
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 ٩٩يك نسخه بولتن اقتصادي حوزه غرب افغانستان هرات ، مورخ ارديبهشت ماه  ارسالموضوع: 

 با سالم

 افغانستان، غرب منطقه و هرات واليت حوزه 9911 ماه ارديبهشت اقتصادي اخبار بولتن تصوير پيوست به ؛ احتراماً      

 گردد مي ارسال الزم برداري بهره جهت هرات در كشورمان سركنسولگري سوي از شده تهيه

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 
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 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 مدير كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي  - 

 و معدن خراسان رضوي رياست محترم خانه صنعت  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 پخش فرآورده هاي نفتي مشهد شركترياست محترم   - 
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 1399اردیبهشت/ ثور 

 

 

 الرحیم الرحمن  اهلل بسم

 99عناوین بولتن اقتصادی این  دوره : ماه ثور/ اردیبهشت 

 .دو رهبرسیاسی عمده افغانستان با نماینده ویژه ج اایران دیدار کردند 

 !معترضان در شهر هرات: اول نان را برسانید بعد قرنطینه کنید 

 درصد کاهش یافت. ۲۲فتی تاثیرات اقتصادی کرونا؛ نرخ مواد ن 

  میلیون دالری وزارت صحت با یونیسف برای مبارزه با کرونا 3۲قرارداد 

 درصد کاهش یافته است. ۱۸های کرونا: عواید ملی لرزهپس 

 ادن افغانستان نسبت به افزایش عایدات این وزارتخانهبینی وزارت معخوش 

 ماند؟آید یا در مرز میگمرک هرات به شهر می 

 راتهموافقت رئیس جمهور افغانستان با انتقال گمرک هرات از مرز اسالم قلعه به شهر  شایعه 

  درصد کاهش یافته است. ۸3بازگشت مهاجران افغان از ایران 

 .ارسال یک هزار کیت تشخیص کرونا، آزمایشگاه هرات را دوباره فعال کرد 
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  هزار جوجه یکروزه ایرانی به افغانستان 3۲0صادرات 

 زبکستان قطار باریراه آهن اJSC  .با سرعت باال را به افغانستان راه اندازی می کند 

 های مضر تکذیب است !رئیس زراعت هرات: حمله ملخ 

 شود.گیری ویروس تا دو روز دیگر تمام میهرات در سرازیری کاهش کرونا: اوج همه 

  افغانستاننبود ویروس کرونا در هرات و کل کشور  "نگرانی اطباء هرات از شایعات" ! 

 اهدای دو هزار کیت تشخیص کرونا به افغانستان از سوی ج اایران 

  شود.واگن کاالهای تجاری از طریق راه آهن وارد کشور افغانستان می ۲50تا  ۲00روزانه بین 

 افغانستان گذشت ! چه در مرز ایران باروایت کارگران افغان از آن 

  ماسک اهداء نمود.ایران به اداره صحت عامه هرات ده هزار 

 شود؟افغانستان چه زمانی در تولید گندم خودکفا می 

 نامه دسترسی به خدمات بانکی برای مهاجران افغانی مقیم ایران ابالغ نشده است.آیین 

 !یک کارشناس اقتصاد در هرات: دالر آمریکا به زودی سقوط خواهد کرد 

  سوی دولتمدیریت تولیدات کشاورزی در هرات در دوران کرونا از 

 نگرانی از بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم افغانستان، همزمان با شیوع ویروس کرونا 

 رکود اقتصادی افغانستان همزمان با گسترش ویروس کرونا؛ 

 و اقتصاد وابسته افغانستان؛ چاره چیست؟ ۱9-بحران کرونا کووید 

 اند.هتادلیون دالر را از خارج به داخل کشور فرسمی900ها سال گذشته افغان 

 اعتصاب کاری کارمندان بهداشتی در هرات 

  میلیون دالری جهان برای مبارزه با کرونا به افغانستان ۶00کمک 

 ۱399اردیبهشت   30شنبه نرخ مبادله پول افغانی در برابر ارزهای خارجی مورخ  سه 

  هرات –وضعیت معامالت مواد سوختی در افغانستان 

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

  1/2/99مورخ  24منبع خبر : خبرگزاری وطن. دو رهبرسیاسی عمده افغانستان با نماینده ویژه ج اایران دیدار کردند

نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان در دو دیدار جداگانه با دو رهبری سیاسی افغانستان در 

ماینده ویژه وزارت خارجه ایران در امور افغانستان دیدار رئیس جمهور غنی با ن .مورد امورات کشور صحبت کردند

ای گفته که رییس جمهور غنی عصر دیروز با محمد ابراهیم ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه .کرده است

 دوطرف در این دیدار در رابطه.طاهریان نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان، دیدار کرده است

هرات، کاهش پروسه بازگشت مهاجرین، پروسه صلح افغانستان و مسایل -به تکمیل کار ایستگاه خط آهن ایران

از سوی هم، نماینده خاص ایران با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور .اندمنطقه، بحث و تبادل نظر کرده

مشکالت مهاجرین و تجار افغان در ایران،  در این دیدار، آقای اتمر و طاهریان، روی.خارجه نیز دیدار کرده است

تاسیس ایستگاه ریل در نزدیک مرز با ایران، جلب کمک های کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجرین افغان 

https://watan24.com/%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
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ها برای انتقال گندم کمک شده از جانب هند برای افغانستان از طریق بندر چابهار در آن کشور، ایجاد سهولت

آقای طاهریان همچنین گفته که ایران از پروسه صلح افغانستان حمایت همه جانبه  .اندردهایران، بحث و گفتگو ک

گفتنی هست که .کرده و در راستای تقویت نظام جمهوری اسالمی در افغانستان وعده هر نوع همکاری سپرده است

رمورد پروسه صلح و درمورد در این دیدار د .نماینده خاص وزیر خارجه ایران نیز با عبداهلل عبداهلل دیدار کرد

های دولتی های مقاماخیراً تماس.همکاری مشترک افغانستان و ایران در راستای مبارزه با کرونا صحبت کردند

دو هفته پیش وزارت خارجه افغانستان اعالم کرد که طرح عودت مهاجران  .افغانستان و ایران بیشتر شده است

 .تسلیم کرده استافغان از ایران را به سفیر ج اایران 

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

 3/2/99،  24منبع : به گزارش خبرگزاری وطن! اول نان را برسانید بعد قرنطینه کنید  :معترضان در شهر هرات

ا مبارزه ب برای اعضای نهاد مدنی بشردوستان در هرات به آنچه که ادعا دارند، حیف و میل شدن بودجه کمک شده

 ند، حیف و میلضای نهاد مدنی بشردوستان در هرات به آنچه که ادعا داراع .کرونا است، دست به اعتراض زدند

که مدنی شکیب پردیس، مسئول شب .شدن بودجه کمک شده برای مبارزه با کرونا است، دست به اعتراض زدند

دهد بودجه کمک شده برای این گوید: اسناد به اندازه کافی وجود دارد که نشان میبشردوستان در هرات می

روزها با  وی بیان داشت مردم در این .یت به هدف مبارزه با کرونا مصرف نشده و حیف و میل شده استوال

 .ه استهای زیادی اقتصادی مواجه هستند ولی هیچ گونه همکاری از جانب اداره محلی هرات صورت نگرفتچالش

به عملی  زند اما قادرنطینه میمسئول نهاد مدنی بشردوستان در ادامه گفت: همه روزه اداره محلی حرف از قر

نعیم محمدی،  در همین حال .شودکردن آن نیست و با شماری از شهروندان در داخل شهر سلیقوی برخورد می

ا با اده شده امگوید: بودجه مناسبی، برای مبارزه با ویروس کرونا در این والیت اختصاص دیک فعال مدنی دیگر می

ای برای کارمندان دولت شده به گفته این معترضان کرونا پروژه .صورت نگرفته استافراد نیازمند تاکنون همکاری 

ن داشت اطالعات این آقای محمدی بیا .گیرندو با گذشت هر روز مردم فقیر بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار می

حال  با این .بر ندارندهای هرات اصال از کرونا خدهد که تا کنون شمار زیادی از باشندگان ولسوالینهاد نشان می

یت که خطر شیوع بیشتر بوده، شهر این وال 9گوید: تا کنون برای جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات می

یت به سخنگوی والی هرات یادآور شد والی این وال .گرفته است های طبی به هدف مبارزه با کرونا صورتکمک

های صورت گرفته به صورت زم را داده تا کمکدایت الهایی که مسئول خدمات رسانی هستند، هتمام کمیته

بانک  ست بکار شدند ودبا افزایش شیوع ویروس کرونا در هرات در ابتدا بازرگانان  .درست به نیازمندان توزیع کنند

ین والیت را فلج اوضع قرنطینه در هرات اقتصاد باشندگان  .غذا را برای کمک رسانی به نیازمندان ایجاد کردند

 .های فقیر را سخت به چالش کشیده استتر خانوادهده و از همه مهمکر

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

 1399, 3هشت منبع : خبرگزاری هشت صبح مورخ اردیبدرصد کاهش یافت.  ۲۲تاثیرات اقتصادی کرونا؛ نرخ مواد نفتی 

ها، نرخ بازارهای جهانی سیر نزولی داشته است. براساس گزارشبا شیوع ویروس کرونا در جهان، قیمت نفت در 

درصد کاهش یافته است.  ۷۰الی  ۶۰نفت در کشورهای اروپایی و امریکایی افت قابل توجه داشته و در حدود 

https://watan24.com/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%b7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
https://watan24.com/%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%b7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/
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بازارهای کشورهای آسیایی نیز از این امر مستثنا نبوده و شیوع ویروس کرونا در قاره آسیا سبب شده که نرخ نفت 

که در کشورهای گوید با توجه به اینگذاری افغانستان میهای تجارت و سرمایهای کاهش یابد. اتاقا اندازهت

درصد  22است، تاجران نیز نرخ آن را در حدود  صادرکننده نفت از جمله ترکمنستان نرخ نفت کاهش پیدا کرده

گذاری روز چهارشنبه، سوم ثور، در صحبت با ایهاند.امین بابک، رییس روابط عامه اتاق تجارت و سرمکاهش داده

