كرد: ما اسناد موثقي در اختيار داريم كه اين فرد با گروه
شود:  پنجشنبه هفدهم اسد جمشيد يادآوري مي  .سوي رياست مبارزه با تروريسم وزارت داخله بازداشت شد

ها از رسولي، سخنگوي دادستاني كل در يك نشست خبري در كابل گفته بود كه پرونده آقاي دالور پس از بررسي
جانب رياست امنيت ملي به عنوان مسوول بررسي ابتدايي اين قضيه به سارنوالي آمده و در مورد اتهام رابطه 

وي  همچنين گفت: تنها اتهامي كه نسبت به اين  .زي دريافت نشده استحاجي دالور با مخالفان مسلح، چي
  شخص مطرح است، استفاده نمبرپليت يك موتر در موتري ديگر است. 

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

  بانك مركزي ايران و افغانستان در پي حل مشكالت نقل و انتقاالت مالي

 26/5/98تان خبرگزاري فارس، منبع : سايت افغانس

رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان با اشاره به برگزاري جلساتي بين بانك مركزي ايران و افغانستان گفت: بانك 
رئيس  »حسين سليمي«.هايي براي حل مشكل نقل و انتقاالت مالي هستندمركزي دو كشور به دنبال يافتن راه

ر مورد روابط تجاري ايران و افغانستان گفت: با توجه به الگوي جديد تجاري اتاق مشترك ايران و افغانستان د
هايي قرار گرفته كه بايد هاي همسايه، افغانستان در زمره كشورهاي تجاري با كشوردولت براي توسعه همكاري

ترين موضوع اساسيرئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان با اشاره به اينكه .صادرات به اين كشور را افزايش دهيم
هايي در رابطه با نقل و براي توسعه تجارت دو كشور ايران و افغانستان نحوه نقل و انتقال پول است، گفت: بحث

وي با بيان اينكه .هاي تجاري به اين كشور مطرح استانتقال ريالي و همچنين تهاتر كاال براي توسعه همكاري
راهكاري براي حل مساله نقل و انتقال پول بين دو كشور است، گفت: در بنابراين بانك مركزي ايران هم به دنبال 
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ريزي رياست جمهوري و فعاالن بخش خصوصي و نمايندگان بانك اي كه با حضور نهاونديان معاون برنامهجلسه
 مركزي برگزار شد فعاالن بخش خصوصي پيشنهادات خود را در رابطه با چگونگي حل مشكل نقل و انتقاالت مالي

ميليارد دالر گفت:  10ريزي دولت براي توسعه تجارت با كشور افغانستان تا سليمي با اشاره به برنامه.را ارائه دادند
وي بيان داشت: افغانستان خريدار نفت، گاز و مواد .گذاري مشترك استهاي توسعه تجارت سرمايهيكي از راه

توان از نداني براي صادرات به ايران ندارند بنابراين ميهاي چسوختي از ايران است در حالي كه اين كشور كاال
رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان با بيان اينكه .گذاري مشترك، تجارت با اين كشور را توسعه دادطريق سرمايه

افغانستان در بخش توليدات كشاورزي محصوالتي براي صادرات دارد، گفت: اين در حالي است كه ما خريدار 
ها اين توقع را از ايران دارند تا در راستاي توسعه تجارت برخي ها نيستيم در حالي كه آنالت كشاورزي آنمحصو

هاي مركزي دو وي با اشاره به برگزاري جلساتي بين بانك.از محصوالت كشاورزي از اين كشور به ايران صادر شود
بانك كه پيش از اين نقل و انتقاالت مالي بين دو كشور براي حل مشكالت نقل و انتقاالت مالي گفت: اكنون آرين 

هاي جديد بود كه نتايجي هم شد بسته شده است بنابراين بايد به دنبال راهكاركشور از طريق اين بانك انجام مي
هاي رئيس اتاق مشترك ايران و افغانستان اظهار داشت: ايجاد بازار.در اين رابطه بين دو كشور حاصل شده است