که نرخ نفت در کشورهای صادرکننده آن از جمله ترکمنستان تا حدودی صبح گفت، با توجه به این۸روزنامه 

درصد کاهش  2۰گذاری تصمیم گرفته است که بهای آن را تا بیش از کاهش یافته است، اتاق تجارت و سرمایه

افغانی، هر لیتر دیزل را به  3۵این اتاق در نظر گرفته تا هر لیتر پطرول را سر از امروز به  دهد. به گفته آقای بابک

افغانی به فروش برساند. این در حالی است که پیش از این هر لیتر پطرول  3۸افغانی و هر کیلو گاز مایع را به  3۸

. به همین ترتیب هر کیلیو گاز مایع در رسیدافغانی به فروش می 4۵افغانی و هر لیتر دیزل تا  ۵۰الی  43از 

های مواد نفتی در رسد. براساس این تصمیم اکنون در نرخافغانی به فروش می 4۸تا  4۵بازارهای شهر کابل از 

های کشور قابل تطبیق بوده و درصد کاهش آمده است.این طرح سر از روز چهارشنبه در تمامی والیت 22حدود 

گذاری عمل کنند. با این حال وی دلیل نامه جدید اتاق تجارت و سرمایهبراساس نرخاند که فروشان مکلفتیل

کند. سخنگوی کاهش بهای نفت در بازارهای کشور را پایین آمدن بهای آن در کشورهای صادرکننده عنوان می

ایه و گمرک فیصله کنند و با در نظرداشت مجموع کرتاجران مال نو وارد می»گذاری افزود: اتاق تجارت و سرمایه

این در حالی است که بهای مواد نفتی در بازارهای جهانی نیز کاهش یافته « کردند که نرخ آن کاهش پیدا کند.

درصد در بازارهای جهانی کاهش پیدا  ۷۰تا  ۶۷ها بهای مواد نفتی با شیوع ویروس کرونا است. براساس گزارش

ه دلیل شیوع ویروس کرونا بهای آن در کشورهای صادرکننده کرده است.آقای بابک توضیح داد که ممکن است ب

تر به فروش رسانده باشند.در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی به پایین آمده و اکنون به تاجران ارزان

قف برند و تردد وسایط نقلیه متواند که با گسترش ویروس کرونا اکثر کشورها در حالت قرنطین به سر میاین باور

گیر شده است. به باور این آگاهان متوقف شدن وسایط ترانسپورتی سبب شده که مصرف مواد نفتی کاهش چشم

آقا نوید، آگاه امور اقتصادی، در پیدا کند و این امر تاثیر مستقیم روی بهای آن در بازارهای جهانی داشته است.جان

تر ا و قرنطین شدن اکثر کشورها، وسایط نقلیه کمصبح گفت که به دلیل شیوع ویروس کرون۸صحبت با روزنامه 

کنند و مصرف مواد سوختی به حداقل رسیده است. به گفته او اکنون ذخایر تمامی کشورهای تردد می

شان اند تا بتوانند مواد نفتیکننده مملو از نفت است و اکنون کشورهای صادرکننده بهای آن را کاهش دادهمصرف

او توضیح داد که پر شدن ذخایر نفتی کشورها تأثیر مستقیم روی کاهش بهای نفت داشته و  را به فروش برسانند.

اکنون افغانستان نیز از آن متاثر شده است.در کنار این، پایین آمدن بهای مواد نفتی تاثیرات مستقیم روی بهای 

مواد نفتی، بهای سایر کاالها نیز  هایی وجود دارد که با پایین آمدن بهایسایر کاالهای تجارتی نیز دارد. گمانه

ارزان شود. به گفته یک آگاه امور اقتصادی، مواد نفتی از جمله مواد استراتژیک است که برای وسایط ترانسپورتی 

شود. او گفت که با پایین آمدن کرایه، شود و با ارزان شدن آن، روی کرایه اجناس نیز تغییرات وارد میاستفاده می

والیت کشور  34رسد.ویروس کرونا اکنون در تر به فروش مییابد و به صورت ارزانانتقال می تراجناس ارزان

تن  413تن را مبتال ساخته که کابل با داشتن  1۷۶گسترش یافته است. این ویروس تا اکنون بیش از یک هزار و 

بعدی قرار دارد. از این میان تا مبتال در رده  33۷در جایگاه نخست و هرات با داشتن  19-مبتال به ویروس کووید

 اند.تن جان داده 4۰تن بهبود یافته و  1۶۶اکنون بیش از 

**************************************** 
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 4/2/99منبع : خبرگزاری آوا میلیون دالری وزارت صحت با یونیسف برای مبارزه با کرونا  3۲قرارداد 

رونا در کشور و کمیلیون دالری را برای مبارزه با ویروس  32ردادی یونیسف و وزارت صحت عامه افغانستان، قرا

لیون دالری با اداره م 23فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، امروز قرارداد  .مسایل مرتبط به آن به امضا رساندند

ه موقع هت خریداری ببرای مبارزه با ویروس کرونا ج بر بنیاد این قرارداد، این پول .یونیسف در افغانستان امضا کرد

های صحی، باالی بردن سطح آگاهی مردم، پخش پیام های های محافظتی، تهیه پیامضروریات طبی، مانند کیت

به  19دکووی صحی از طریق رسانه های صوتی و تصویری، چاپ و توزیع پوسترها، بنرها و بروشورهای مرتبط به

یلیون دالر امضا م 4,۷را با سازمان صحی جهان به ارزش  همچنین وزیر صحت عامه قرارداد دیگری.رسدمصرف می

اه، های قندوز، فرهای ایجاد و ارتقای البراتوارها برای تشخیص ویروس کرونا در والیتکرد که این مبلغ در بخش

ستخدام اهای سرویالنس، تهیه کیت های تشخیصه، نیمروز، غزنی، غور، بدخشان، بامیان و جوزجان، تقویت تیم

صحی  رین تخنیکی و مسلکی، انکشاف رهمنودهای صحی، مدیریت هماهنگی و ارتقای ظرفیت کارمندانمشاو

ت که بر این در حالیس .رسدسیار آگاهی دهی، تیم های سرویالنس جهت واقعه یابی و موارد مرتبط به مصرف می

نفر دیگر نیز  4۰ه و بیش از نفر در افغانستان به کرونا مبتال شد 12۰۰اساس گزارش وزارت صحت عامه، تاکنون 

 .جان خود را از دست داده است

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

 1399, ۶منبع : خبرگزاری هشت صبح اردیبهشت اهش یافته است. درصد ک ۱۸های کرونا: عواید ملی لرزهپس

ه پذیری قرار گرفته است. وزارت مالیدر معرض آسیبافغانستان  ی ویروس کرونا در کشور، اقتصادبا گسترش دامنه

درصد کاهش یافته  1۸هایی که صورت گرفته، عواید ملی در مقایسه با سال گذشته گوید که بر اساس بررسیمی

 تور خصوصییق سکاست. مسووالن در این وزارت دالیل اصلی افت در عواید ملی را کاهش در واردات، توقف یا تعل

واید ملی کنند. این وزارت در حالی از کاهش در عتاجران برای پرداخت محصول کامل عنوان می و آماده نبودن

هایش در راستای حل مشکالت اقتصادی افغانستان خبر داده گی از کمکدارد که بانک جهانی به تازهپرده بر می

نستان تصاد افغار، اقکرونا در کشو است. پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که با توجه ثبت آمارهای اولی ویروس

پذیری آن افزوده ی این ویروس، به میزان آسیببیند و با گسترش دامنهمیلیارد افغانی صدمه می 324حدود 

رو شده است. شمروزخان درصدی روبه 1۸های وزارت مالیه، عواید ملی در کشور با افت شود. بر اساس بررسیمی

ح گفت که این وزارت پس از صب۸وگو با روزنامه وز جمعه، پنجم ثور در گفتمسجدی، سخنگوی وزارت مالیه ر

ن مالی با کمیسیو رو بوده و این موضوع رامقایسه عواید کنونی با سال گذشته، دریافته که عواید ملی با کاهش روبه

ال هزار کانتینر امو اند. وی افزود که در حال حاضر حدود چهارگان نیز در میان گذاشتهو بودجه مجلس نماینده

امل کاخت محصول اند نیز برای پردوارداتی در مرز با پاکستان متوقف است و شماری از این کانتینرها که وارد شده

است.  آوری کردهجمع میلیارد افغانی عواید را ۶۰آماده نیستند. بر اساس وزارت مالیه، این وزارت تا کنون حدود 

الت حف به ور کاهش یافته و بخش بزرگی از سکتور خصوصی نیز در سطوح مختلآقای مسجدی افزود، واردات کش

 تعلیق کمی و کیفی درآمده که سبب تأثیر منفی بر عواید ملی شده است.

**************************************************** 
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 فغنستان نسبت به افزایش عایدات این وزارتخانه بینی وزارت معادن اخوش

 ۷/2/99: خبرگزاری صدای افغان )آوا( منبع 

سوولین ماده، اما ایش دبا وجود اینکه شیوع ویروس کرونا اقتصاد افغانستان را به شدت صدمه زد و میزان فقر را افز

ی، اد ساختمانگویند که با افزایش عایدات، از طریق بخش استخراجی به ویژه تولید مووزارت معادن و پطرولیم می

ت، اما سرشار و غنی اس با اینکه افغانستان دارای ذخایر فراوان زیرزمینی و معادن .کندر کمک میبه اقتصاد کشو

وی مطفی سخنگ برداری قرار نگرفته است . عبدالقادیرتاکنون برای رشد اقتصادی و رفع نیازهای مردم، مورد بهره

والیت  29در  منطقه را 14۷اختمانی وزارت معادن وپطرولیم به آوا گفت که این وزارت در بخش تولید مواد س

ه کار مطفی عالوه کرد که آغاز ب .تها داده شده اساجازه نامه نیز برای فعالیت شرکت 3۰کشور در نظر گرفته و 

های داخلی را برطرف و از سوی دیگر شغل ایجاد های تولید مواد ساختمانی، از یک سو نیازمندیاین شرکت

ها به روژهپا با شروع ین عایدات وزارت معادن ساالنه پنج میلیارد افغانی بود، اماو گفت که پیش از ا .کندمی

راتب مهای زینتی مانند مرمر، تالک و کرومات این عواید به خصوص در بخش استخراج، پروسس و صادرات سنگ

 امنگیر مردمدسخنگوی وزارت معادن تاکید کرد که در شرایطی که از یک سو بیماری کرونا .باالتر خواهد رفت

ف مهم ها، تولیدات کاهش یافته، این وزارت تالش دارد، دو هدشده و از طرف دیگر با مسدود شدن کارخانه

طفی گفت م .ندافزایش عایدات در بخش اقتصادی و با ایجاد شغل در بخش اجتماعی، برخی از خالها را جبران ک

اری باال رد بزرگ در شرایط فعلی است که میزان بیکدستآو ای که برای مردم شغل ایجاد کند، یککه هر پروژه

 رفته و اکثر مردم زیر خط فقر قرار دارند.

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

 1399, ۷اری هشت صبح اردیبهشت منبع : خبرگزماند؟ آید یا در مرز میگمرک هرات به شهر می
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گی برای بررسی وضعیت گمرک هرات، به های ارشد وزارت مالیه، به تازهمعین عواید، رییس گمرکات و برخی مقام

یافت، اما این  قلعه انتقالسال پیش گمرک هرات از شهر به بندر مرزی اسالم اند. حدود یکاین والیت سفر کرده

هایی را به همراه داشت.برخی وکالی هرات در پارلمان ادعا دارند که سرپرست وزارت مالیه، وعده اقدام واکنش

کند و بر شود. اداره محلی هرات انتقال گمرک را تایید یا رد نمیسپرده که گمرک دوباره به شهر انتقال داده می

گیری در مورد انتقال شاری دارد.به روایت مسووالن گمرک هرات، تصمیمایجاد اصالحات در این نهاد عایداتی پاف

های حکومت مرکزی گرفته شود، دوباره گمرک، از صالحیت رهبری حکومت است و هر تصمیمی که از سوی مقام

ی ها از فساد، زورگویی و فعالیت برخقلعه، پس از شکایتی انتقال گمرک به مرز اسالماجرایی خواهد شد.مسأله

قلعه و کشته اسالم –راه هرات حلقات مافیایی و به دنبال آن کاهش شدید عواید، جنجالی شد. ناامنی مسیر بزرگ

شدن چندین کارمند دولت طی چند ماه اخیر، انتقادها از انتقال گمرک را افزایش داد.فعاالن اقتصادی و بازرگانان 

که خواهند، تا زمانیاند و از وزارت مالیه میقلعه شاکیسالمهراتی، از نبود زیرساخت و امکانات مناسب در بندر ا

شود، گمرک دوباره به شهر انتقال داده شود.فعاالن مدنی و آگاهان امور تأسیات مورد نیاز در این بندر ایجاد می

ت اصلی های دقیق انجام شد. خواسزده بود و بدون بررسیاقتصادی هم باور دارند که انتقال گمرک اقدامی شتاب

سال پیش، های الزم در گمرک است.حدود یک قلعه و ایجاد زیرساختاسالم –آنان تأمین امنیت مسیر هرات 

هایی را قلعه انتقال دهد. این اقدام واکنشوزارت مالیه تصمیم گرفت تأسیسات گمرک هرات را به بندر مرزی اسالم

اران گمرک، در برابر انتقال آن، ساز مخالف کوک کگان و کمیشنبه همراه داشت و برخی کارگران، راننده

های اعتراضی قلعه و برافراشتن خیمهاسالم –راه هرات اندازی چند تجمع، مسدود کردن بزرگکردند.آنان با راه

مقابل دفتر استاندار هرات، سعی کردند مانع انتقال گمرک شوند، اما حکومت این روند را عملی کرد.سیدعظیم 

گوید که صبح می۸گان در صحبت با روزنامه ی مجلس نمایندهو کمیسیون امور مالی و بودجهکبرزانی، عض

قلعه دوباره به شهر انتقال سرپرست وزارت مالیه به اعضای این کمیسیون وعده سپرده که گمرک هرات، از اسالم

وال، عبدالهادی ارغندیهای اجتماعی نشر شد، شود.در ویدیویی که از سوی آقای کبرزانی در شبکهداده می

شود.به قلعه اشتباه بود و گمرک دوباره به شهر منتقل میگوید انتقال گمرک به اسالمسرپرست وزارت مالیه، می

شود تا گمرک دوباره به شهر انتقال داده شود تا مشکالت امنیتی برطرف ی سرپرست وزارت مالیه، تالش میگفته

جلوگیری شود. از جانب دیگر، معین عواید و رییس گمرکات وزارت مالیه، برای بردهایی که در مرز است، و از دست

صبح ۸درد، رییس گمرک هرات، به روزنامه اند.حمداهلل همبررسی وضعیت گمرک هرات به این والیت سفر کرده

لعه بازید و قگوید این دو مقام ارشد وزارت مالیه، در جریان سفر به هرات، از تأسیسات گمرک در مرز اسالممی

قلعه، عواید این منبع اند.در پی انتقال گمرک از شهر هرات به بندر مرزی اسالموضعیت را از نزدیک بررسی کرده

گیری یافته است. سیدعظیم کبرزانی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس بزرگ عایداتی کاهش چشم

 13قلعه، عواید آن حدود ال انتقال گمرک به مرز اسالمگوید به دنبصبح می۸گان، در صحبت با روزنامه نماینده

میلیارد افغانی هدف تعیین شده برای گمرک  32ی او، از مجموع حدود میلیارد افغانی کاهش یافته است.به گفته

میلیارد افغانی کاهش یافته است. وی از فعالیت  13میلیارد تأمین شد و درآمد این منبع، حدود  1۸هرات، حدود 

قلعه شاکی است و از اعمال نفوذ برخی زورمندان ت مافیایی، زورگویی و فساد گسترده مالی در گمرک اسالمحلقا

 کند.به ادعای آقای کبرزانی، حلقات فاسد به صورت علنی، کتابمحلی در کار کارمندان گمرک ابراز نگرانی می

کنند. به ادعای این عضو مجلس ثبت میشخصی دارند و داخل شدن ماشین های باربری به گمرک را غیرقانونی 

گر فساد ماشین باربری که وارد گمرک هرات شد، خبری نیست و این نشان 1۸۷هزار و  4گان، از سرنوشت نماینده

گسترده در این نهاد است.اتاق صنایع و معادن هرات هم از وجود فساد و فعالیت گسترده حلقات مافیایی و 
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خواهد که جلو فساد و فعالیت حلقات قلعه ابراز نگرانی کرده و از وزارت مالیه میمزورمندان محلی، در گمرک اسال

گوید که در صبح می۸زورمند را در این نهاد بگیرد.حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، به روزنامه 

ساد مالی افزایش یافته است.از قلعه، نظارت از این نهاد کاهش و فپی انتقال گمرک از هرات به بندر مرزی اسالم

قلعه ایجاد ترین مشکالتی که به دنبال انتقال گمرک هرات به بندر مرزی اسالمدید فعاالن مدنی، یکی از اساسی

قلعه است. سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، باور دارد اسالم –راه هرات شد، افزایش ناامنی در مسیر بزرگ

های اخیر ی او، طی ماهگمرک در این مسیر سبب افزایش موارد ناامنی شده است.به گفتهوآمد کارمندان که رفت

اند. به قلعه کشته یا ربوده شدهاسالم –کار، از سوی طالبان در مسیر هرات چندین کارمند گمرک و کمیشن

ز نظر فعاالن مدنی، حکومت قلعه تیرباران شدند.اگی بانک مرکزی در بندر مرزی اسالمگی پنج کارمند نمایندهتازه

ربایی در آن، از زمان انتقال گمرک، افزایش راه ناکام است و موارد دزدی، قتل و آدمدر تأمین امنیت این بزرگ

گوید صبح می۸وگو با روزنامه گیری داشته است.حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتچشم

ل اقامت برای های اداری و محگاه موترهای باربری، ساختمانگرهای بار، توقفهای الزم مانند هنکه زیرساخت

ها، موترهای باربری افزاید که در نبود این زیرساختقلعه وجود ندارد.وی میکارمندان گمرک، در بندر مرزی اسالم

رهای باربری گمرک نیز چند رود. اسکنر موتها از بین میوالی فرورفته و اموال بازرگانگی در گِلدر فصل بارنده

پذیرد که تأسیسات درد، رییس گمرک هرات، نیز میشود که عمداً تخریب شده و فعال نیست.حمداهلل همسال می

قلعه موجود نیست، اما در گمرک قدیمی هرات، تمام تأسیسات مورد نیاز موجود الزم در گمرک بندر مرزی اسالم

قلعه را ت مالیه وعده سپرده که طی روزهای آینده امکانات گمرک بندر اسالمافزاید، وزاراست. این مقام محلی می

سازمان »افزایش دهد و ترازوی دیجیتال آن را فعال کند.آگاهان امور اقتصادی باور دارند که بر اساس قوانین 

لیل ناامنی، انجام تأسیسات گمرکی باید در مبادی ورود کشورها ایجاد شود، اما در افغانستان به د« جهانی گمرکات

گوید که وجود تأسیسات گمرک در صبح می۸این فرایند دشوار است.حامد غالمی، آگاه امور اقتصادی، به روزنامه 

ها، بهتر است گمرک دوباره به شهر های زیادی دارد، اما به دلیل ناامنی و نبود زیرساختقلعه مزیتبندر اسالم

های خالف مرک به داخل شهر، امکان فساد، فرار عواید، قاچاق و دیگر فعالیتانتقال داده شود.از دید وی، انتقال گ

قلعه و نبود تأسیسات در دهد و سبب تراکم جمعیت در شهر خواهد شد، اما ناامنی مسیر اسالمقانون را افزایش می

رییس گمرک هرات،  درد،قلعه، احتمال دارد سبب انتقال دوباره گمرک به شهر هرات شود.حمداهلل همبندر اسالم

ارشد وزارت مالیه به شمول معین عواید، رییس عمومی  گوید که پنج مقامصبح می۸در صحبت با روزنامه 

ی گمرکات، برای گمرکات، رییس حمایت و انکشاف گمرکات، رییس عمومی تفتیش وزارت مالیه و فرمانده قطعه

ی او، ارزیابی اعضای این هیأت با رهبری وزارت گفته اند.بهبررسی وضعیت گمرک هرات، به این والیت سفر کرده

مالیه شریک خواهد شد و سپس رهبری حکومت تصمیم خواهد گرفت که گمرک به شهر انتقال کند یا در بندر 

قلعه باقی بماند.از سوی دیگر، اداره محلی هرات، بر ایجاد اصالحات در گمرک هرات پافشاری دارد. مرزی اسالم

راه هرات گوید که والی این والیت وضعیت امنیتی بزرگصبح می۸سخنگوی والی هرات، به روزنامه  جیالنی فرهاد،

ها، رییس گمرک هرات تأکید ی اینقلعه را از نزدیک بررسی کرده است.با همهقلعه و گمرک مرزی اسالماسالم –

ا، رهبری حکومت خواهد گرفت و هر دارد که تصمیم نهایی در مورد انتقال یا عدم انتقال گمرک به شهر هرات ر

 تصمیمی که از سوی حکومت مرکزی گرفته شود، در هرات اجرایی خواهد شد.