هاي توسعه همكاري تجاري بين دو كشور ها از روشهاي مشترك و برگزاري نمايشگاهگذاريسرمايهمشترك، 
به نوشته خبرگزاري دانشجو، سليمي با اشاره به واردات محصوالت مختلف به كشور افغانستان و توسط .است

ين كشور چندان قابل توجه ها از جمله تركيه اظهار داشت: بنابراين اگر حجم صادرات ما به ابسياري از كشور
 .نيست ناشي از ايرادات ساختاري است كه بايد در صدد حل آن اقدام شود

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

  فغانستان را داريم.هاي صنعت برق اوزير نيروي ايران: آمادگي رفع نيازمندي

  28/5/98 منبع : سايت افغانستان خبرگزاري فارس،

وزير نيروي ايران با اشاره به سفر اين هفته مديران ارشد صنعت برق اين كشور به افغانستان، گفت: در اين سفر 
هاي صنعت برق افغانستان، صورت رساني به ساكنين مناطق مرزي و رفع نيازمنديتوافقات خوبي در زمينه برق

هاي اقتصادي ايران و افغانستان در يسيون مشترك همكاري، وزير نيرو و رئيس كم»رضا اردكانيان« .گرفته است
مراسم يكصدمين سالگرد استقالل افغانستان با تبريك فرا رسيدن اين روز به ملت و دولت اين كشور، گفت: وزارت 

هاي اقتصادي دو كشور آماده هرگونه همكاري به منظور تحرك نيرو به عنوان مسئول كميسيون مشترك همكاري
از پيش به روابط دو كشور با هدف غايي توسعه فراگير روابط و ايجاد رفاه همه جانبه براي مردم ايران  بخشي بيش

مندي از اشتراكات كهن و تاريخي فراواني دانست و وي وجه مهم روابط ايران و افغانستان را بهره .و افغانستان است
و اين روابط منحصر به فرد به صورت موازي بر دو  افزود: هيچ دو كشوري از اين سطح اشتراكات برخوردار نيستند

دولت شكل گرفته كه فرهنگ شاخصه مهم و حلقه وصل مردم اين كهن ديار  - ملت و دولت -محور مستحكم ملت
اند كه جدا از مسائل ايدئولوژيك، فرهنگ دو كشور وزير نيرو تاكيد كرد: دو ملت ايران و افغانستان دريافته .است

پذير نيست. وضعيت ژئوپولتيك منطقه و دشمنان ا چنان مشتركاتي دارد كه از همديگر تفكيكهدر همه عرصه
گري و خشونتي كه هر دو كشور در صف مبارزه با آن هستند، واحدي كه هر دو كشور دارند، يعني تحجر، افراطي
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هاي با تاكيد بر اينكه همكارياردكانيان .كندداري را در آيندة تاريخ نيز طلب ميهاي دوامها و همسوييهمكاري
ايران و افغانستان در باالترين سطوح دو كشور در حال انجام است، ادامه داد: پيوندهاي تمدني و تاريخي دو كشور 
چنان مستحكم است كه هيچ نيروي بيروني توان ايجاد گسست در آن را ندارد. اما ضروريست براي ارتقاي كيفيت 

رئيس كميسيون مشترك  .فراواني اشتراكات افزايش توقعات را هم به دنبال دارد اشتراكات اقدام كنيم. زيرا
هاي سياست خارجي جمهوري هاي اقتصادي ايران و افغانستان با اشاره به اينكه افغانستان در صدر اولويتهمكاري

قلمداد كرده و براي ارتقاي  اسالمي ايران قرار دارد، بيان كرد: ايران ثبات و امنيت افغانستان را ثبات و امنيت خود
كند. تا جاييكه حتي زماني كه امنيت و موجوديت خودش هم در خطر بوده حاضر به معامله وقفه تالش ميآن بي