****************************************** 
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 شایعه موافقت رئیس جمهور افغانستان با انتقال گمرک هرات از مرز اسالم قلعه به شهر هرات

   ۷/2/1399ای حوزه غرب افغانستان مورخ منبع : کانال وایبری اخبار رسانه ه

اد رزه با فسر مبادرئیس گمرک هرات این پیام خودرا با رسانه ها شریک کرده، و ازتمام اقشار جامعه خواسته که 

ییس رم زیر از . پیاسهم بگیرند. او مبارزه با فساد را جهاد عنوان کرده خواهان سهم گیری در این جهاد شده است

 وی امنیتی ان ها.در این مرحله با همکاری مستقیم رهبری وزارت مالیه، مقام والیت هرات، ارگ گمرک هرات است

ذاری و ایه گاستخباراتی بخصوص ریاست امنیت والیت هرات، ادارات محلی مربوطه بخصوص اتاقهای تجارت، سرم

ه به این فس کامورین پاک نصنایع، مردم شریف والیت هرات، رسانه ها، ولسی جرگه و مشرانو جرگه و بآلخره م

در این مرحله  امیدوارم .سرزمین شهید پرور و نظام و منافع ملی کشور متعهد اند، فساد را ریشه کن میسازیم

گ و بعد د بزرحساس تمام دوستان فیسبوکی با ما همکار بمانند و آله دست مفسدین نشوند. ما نخست به خداون

ور بی ظام را بطنواید هد میسپاریم که در این مرحله فساد را از بین برده عبه رهبری جمهوری اسالمی افغانستان تع

اگر به  .حمایت کنید بجای اینکه ما را تخریب کنید، لطفاً بخاطر مادر وطن مشترک مان از ما .سابقه باال میبریم

المی ر اسمهووعده خود وفا کرده نتوانستم خیلی شرافتمندانه استعفای خویش را به میز جاللمتآب رئیس ج

 .افغانستان میگذارم

ت گزارش ک هرانوت: تشکر میکنم از والی صاحب محترم والیت هرات که در رابطه به از بین بردن فساد در گمر

ان دوست مجاللتمآب رئیس جمهور وطنفوق العاده عالی را به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم نمود و از 

هبری رزم را پذیرفته و به ما اجازه داد تا در همآهنگی با یک جهان سپاس که در اینمورد گزینه ال

این  .مائیموزارت مالیه در مورد انتقال گمرک از اسالم قلعه به هرات بعد از بررسی همه جانبه اقدام ن

 مرک موافقدر گ خواست تمام مردم هرات است و برای فعالً من نیز با این خواست مردم برای از بین بردن فساد

 .یمیائید در این جهاد علیه فساد در کشور به هر نحوی که میشه نقش مثبت را ایفاء نمائب .هستم

 ح. همدرد : رئیس گمرک هرات

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

 1399, ۷ منبع : خبرگزاری هشت صبح مورخ اردیبهشتدرصد کاهش یافته است.  ۸3بازگشت مهاجران افغان از ایران 

در ایران، بازگشت  19 –های مهاجر مبتال به کووید افق کابل و تهران مبنی بر تداوی مجانی افغاندر پی تو

درصد کاهش یافته است. عبدالباسط انصاری، مشاور  ۸3داوطلبانه این مهاجران از ایران به افغانستان تا سطح 

صبح ۸شت، در صحبت با روزنامه شدگان، روز شنبه، ششم اردیبه مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت

گفت که گراف بازگشت مهاجران افغان از ایران به کشور از شروع ماه حمل به این طرف سیر نزولی داشته است. به 

های مهاجر مبتال به کرونا در ایران گفته انصاری، این گراف در ماه حوت پارسال و در شرایطی که تداوی افغان

هزار مهاجر  12تا  1۰ح خود قرار داشت. او گفت که در ماه حوت پارسال روزانه بین مجانی نبود، در باالترین سط

ویژه از اواسط ماه حمل امسال کردند، اما این رقم بهافغان به صورت داوطلبانه ایران را ترک و به کشور بازگشت می

آسای مهاجران افغان از زگشت سیلتر از آن کاهش یافته است. بابه بعد تا سطح دو هزار نفر در روز و گاهی هم کم
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ایران به افغانستان در پی گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل در آن کشور آغاز شد. در اوایل 

ها در ایران حاضر به پذیرش بیماران افغان نیستند و در صورت پذیرش هم بر خالف شکایت شده بود که شفاخانه

گان کنندهگیرند. این مشکل که از جانب وزارت مهاجرین و عودتها پول میآن رویه متعارف در دیگر کشورها از

آسا ایران را ترک و به کشور خود کشور هم تایید شده است، باعث شده بود تا مهاجران افغان به صورت سیل

وت پارسال گوید که از شروع حگان میکنندهبازگشت کنند. مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت

ها به کنندهاند. اکثریت بازگشتهزار مهاجر افغان به صورت داوطلبانه از ایران به کشور بازگشت کرده 24۰تا کنون 

اند. وزارت گی خود رفتهگفته عبدالباسط انصاری دارای خانواده هستند و پس از بازگشت به محالت اصلی زنده

در  19 –های مهاجر مبتال به کووید م رسمی و تاییدشده درباره افغانگوید که ارقاگان میکنندهمهاجرین و عودت

مهاجر افغان در ایران  ۵۰دهد که ایران در اختیار ندارد. به گفته عبدالباسط انصاری، آمارهای تاییدنشده نشان می

هستند. انصاری مهاجر دیگر هم به این بیماری مبتال  1۰۰اند و حدود فوت کرده 19 –به دلیل ابتال به کووید 

ترین موارد فوتی در بین مهاجران افغان در شهر قم ایران ثبت شده است و تصریح کرد که مطابق این آمارها، بیش

گان کنندهاند.مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودتسال سن داشته ۶۰ها باالتر از اکثریت آن

داوی مهاجران افغان در ایران موجود بود که فعال این مشکالت خاطرنشان ساخت که در اوایل مشکالتی در بخش ت

 –های ایران از پذیرش مهاجران افغان مبتال به کووید برطرف شده است. به گفته آقای انصاری، در اوایل شفاخانه

افغان  19 –چنین تداوی بیماران کووید ورزیدند، اما حاال این مشکل موجود نیست. او افزود که همامتناع می 19

شد، اما حاال مجانی شده است. به ها، در بدل پول انجام میدر ایران در گذشته، در صورت پذیرش در شفاخانه

ها هم همین مساله است.مهاجران افغان در اوایل که از کنندهگفته انصاری، عامل اصلی کاهش در شمار بازگشت

اعالم  19 –کاری و ترس ناشی از احتمال ابتال به کووید یایران به کشور بازگشته بودند، انگیزه بازگشت خود را ب

موجود است، اما  19 –گویند که هنوز ترس ابتال به کووید کرده بودند. حاال شماری از مهاجران افغان در ایران می

که این بیماری در افغانستان هم رو به گسترش است، تصمیمی برای بازگشت به کشور خود ندارند. به دلیل آن

اش در ایران تکان گیگوید که تصمیم دارد تا بهبود وضعیت از محل زندهخلیل یکی از این مهاجران است. او می

اش در همان محل ادامه دهد. خلیل که یک گیبه زنده 19 –نخورد و به رغم نگرانی از احتمال ابتال به کووید 

رونا در ایران موفق نشده است تا کار مناسب و کارگر ساختمانی است، از جانب دیگر گفت که به دنبال شیوع ک

سازی برای مدت طوالنی در این بخش به دست آورد. طبق معلومات این مهاجر افغان، کارهای مربوط به ساختمان

شود.محمد یک مهاجر دیگر کاری سپری میها در بیتر اوقات آندر بسیاری از شهرهای ایران کم شده و بیش

وید که کارش تا هنوز تعطیل نشده و او مثل گذشته مصروف کار است. این مهاجر افغان گفت گافغان در ایران می

که اگر کارش را تعطیل کند، با مشکل اقتصادی گرفتار خواهد شد و تا کنون دولت ایران هم تصمیمی به کمک به 

ر جامعه خود پول نقد و مواد پذیمهاجران افغان ندارد. طبق معلومات او، دولت ایران در حالی که برای قشر آسیب

ترین توجهی نکرده است. محمد گفت که مهاجران افغان در ایران غذایی کمک کرده است، برای مهاجران افغان کم

ای جز ادامه کار ندارند.ایران و پاکستان های خود را تامین کنند، چارهکه بتوانند مخارج مورد نیاز خانوادهبرای آن

برند. بخشی از این مهاجران فاقد ترین رقم مهاجران افغان در این کشورها به سر مییشاز کشورهایی است که ب

گوید در حالی که مرزهای ایران به روی گان میکنندهاسناد اقامت در این دو کشور اند. وزارت مهاجرین و عودت

افغانستان بسته است. طبق  بازگشت مهاجران افغان باز است، اما پاکستان مرزهایش را به روی بازگشت مهاجران

حمل به روی بازگشت  21تا  1۸معلومات عبدالباسط انصاری، پاکستان مرزهایش را تنها برای چهار روز از 