وي تصريح كرد: مسئوالن دو كشور با نگاه به آينده و توسعه بيش .بر سر موجوديت و امنيت افغانستان نبوده است
ها هستند كه مقدمات آن با تشكيل زمينه و بستر امضاي سند جامع همكارياز پيش روابط در حال مهيا كردن 

وزير نيروي ايران اضافه  .هاي پنج گانه و انجام مذاكرات مرتبط با آن در دو سال گذشته فراهم شده استكميته
رياست كرد: جمهوري اسالمي افغانستان در حاضر با دو تحول و پديده مهم آمادگي براي برگزاري انتخابات 

وگوهاي صلح مواجه بوده، كه جمهوري اسالمي ايران حمايت و آمادگي خود را براي همكاري در جمهوري و گفت
اردكانيان خاطرنشان كرد: شايد كمتر كشوري در منطقه به اندازه  .راستاي موفقيت هر دو تحول اعالم كرده است

ت به عنوان نماد دموكراسي و مردم ساالري نشان داده جمهوري اسالمي ايران پايبندي عملي خود را به امر انتخابا
هاي سياسي اجتماعي باشد به شكلي كه در تاريخ انقالب اسالمي هيچ پديده و اتفاقي اعم از جنگ و بحران

نتوانست مانع از برگزاري انتخابات شود. بنابراين سياست رسمي و اصولي جمهوري اسالمي ايران حمايت از 
رياست جمهوري افغانستان در موعد مقرر است. همانطور كه از برگزاري انتخابات پارلماني برگزاري انتخابات 

هاي اقتصادي ايران و افغانستان تاكيد كرد: در رئيس كميسيون مشترك همكاري .حمايت خود را اعالم كرده بود
ست كه در پي كاهش خصوص مذاكرات صلح نيز سياست جمهوري اسالمي ايران حمايت همه جانبه از هر روندي ا

ها و ايجاد صلح و ثبات پايدار در افغانستان باشد. البته مشروط به اين كه اين روندها با هدايت، تنش و ناامني
المللي مديريت و مالكيت دولت افغانستان و در راستاي منافع مردم افغانستان و همچنين تحت حمايت جامعه بين

وي افزود: در واقع  .رابطه دولت با دولت مبناي روابط ما با افغانستان استبه ويژه سازمان ملل متحد باشد. زيرا 
رويكرد دولت محوري در روابط، سياست رسمي و غير قابل تغيير ما در قبال دولت و كشور افغانستان است. 

لذا آمادگي دانيم. بنابراين در مباحث مهم مانند صلح و انتخابات دولت وحدت ملي را تنها مرجع رسمي و اصلي مي
وزير نيروي ايران ادامه داد: ما نسبت به  .كامل داريم تا از حداكثر ظرفيت براي پيشبرد روند صلح استفاده كنيم

ها و بدون حضور مستقيم و موثر نمايندگان صاحب صالحيت اين كه خروجي تحوالت اخير با مديريت خارجي
كنيم دهيم و اعالم ميگري باشد هشدار ميافزايش افراطيهاي تروريستي و دولت و ملت افغانستان تشديد فعاليت

رئيس كميسيون مشترك  .هاي جديد را نداردسازياين منطقه و مردم مظلوم افغانستان تحمل جريان
ها و مردم منطقه قادر به ايم كه دولتهاي اقتصادي ايران و افغانستان گفت: ما قويا بر اين اعتقاد و ارادههمكاري
تواند ها و حضور مستمر نيروهاي خارجي كه تجربه ثابت كرده مينيت خود بوده لذا نيازي به لشكر كشيتامين ام
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هزار دانشجوي  16اردكانيان با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود  .به تشديد تروريسم منجر شود، نخواهد بود
در حوزه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي  هاي ايران هستند، اظهار كرد:افغانستان مشغول به تحصيل در دانشگاه

بورس تحصيلي به دولت  500هاي آموزشي افغانستان در سطح آموزش عالي ساالنه ايران براي رفع نيازمندي
وي خاطرنشان كرد: اهميت سواد آموزي و ارتقاي  .افغانستان اعطا كرده كه از دو سال پيش اجرايي شده است

اي است كه در سال براي دولت و مسئولين جمهوري اسالمي ايران به اندازه سطح دانش عمومي مردم افغانستان
هزار  130هزار دانش آموز در مدارس ايران مشغول به تحصيل بوده و عالوه بر آن  365حدود  97- 98تحصيلي 

ام در دانش آموز فاقد مدرك به دستور مستقيم مقام معظم رهبري از قافله تحصيل باز نمانده و موفق به ثبت ن
وزير نيروي ايران با تاكيد بر اينكه در حوزه تجارت و ترانزيت نيز روابط دو كشور در  .اندمدارس دولتي ايران شده

هايي نسبت به متعادل كردن حلسطح مناسب و خوبي قرار دارد، گفت: دو كشور تصميم دارند با پيدا كردن راه
اردكانيان  .برداري كنندههاي بندر چابهار بهرز به خوبي از ظرفيتتبادالت تجاري اقدام كرده و در حوزه ترانزيت ني

با اشاره به اينكه اين مسائل در سفر اخيرش به افغانستان و ديدار با مسئوالن ارشد اين كشور مورد تاكيد قرار 
هاي موجود ظرفيتگرفته است، اضافه كرد: با توجه به اراده مقامات دو كشور به توسعه روابط با استفاده از تمامي 

هاي اقتصادي دو كشور در اي اميدواريم با برگزاري ششمين اجالس كميسيون مشترك همكاريدوجانبه و منطقه
هاي اقتصادي رئيس كميسيون مشترك همكاري .آينده نزديك شاهد تحرك بيشتري در روابط دو كشور باشيم
تالشند تا با فعال كردن مكانيسم مهم كميسيون  ايران و افغانستان خاطرنشان كرد: دو كشور به شكل جدي در

هاي برقي، نفت و هاي مختلف از جمله همكاريمشترك اقتصادي نسبت به گسترش همه جانبه روابط در حوزه
گذاري هاي آبريز مشترك، سرمايهگاز، آموزش نيروي انساني مورد نياز و متناسب روند توسعه، توسعه پايدار حوضه

ها و هاي طبيعي توليد انرژي مانند باد و خورشيد با هدف رفع نيازمنديبرداري از ظرفيتهرهمشترك در زمينه ب
صدور آن به ديگر كشورهاي منطقه، تبديل شدن به هاب انرژي منطقه و اتصال منطقه توليد(آسياي مركزي) به 

مسير و تسريع در وي اضافه كرد: در راستاي حركت در همين  .منطقه مصرف (آسياي جنوبي) اقدام كنند
يابي به اهداف مورد اشاره، همين امروز و مصادف با روز استقالل كشور افغانستان يك هيات بلندپايه از دست

جمهوري اسالمي ايران به رياست معاون امور برق و انرژي وزارت نيروي جمهوري اسالمي ايران براي توسعه 
رساني به ساكنين برد و به توافقات خوبي در زمينه برقها و پيگيري توافقات صورت گرفته به سر ميهمكاري

هاي برقي، فروش بلندمدت برق با افزايش ميزان صادرات، مناطق مرزي از جمله شهر زرنج، افزايش سطح همكاري
ها و ترانسفرماتورهاي شركت برشنا، كاهش هاي صنعت برق افغانستان، تعمير و نگهداري نيروگاهرفع نيازمندي

انداز مناسبات دو كشور در آينده را بسيار روشن اردكانيان در پايان چشم .اندانرژي و... دست يافته هدر رفت
ارزيابي كرد و افزود: اميدواريم روزي به جايي برسيم كه در ميان ما فقط يك خط مرزي ساده براي تشخيص 

هاي ما و نه در ته باشد، نه بر زبانهاي ما مرزي وجود داشحدود دو كشور برقرار باشد و نه بيشتر. نه در دل
 مناسبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي ما
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