هایی باز کرده بود که قبال به صورت قانونی و همراه با پاسپورت به این کشور رفته بودند. او گفت که در افغان
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نفر افغان از پاکستان به کشور بازگشتند و مرزها دوباره بسته  ۸۰۰ هزار و 1۵جریان همین چهار روز حدود 

شد.افغانستان به دلیل جنگ و فقر یکی از کشورهای بزرگ مهاجرخیز در جهان است. در کنار آن، رقم 

گان تنها در کنندهگان داخلی هم در آن بسیار بلند است. طوری که به گفته وزارت مهاجرین و عودتجاشدهبی

برند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی کمپ به سر می 44جاشده در خانواده بی ۶۰۰هزار و  12ابل حدود شهر ک

شود که در این ها بیش از ده سال میگوید که شماری از این خانوادهگان، میکنندهوزارت مهاجرین و عودت

کمک هم نیستند، از دولت کمک گان مستحق جاشدهکنند و در حالی که مطابق پالیسی بیگی میها زندهکمپ

ها روی دست کنند. او در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای جلوگیری از شیوع کرونا در این کمپدریافت می

گیری از گرفته شده است، گفت که در این خصوص معلومات دقیق ندارد. انصاری البته تاکید کرد که برای پیش

آهنگ بین چندین نهاد از جمله وزارت صحت عامه نیاز گان به کار همجاشدههای بیشیوع کرونا در کمپ

اند. از این مبتال شده 19 –والیت کشور تا کنون به کووید  32نفر در  4۶3هزار و است.طبق آخرین آمارها، یک

م حوت اند.اولین مورد مثبت ویروس کرونا در کشور در پنجنفر هم بهبود یافته 2۰۶نفر فوت کرده و  4۷میان 

اند که سابقه سفر به ایران پارسال در هرات ثبت شد. عامل انتقال این ویروس به افغانستان کسانی معرفی شده

 اند.اند و یا در آن کشور مهاجر بودهداشته

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

 ارسال یک هزار کیت تشخیص کرونا، آزمایشگاه هرات را دوباره فعال کرد.

 ۷/2/99: به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،  منبع

رئیس اداره بهداشت هرات گفت: پس از رسیدن یک هزار کیت تشخیص کرونا به هرات، آزمایشگاه این والیت برای 

پس از اتمام تجهیزات   .گیری از افراد دارای عالئم بیماری و مشکوک دوباره فعالیت خود را آغاز کردنمونه

مایشگاهی در تنها آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات، تنها چند کیت محدود برای تست وجود داشت که به آز

رفت دستور مسووالن بهداشت تنها بیماران مثبتی که در بیمارستان هستند برای تست دوم و سوم آنها به کار می

به تازگی یک هزار کیت و  .بودندنستان میو افراد مشکوک دیگر نیز باید منتظر آمدن تست های تازه از مرکز افغا

تجهیزات از آزمایشگاهی و نمونه گیری از مرکز افغانستان به هرات رسیده است تا دوباره روند نمونه گیری و 

دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس اداره بهداشت هرات در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان  .تشخیص آنها اغاز شود

پس از متوقف شدن کار آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات و نبود تجهیزات کافی در خبرگزاری فارس گفت: 

های مختلف آنها چندین بار این مشکالت را با مسووالن مرکزی در میان گذاشته و پس از گذشت چند روز بخش

ذشته یک وی افزود: روز گ .حال از سوی وزارت بهداشت نیز تجهیزات کافی در اختیار آنها قرار گرفته است

یک هزار کیت و تجهیزات نمونه   محموله از امکانات پزشکی از مرکز افغانستان به هرات رسید که در این محموله

( و یک هزار دست لباس مخصوص پزشکان و پرستاران برای مراکز 9۵)ان   هزار ماسک 3گیری ازمایشگاهی، 

استفاده پرستاران و پزشکان در بخش کوید  وی بیان داشت: هرچند .در هرات نیز فرستاد شده است 19کوید 

و ماسک است اما در حال حاضر این امکانات نیمی از چالش های انها را کاسته   دست لباس مخصوص 1۰۰روزی 

است و نیاز است تا وزارت بهداشت مطابق به نیازمندیهای هرات نیز زودتر از اینکه تجهیزات کاهش یابد اقدام 

رسیدن یک هزار کیت و تجهیزات ازمایشگاهی به هرات اما اکنون فعالیت آزمایشگاه  وی همچنین گفت: با .کند
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شود و در این روند نیز تنها افراد دارای عالئم را بررسی خواهیم کرد و دیگر نیز مانند گذشته به گونه هرات آغاز می

ت افزایش خواهد یافت و از سوی وی تاکید کرد: پس از این آمار افراد مثب .کنیمکامل افراد مشکوک را تست نمی

ای خواهند داشت که این جای نگرانی نیست چون به دلیل افزایش دیگر نیز افراد مشکوک کاهش قابل مالحظه

وی خاطرنشان کرد: قرار است تا با همکاری  .تجهیزات و امکانات نیز امار ها بیشتر از پیش افزایش خواهند یافت

دستگاه دیگر در ازمایشگاه هرات نیز ظرفیت نمونه گیری و تشخیص  3کردن  موسسات خارجی در هرات و با فعال

وی ادامه داد: روند نمونه گیری .ساعت برسانند 24نمونه و تشخیص در  3۰۰نمونه در روز به بیش از  14۰را از 

دیگر نیز پس جدید تنها از افراد دارای عالئم این بیماری تست و نمونه گیری صورت خواهد گرفت و افراد مشکوک 

روزه مراقبت در خانه ویا بیمارستان های کوید از سوی پزشکان مرخص خواهند  1۵از پشت سر گذاشتن دوران 

رئیس اداره بهداشت هرات همچنین با ابراز نگرانی از عدم رعایت قوانین بهداشتی از سوی شهروندان و اقدام  .شد

امد در شهر نیز گفت که اگر شهروندان به قوانین بهداشتی  به رفت و امد گسترده انها در دوران ممنوعیت رفت و

گوش ندهند و هر روز در مراکز شهر گشت وگذار و حتی در جلسات مختلف و نزدیک به هم اشتراک کنند نیز 

میزان افراد مبتال در افغانستان مانند کشورهای در خطر جدی با کرونا در جهان افزایش خواهد یافت و با وجود فقر 

از سوی دیگر نیز جیالنی فرهاد  .به شهروندان وارد خواهد شد  ود تجهیزات کافی پزشکی اسیب جدیو نب

ها باید به درستی برای سخنگوی والی هرات در این مورد گفت که والی هرات تاکید دارد تمام مراحل بررسی

اسرع وقت از بودجه  و پزشکان صورت گیرد و در 19های کوید تشخیص امکانات مورد نیاز در بیمارستان

وی تصریح کرد: اداره محلی هرات نیز حتی برای  .اختصاصی حکومت برای مبارزه با کرونا استفاده صورت گیرد

تجهیزات ازمایشگاهی و کیت های مورد نیاز نسبت به نفوس و افراد مشکوک در هرات گفتگو های خود را با 

ایشگاه هرات به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کیت و نمونه متوقف شدن کار ازم .مسووالن مرکزی اغاز کرده است

گیری آمار افراد مثبت در هرات را برای چند روز کاهش داد و این روند سبب شده بود تا شهروندان دیگر نگرانیها 

و  از مبتال شدن به کرونا را فراموش کنند و دوباره به زندگی عادی گذشته خود بازگردند و به قوانین بهداشتی

محلی گوش ندهند اما حاال پس از رسیدن امکانات ازمایشگاهی مسووالن اداره بهداشت هرات تاکید دارند که در 

تست خواهند شد و ممکن است تا امار به گونه یکباره افزایش   روند جدید تنها افراد دارای عالئم شدید به کرونا

ت است و افراد مشکوک نیز رفته رفته کاهش خواهند یابد که این کار به دلیل رسیدن تجهیزات گسترده به هرا

 .یافت

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

  ۸/2/99س، منبع :  گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارهزار جوجه یکروزه ایرانی به افغانستان  3۲0صادرات 

هزار جوجه یک روزه به  32۰ز سال جدید رئیس سازمان دامپزشکی استان خراسان جنوبی ایران گفت: از آغا

رئیس سازمان دامپزشکی استان خراسان جنوبی ایران گفت: از آغاز «محمد اصغرزاده»  .افغانستان صادر شده است

اصغرزاده افزود: همچنین در این بازه زمانی  .هزار جوجه یک روزه به افغانستان صادر شده است 32۰سال جدید 

 1۰۰۰وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته نیز بیش از   .و افغانستان صادر شده است هزاران تخم مرغ به عراق

هزار تن تخم مرغ یکروزه به  2۵۰تن تخم مرغ به افغانستان و عراق صادر شد و همچنین در همین بازه زمانی 

ماه  ۶در  رئیس سازمان دامپزشکی استان خراسان جنوبی در پایان گفت: همچنین  .افغانستان صادر شده است

  .میلیون دالر کاالهای غیرنفتی از این استان به افغانستان صادر صورت گرفته است 1۵1بیش از  9۸پایانی سال 
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*********************************************** 

 با سرعت باال را به افغانستان راه اندازی می کند.  JSCراه آهن ازبکستان قطار باری

 9/2/99ای افغان)آوا(، منبع : خبرگزاری صد

تان رکت ازبکسز تاشکند حرکت کرده و وارد شهر مرزی حیرتان در شمال افغانستان می شود. شا Jscقطار باری 

طق در ر مناددر بیانیه مطبوعاتی گفت: بخشی از قطار باری در پایتخت تشکیل شده است و با واگن هایی که 

ن ، یک بق گفته این شرکت حمل و نقل ریلی ، پیش از ایط .طول مسیر ایجاد می شوند ، تکمیل می شوند

اال را روز ک 2انستان می رسید. یک قطار جدید با سرعت باال می تواند طی روز به افغ ۶-۵محموله از تاشکند طی 

ر باری با سرعت اولین قطا .از تاشکند به ایستگاه حیرتان تحویل دهد. این قطار هفته ای سه بار حرکت می کند

حصوالت صادراتی گرا مواگن با  21۸آوریل به افغانستان اعزام شد. از آن زمان ، چهار قطار متشکل از  1۶در  باال

 ازبکستان ارسال شده است.

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

 9/2/99مورخ  24خبرگزاری وطنمنبع : !  های مضر تکذیب استحمله ملخ :رئیس زراعت هرات

 

اند، مسئوالن هایی که در نقاط مختلف شهر سرازیر شدههمزمان با اینکه فضای مجازی هرات پر شده از عکس ملخ

عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت هرات گفت:  .ندارند ها، آنچنان آفتاین ملخگویند اداره زراعت این والیت، می

به بیان  ”.اندها و حومه شهر به هرات وارد شدهدشتها، بومی هستند که به دلیل وزش بادهای اخیر از این ملخ“

او با انتقاد از  .ها هم آنقدر فراوان نیست که بتواند ضرری را به کشاورزی هرات به بار بیاوردوی، مقدار این ملخ

و  گوید که این گونه پخشاند میها را دارای آفت عنوان کردهموجی که در فضای مجازی به راه افتاده و این ملخ

فضای مجازی خواسته که این   وی از ناشران این اخبار در .شودنشر خبر سبب ایجاد تشنج روانی در جامعه می

آقای رحمانی همچنین  .قبیل کارها را به خبرنگاران که متخصصانه و مسئولیت پذیرانه فعالتی دارند، واگذار کنند

یو اینترنتی و بیشتر از مناطق مختلف ایران است و شود، مربوط به آرشهایی که منتشر میگفته است اغلب عکس

های گذشته دیده شده است ارتباطی با والیت هرات ندارد! با این همه، در برخی مواقع فصل بهار و تابستان در سال

این دغدغه وجود دارد که این آفت  .های مضر وارد شهر هرات و بیشتر مزارع کشاورزی شده بودکه سیلی از ملخ

 .ر اقتصادی فراوان به مردم شودسبب ضر

https://watan24.com/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b6%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%b7%d9%81%d8%a7-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/
https://watan24.com/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b6%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%b7%d9%81%d8%a7-%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/
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م ی و در حجراوانفمالحظه : این نوع ملخ ها که تصویر آن در متن است  و در خبرگزاریها هم منتشر شده است به 

طراف این ارهای باال در سطح شهر دیده می شود و در اطراف استان هرات از مرز اسالم قلعه تا شهر هرات و شه

 استان پراکنده است. 

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

 شود.گیری ویروس تا دو روز دیگر تمام میهرات در سرازیری کاهش کرونا: اوج همه

  1۰/2/99منبع : خبرگزاری هشت صبح 

گیری کرونا، پس از ماه روان میالدی، یعنی تا دو روز دیگر، دهد، اوج همهارزیابی مسووالن صحی هرات نشان می

زمان با یابد.همآهسته کاهش میکند و شمار مبتالیان آهستهی بیماری عبور میز آن، هرات از قُلهختم و پس ا

گیری پروایی مردم در برابر کرونا و رعایت نکردن فاصلهدهد، بیاین، ریاست صحت عامه هرات هشدار می

های بهداشتی داشته باشد.مقامگیری دوباره بیماری خواهد شد و ممکن است عواقب خطرناکی اجتماعی، سبب اوج

گیری دوباره ویروس شوند. نگرانی های مزدحم، مانع همهخواهند با استفاده از ماسک و نرفتن به مکاناز مردم می

شود بینی میهنوز وجود دارد.پیش 19-سال و مبتالشدن این قشر به بیماری کوییدومیر افراد کهناز افزایش مرگ

گیری اجتماعی از سوی شهروندان، تا سه ماه دیگر شمار مبتالیان کرونا داشتی و فاصلهدر صورت رعایت موارد به

تر شود.بر این اساس، تاالرهای عروسی، گان نیز بیشگیر پیدا کند و تعداد بهبودیافتهدر هرات کاهش چشم

چنان داشته باشند و همهای عمومی و سایر اماکن تجمع مردم، تا سه ماه دیگر نباید فعالیت ها، حمامشاپکافی

پذیرد ماند. فعالیت مشاغل ضروری هم باید با حفظ موارد بهداشتی ادامه یابد.رییس صحت عامه هرات میبسته می

وجود دارد، اما تالش  19-های کوییدکه مشکل پرداخت نشدن معاش برخی کارمندان و پزشکان در شفاخانه

نان، این مشکل برطرف گردد.مسووالن صحی هرات از نزدیکی این های بانکی آشود با پرداخت معاش به حسابمی

دهند. عبدالحکیم تمنا، رییس صحت ی ابتال به ویروس کرونا، خبر میگیری و عبور از قُلهوالیت به پایان اوج همه

ند.به شنبه، نهم ثور، با حضور در نشستی خبری، از مردم خواست موارد بهداشتی را جدی بگیرعامه هرات، روز سه

شود و سپس گیری کرونا در هرات تمام میی او، تا پایان ماه جاری میالدی، یعنی تا دو روز دیگر، اوج همهگفته

پروایی بیش از حد مردم نسبت به باوری و بیزمان از بیکند، اما وی همشمار مبتالیان، روند نزولی پیدا می

درصد افرادی که زیر تهدید کرونا  ۵۰دهد، امه هرات نشان میکند.ارزیابی ریاست صحت عویروس، ابراز نگرانی می

دچار  19-درصد دیگر از ساکنان هرات، با خطر ابتال به کویید ۵۰اند، اما هنوز بودند به این بیماری مبتال شده

ند و در هرات، افراد بدون عالمت هست 19-هستند. آگاهان امور پزشکی باور دارند، شمار زیادی از بیماران کویید

ی زیاد در شهر پخش شده است.رییس صحت عامه هرات تأکید دارد، که باوجود برداشته شدن ویروس، به پیمانه

احتیاطی کنند، شمار قربانیان و بیماران ی پزشکی، اگر مردم بیهای شهر، از نظر جامعهموانع و بازگشایی خیابان

که نشیب کاهش شمار مبتالیان کرونا، با رعایت موارد دهد یابد.آقای تمنا توضیح میشدید کرونا، افزایش می

افتد. بر اساس باره اتفاق نمیشود و یکآهسته طی میگیری اجتماعی از سوی مردم، آهستهبهداشتی و فاصله

تن رسیده و شمار مبتالیان  1۰آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه، شمار قربانیان کرونا در هرات به 

خواهد در جریان سه ماه آینده موارد بهداشتی و تن گذشته است.رییس صحت عامه هرات، از مردم می 44۰ هم از

گیری اجتماعی از کند که طرح اجرای فاصلهگیری اجتماعی را به صورت جدی رعایت کنند. او پافشاری میفاصله
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ام صحی، استفاده از ماسک، رعایت سوی پزشکان نهایی شده و حکومت باید آن را اجرایی کند.از نظر این مق

های مزدحم و ها، خودداری از حضور در مکانونیم متر میان افراد در جامعه، شستن مرتب دستی یکفاصله

ی او، شکستن درصد از ابتالی افراد به کرونا، جلوگیری کند.به گفته 9۰تواند رعایت دیگر موارد بهداشتی، می

ت صحت عامه نبود و تغییراتی که در تردد به میان آمد، به معنای بازگشایی ی ریاسقرنطین در هرات، خواسته

بینی صورت گرفته، افزاید، اگر مطابق پیشهای سربسته نیست.وی میها و دیگر مکانها، حمامتاالرها، ورزشگاه

شود جی انجام میی کاهش مبتالیان کرونا شود، روند کاهش، تدریپس از ختم ماه روان میالدی، هرات وارد مرحله

گیری کرونا همه کشد.از سویی هم، آگاهان امور پزشکی، طوالنی شدن عبور از اوجکم سه ماه به درازا میو دست

دانند. مهدی حدید، عضو شورای والیتی هرات و آگاه امور پزشکی، باور دارد، به کننده میدر افغانستان را نگران

چندین ماه در افغانستان بماند.از  19-آزمایش، ممکن است بیماری کوییدهای دلیل نبود امکانات پزشکی و کیت

دید او، کُندی روند بهبودی بیماران کرونا در افغانستان، معضل بزرگی است و بهترین راه برای مقابله با این ویروس 

کرونا در هرات، کُشنده، رعایت موارد بهداشتی و جلوگیری از مبتال شدن به آن است.از زمان ثبت موارد مثبت 

ی ای که برخی در هرات به آن باور پیدا کردند، آوازهترین شایعهشایعات گوناگونی در میان مردم نشر شد. مهم

دروغ بودن کرونا و نبود چنین بیماری است.رییس صحت عامه هرات، از نشر شایعات گوناگون در پیوند به این 

نیست و حکومت  19-ای که گویا در هرات اصالً بیماری کوییدشایعه کند. او با اشاره بهبیماری ابراز نگرانی می

بنیاد اعتنا نکنند.در کند، از شهروندان خواست به این شایعات بیافرادی را با پرداخت پول به شفاخانه بستری می

نی پول افغا ۸۰۰تا  3۰۰چرخد که حکومت با پرداخت روزانه دهان میبهروزهای پسین شایعاتی در هرات دهان

ری ها بستنقد، فراهم کردن انترنت رایگان و سه وعده غذا، افراد سالم را به نام بیمار کرونا، در شفاخانه

گان و استفاده از اجساد افرادی که با مرگ طبیعی تری که بین مردم پخش شد، خرید مُردهی عجیبکند.شایعهمی

اساس دانسته و از مردم های بهداشتی تمامی این شایعات را بیامباشد. مقاند، به عنوان فوتی کرونا میاز دنیا رفته

دهد که خواهند، به جای تمرکز بر شایعات، موارد بهداشتی را رعایت کنند.رییس صحت عامه هرات، هشدار میمی

 خواهد، برای جلوگیری از گسترش بیماری توجهبرای ویروس کافر و مسلمان تفاوتی ندارد و از عالمان دین می

افزاید، عالمان دین باید مردم را به استفاده از اسباب جلوگیری از ابتال به کرونا تشویق کنند.مسووالن کنند. وی می

شان مثبت تشخیص شده، پذیرند که شمار مبتالیان نسبت به افرادی که آزمایشریاست صحت عامه هرات، می

عالمت نیز، یکی عالمت و کمود هزاران بیمار بیتر است و این ویروس به صورت گسترده پخش شده است. وجبیش

دهد که اگر نیاز باشد، از نیروهای ارتش های مهم پزشکان است.با این وجود، والی هرات هشدار میدیگر از نگرانی

وگذار کند و شهروندان نباید بدون دلیل در شهر گشتوآمدهای خودسر استفاده میملی برای جلوگیری از رفت

 د.داشته باشن

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

  1۰/2/99هشت صبح  منبع : خبرگزاری!  "نبود ویروس کرونا در هرات و افغانستان "نگرانی اطباء هرات از شایعات 

ای که ترین شایعهاز زمان ثبت موارد مثبت کرونا در هرات، شایعات گوناگونی در میان مردم منتشر شده است. مهم

 .رات به آن باور پیدا کردند، شایعه دروغ بودن کرونا و نبود چنین بیماری در کشور افغانستان استبرخی در ه

کند. او با اشاره به رییس صحت عامه هرات، از نشر شایعات گوناگون در پیوند به این بیماری ابراز نگرانی می

دی را با پرداخت پول به شفاخانه بستری نیست و حکومت افرا 19-ای که گویا در هرات اصالً بیماری کوییدشایعه
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در روزهای پسین شایعاتی در هرات .نکنند ءبنیاد اعتناکند، از شهروندان خواست به این شایعات بیمی

افغانی پول نقد، فراهم کردن انترنت رایگان و  ۸۰۰تا  3۰۰چرخد که حکومت با پرداخت روزانه دهان میبهدهان

تری که بین مردم ی عجیبشایعه .کندها بستری میا به نام بیمار کرونا، در شفاخانهسه وعده غذا، افراد سالم ر

اند، به عنوان فوتی کرونا گان و استفاده از اجساد افرادی که با مرگ طبیعی از دنیا رفتهپخش شد، خرید مُرده

دولت می رود! (  باشد. ) برای جلب کمک های خارجی که بخش اعظم این کمکها به جیب شخصی مقاماتمی

خواهند، به جای تمرکز بر شایعات، موارد اساس دانسته و از مردم میهای بهداشتی تمامی این شایعات را بیمقام

دهد که برای ویروس کافر و مسلمان تفاوتی ندارد و رییس صحت عامه هرات، هشدار می .بهداشتی را رعایت کنند

افزاید، عالمان دین باید مردم را به ز گسترش بیماری توجه کنند. وی میخواهد، برای جلوگیری ااز عالمان دین می

پذیرند که شمار مسووالن ریاست صحت عامه هرات، می .استفاده از اسباب جلوگیری از ابتال به کرونا تشویق کنند

ترده تر است و این ویروس به صورت گسشان مثبت تشخیص شده، بیشمبتالیان نسبت به افرادی که آزمایش

با این  .های مهم پزشکان استعالمت نیز، یکی دیگر از نگرانیعالمت و کمپخش شده است. وجود هزاران بیمار بی

وآمدهای خودسر دهد که اگر نیاز باشد، از نیروهای ارتش ملی برای جلوگیری از رفتوجود، والی هرات هشدار می

 وگذار داشته باشند.گشت کند و شهروندان نباید بدون دلیل در شهراستفاده می

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

  1۰/2/99منبع : خبرگزاری فارس مورخ اهدای دو هزار کیت تشخیص کرونا به افغانستان از سوی ایران  

رجه های وزارت بهداشت و امور خاپس از رایزنی :وگو با خبرگزاری فارسرئیس اداره بهداشت هرات در گفت

ی به سفیر افغانستان آزمایشگاه هایهزار فرد مشکوک به کرونا، کیت 2افغانستان با جمهوری اسالمی ایران برای 

یت هرات که خط با توجه به اینکه وال .در تهران تحویل داده شده و قرار است فردا به والیت هرات ارسال شود

یابد تا کار یآزمایشگاهی به والیت هرات اختصاص مهزار کیت  1۰مقدم مبارزه با کرونا در افغانستان است، 

 شناسایی مبتالیان آغاز شود.

  گی جمهوریمایندنآقای دکتر تمنا رئیس اداره صحت هرات در گروه تلگرامی هم اندیشی ایران و افغان  مالحظه :

لباس محافظتی و  هزارو برای دو هزار نفر است .در ضمن یک  ایران در هرات تایید کرد که کیت های اهدایی رسید

ها  ساخت ایران هم هست که خصوصا ماسک ها کمک مهمی به هرات است و بابت این کمک N95 ماسک ۵۰۰۰

 تشکر نمود. 

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

 شود.واگن کاالهای تجاری از طریق راه آهن وارد کشور افغانستان می ۲50تا  ۲00روزانه بین 

 1۵/2/1399گزاری صدای افغان)آوا(منبع : خبر

واگن اموال تجارتی از کشورهای مختلف آسیایی از این  2۵۰تا  2۰۰اداره خط آهن افغانستان گفته که روزانه بین 

ها گفته که بعد از شیوع عبدالباری صدیقی رئیس اداره راه آهن افغانستان به رسانه.شودراه آهن وارد کشور می

ها در حمل و نقل زمینی و هوایی، واردات به وسیله خط آهن افزایش یافته محدودیت ویروس کرونا در جهان و
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شود، در حالی واگن اموال تجارتی از کشورهای مختلف آسیایی وارد کشور می 2۵۰تا  2۰۰او گفته که روزانه .است

 ۵۰ازبکستان به تازگی به گفته رئیس اداره خط آهن افغانستان، .شدواگن وارد کشور می 13۰تا  1۰۰ که قبالً 

صدیقی گفت که این اقدام باعث .درصد تعرفه صادرات کاال به افغانستان از طریق خط آهن را کاهش داده است

شده تا شرکت راه آهن ازبکستان اعالم کند که یک قطار باربری منظم را سه بار در هفته به افغانستان بفرستد، در 

این در حالیست که چند روز قبل یما شمس .آمدقطار به افغانستان می ای یک بار اینحالی که در گذشته هفته

هزار تُن اموال تجارتی که  3۸۰سرپرست وزارت ترانسپورت گفته بود از آغاز محدودیت به خاطر کرونا، حدود 

و مزارشریف، آقینه -داد، از مسیرهای خطوط آهن حیرتانهزار تُن آن را مواد غذایی تشکیل می 13۰بیشتر از 

 .تورغندی وارد کشور شده است

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

  1۵/2/1399منبع : خبرگزاری هشت صبح انستان گذشت ! چه در مرز ایران با افغروایت کارگران افغان از آن

غان، که به کارگر اف ۵۷، خبری خواندم که نیروهای مرزی ایران،  99سحرگاه شنبه مورخ سیزدهم ثور/ اردیبهشت 

اند. چند ساعت بعد، وقتی خورشید هوا را روشن صورت قاچاقی وارد خاک این کشور شده بودند را به دریا انداخته

ای هرات شدم. مسوول بخش عاجل شفاخانه، دفتر ی حوزهکرد، برای بررسی چندوچون این خبر راهی شفاخانه

ت، چیز دیگری در دفتر ثبت نشده بود. مرا به بخش ثبت واقعات فوتی را بررسی کرد و جز سه جسد بدون هوی

سوتر از بخش عاجل داری اجساد، کمی آنسردخانه راهنمایی کرد تا اجساد را از نزدیک مشاهده کنم.محل نگه

ها نفر در گردوپیش ساختمان کوچک سردخانه، از دور نمایان بود. در حال نزدیک شدن به آن بودم که حضور ده

ی آهنی کوچک سردخانه باز شد و رسید.دروازهگان قربانیان به گوش میی برخی وابستهو نالهشد و صدای گریه 

های بزرگی پوشانده بود، خارج شد. در صحبت اش با ماسک و عینکیکی از کارمندان طب عدلی، که چهره

ریزی شان آثار خونو روی بدن برخی خودمانی به خبرنگاران توضیح داد که قربانیان در آب رودخانه غرق شده

ی حاضران، پیرمردی که جسد دامادش میان قربانیان آرام گرفته بود، با غمی که وجود دارد.در میان همهمه

ای با من صحبت کرد. منتظر ماندم کمی آرام شود و بتواند چند کلمهصورتش را فرا گرفته بود، گریه می

الدین، برایم قصه کرد که هرات، از دامادش صالح« گیسنکُشک رباط»کند.مولوی محمدجان، ساکنان ولسوالی 

، با اعضای الدین، برای فراهم کردن مصارف مجلس عروسیهمین چند ماه پیش، با دخترش نامزد شد. صالح

خانواده و نامزدش وداع کرد و راه ایران در پیش گرفت، اما دست سرنوشت در عوض لباس دامادی، کفن بر تن او 

ی پیرمرد در حال تمام شدن بود، یکی از پزشکان طب عدلی اجازه داد خبرنگاران برای هاکرد.وقتی حرف

برداری از جسدهای غرق شده در آب، وارد ساختمان سردخانه شوند. جسد سه مرد جوان کف زمین افتاده عکس

د.از سردخانه بود و بکس مسافرتی کوچکی که قرار بود با خود به ایران ببرند، باالی سرشان جا خوش کرده بو

وگو کردم. دکترعارف جاللی ای هرات، در مورد انتقال اجساد گفتی حوزهخارج شدم و با سرطبیب شفاخانه

اند، به این مرکز انتقال یافته، اما های شب در مرز مشترک با ایران غرق آب شدهتوضیح داد پنج جسد که نیمه

گان قربانیان ادعا داشت که چند مرد جوان که با کارگران از ستهتر از این است.یکی از وابگان بیشباختهشمار جان

اند. آنان جان سالم به در بُرده« رودهری»های خروشان مرز گذشته بودند، تمام ماجرا را مشاهده کرده و از موج

روایت کنند.چند اند، چه را دیدهشان رفته بودند و منتظر ماندم تا بازگردند و آنسفرانبرای شناسایی جسدهای هم

ی سردخانه شد. جسدها را دو مرد جوان همراهمی دقیقه بعد، موتری که دو جسد در آن جای داشت، وارد محوطه
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« آباددولت»اند.شیرآقا طاهری، ساکن ولسوالی کردند و ادعا داشتند که خودشان از معرکه جان به سالمت برُدهمی

دیگر، از مرز گذشته و همه چیز را با چشم از نزدیک دیده است. او با  والیت فاریاب، ادعا داشت که همراه کارگران

ی او، مردی اند تا از این شهر به ایران بروند.به گفتهبرخی دیگر از رفقایش سه روز پیش از فاریاب راهی هرات شده

ی ها را از منطقهبود آن بر انسان بود، در بدل دریافت چهار میلیون تومان ایرانی از هر کارگر، وعده دادهکه قاچاق

سفران شیرآقا، در تاریکی شب دنبال مرد دهد.همهرات، به ایران انتقال می« گُلران»ولسوالی « ی ذوالفقاردهانه»

ی زارها، رودخانهروی و طی کردن مسیرهای کوهستانی و سبزهکنند و پس از مدتی پیادهبر حرکت میقاچاق

تر از حضورشان در خاک ایران شوند.هنوز چند دقیقه بیشو وارد خاک ایران میگذارند را پشت سر می« رودهری»

ولی، کنند. شاهر، نزدیک مرز مشترک با افغانستان، آنان را بازداشت میگذرد که نیروهای مرزی این کشونمی

های تلخی از جریان بازداشت و انداخته شدن کارگران افغان به آب دارد.این مرد روایت سفر شیرآقا، روایتهم

اسگاه مرزی ها کودکان هم شامل بودند را مدتی در پشهروند افغان که میان آن ۵۷کند که سربازان ایرانی، می

ی رود انداختند.به گفتهی هرینفر را به رودخانه ۵۷ی اندازی، همهوکوب و تیر، لتزندانی و سپس با تهدید تفنگ

او، نیروهای مرزی ایران، با شلیک به خاک افغانستان، اجازه ندادند مردم بومی و مرزنشین برای نجات کارگران وارد 

تا هنوز ناپدید  شوند و اجساد برخیولی در آب غرق میسفران شاهتن از هم 23آب شوند و آنان را نجات دهند. 

دهند، اما دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق ها در این مورد خبر میهای محلی هرات از آغاز بررسیاست.مقام

ا این نهاد، غرق های دولت افغانستان در صحبت بصبح پافشاری دارد که مقام۸وگو با روزنامه بشر هرات، در گفت

اند.عبدالقادر رحیمی، رییس این نهاد، تأکید دارد که اگر کارگران شدن کارگران افغان در مرز با ایران را تأیید کرده

ها المللی نباید آنی غیرقانونی وارد خاک ایران شده باشند، نیروهای مرزی این کشور بر اساس قوانین بینبه گونه

ز نظر او، نظامیان ایرانی پس از بازداشت کارگران، باید آنان را به نهادهای عدلی و فضایی انداختند.ارا به دریا می

 23کند که در میان شد. آقای رحیمی تأیید میصالحیت مشخص میشان از سوی دادگاه باسپردند تا مجازاتمی

روز شنبه، سیزدهم ثور، با نشر  اند.سرکنسولگری ایران در هرات،نیز شامل 1۸قربانی این رویداد، چند کودک زیر 

گی وزارت ای بازداشت کارگران افغان از سوی نیروهای مرزی ایران را تکذیب کرد، اما مسووالن نمایندهبیانیه

گویند هیأتی به ریاست معین سیاسی وزارت خارجه، مسوول بررسی این رویداد خارجه افغانستان در هرات، می

بازداشت کارگران افغان از سوی « پایگاه خبری پولیس ایران»شر خبری به نقل از های ایرانی با نشده است.رسانه

های ایرانی، نشر تصاویر اجساد کارگران اند. در بخشی از خبر منتشر شده در رسانهپولیس این کشور را رد کرده

یران با مهاجران افغان نسبت داده شده است.بدرفتاری نظامیان ا« معاند و ضد انقالب ایران»های افغان، به شبکه

وکوب و رفتار غیرانسانی نظامیان ایران با ای نیست، پیش از این نیز موارد زیادی از توهین، لتماجرای تازه

ترین مورد، شهروندان افغانستان اتفاق افتاده است، اما موارد اندکی از مجازات عامالن آن، وجود دارد.در تازه

های زیادی را به همراه داشت، اما ن به دریا از سوی مرزبانان ایرانی، واکنششهروند افغانستا ۵۷انداخته شدن 

زمان با نکوهش رویداد، به بررسی آن از سوی دستگاه دیپلماسی افغانستان و مجازات عامالنش از سوی بسیاری هم

ها، ش کردن واکنشحکومت ایران، امید چندانی ندارند.نگرانی فعاالن حقوق بشر افغانستان این است که با فروک

های سیاسی بر سر تقسیم قدرت، این رویداد به فراموشی سپرده شود و حکومت افغانستان در گرماگرم جنجال

 گیری آن پیدا نکند.مجالی برای پی



 

 19 

ن که از ای مودندبرخی رسانه های خارجی و افغانی معاند با نظام جمهوری اسالمی ایران خیلی تالش ن مالحظه :

ط این یل توسکشورمان بهره برداری سیاسی نمایند، اما این خبر بالفاصله با ارسال اطالعیه ذموضوع علیه 

 سرکنسولگری در با هماهنگی مرکز، قویاٌ تکذیب شد.

 .بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اطالعیه سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرات در خصوص

 1399اردیبهشت/ثور  13خ ادعای دستگیری اتباع افغانی در نوار مرزی تاری 

ز به نقل ا اه امروزتن از اتباع جمهوری اسالمی افغانستان در منطقه دهانه ذوالفقار که سحرگ ۵۰موضوع دستگیری 

ن المی ایراری اسخبرگزاری کهندژ و سایر خبرگزاریهای افغانستانی منتشر گردیده از سوی منابع مختلف در جمهو

وع را اد موضو این منابع از جمله مسئولین هنگ مرزی شهرستان مرزی تایبمورد پیگیری و تحقیق قرار گرفت 

ته است. پذیرفتکذیب نموده و متذکر شدند که هیچگونه دستگیری اتباع افغانستانی در منطقه یاد شده صورت ن

المی اس مهوریجضمن اینکه اضافه می نماید این کنسولگری در تماس های دائم خود با دفتر وزارت امور خارجه 

اشته و رسی دافغانستان در هرات و نیز سرکنسولگری جمهوری اسالمی افغانستان در مشهد موضوع را دردست بر

 .هرگونه تحول و اطالعات جدید با آنان مبادله خواهد شد

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

 1۶/2/99، 24منبع : به گزارش خبرگزاری وطن ایران به اداره صحت عامه هرات ده هزار ماسک اهداء نمود.

وع ری شینمایندگی جمهوری اسالمی ایران در هرات به اداره صحت والیت هرات ده هزار ماسک برای جلوگی

لوگیری شیوع نمایندگی ایران در هرات به اداره صحت والیت ده هزار ماسک برای ج.بیماری کرونا، اهدا کرد

ای که از امهدر خبرن.ماسک ها دیروز به ریاست صحت عامه هرات تحویل داده شداین .بیماری کرونا، اهدا کرد

ده شتهیه  ده هزار ماسک که از سوی موسسه حامی“سوی سرکنسولگری ایران در هرات منتشر شده، آمده است: 

سالمی ا مهوریو همراهی رایزن فرهنگی ج  بود توسط علی اکبر بابا معاون سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران

وسسه حامی، معاون مآقای تمنا از اقدام بشر دوستانه از ”.ایران در هرات، به ریاست صحت عامه هرات اهدا گردید

ی به مهاجرین گفتنی است نهاد حامی در امر کمک رسان.سرکنسولگری و همراه فرهنگی در هرات ابراز سپاس کرد

ر کیت تشخیص ت که هفته گذشته، ایران پنج هزااین درحالیس.کندو خصوصا مهاجرین افغانستان فعالیت می

 .به افغانستان اهدا کرد 19بیماری کوید

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

  1۶/2/99منبع : خبرگزاری هشت صبح شود؟ افغانستان چه زمانی در تولید گندم خودکفا می

شود. بر اساس اصلی و مهم مردمان افغانستان پنداشته میترین محصول زراعت جهان است و جزء غذای گندم مهم

میلیون تخمین زده شده که نیازمندی  32جمعیت کشور حدوداً  1399ی ملی آمار و معلومات در سال آمار اداره



 

 2۰ 

های وزارت زراعت، آبیاری و بینیرسد. اما به اساس پیشمیلیون تن گندم می ۶,4این نفوس، در سال جاری به 

میلیون تن گندم )به  1,4میلیون تن خواهد بود و نیازمندی کشور به  ۵تولید گندم در سال جاری حدوداً  مالداری

رسد. این در حالی است که در استراتژی ملی پنج ساله گندم افغانستان تاکید میلیون دالر( می ۶۰۰-۵۰۰ارزش 

میلیون ( ۷,۸د. افغانستان نزدیک به )کشور باید به خودکفایی گندم دست یاب 2۰2۰صورت گرفته بوده تا سال 

میلیون هکتار آن تحت کشت محصوالت مختلف ( 3,3هکتار زمین قابل کشت دارد. از این مقدار ساالنه حدود )

میلیون هکتار آن به ( 2,3میلیون هکتار آن به کشت گندم اختصاص داشته و از آن جمله )( 3,3زراعتی بوده و )

هکتار هم به کشت گندم دیمی تعلق دارد.زراعت کشور شدیداً وابسته به میلیون  1گندم آبی و حدوداً 

گی کافی در زمان کشت گندم خزانی صورت نگیرد، هایی که بارندهباشد. در سالهای کافی و به موقع میگیبارنده

ار برای گی در جریان فصل بهمانند و از سوی دیگر ادامه بارندههای دیمی کشور از کشت باز میاکثر زمین

شود و در غیر آن محصول قابل قبول گندم را نخواهد داد. از های تحت کشت گندم خیلی حیاتی پنداشته میزمین

المللی تا حال کشور به خودکفایی گندم دست نیافته گیر دولت و همکاران بینهای نفساین رو با وصف تالش

تواند به خودکفایی نزدیک گردد که بارزترین عوامل می های جهانی، افغانستاناست. با در نظر داشت بهترین شیوه

وبیش ظرفیت زراعت را دارند که به میلیون هکتار زمین کم 4باشد. در کشور حدود ها موارد تذکر رفته ذیل میآن

 Publicاند. اما دولت قادر است با استفاده از مدل مشارکت دولتی و خصوصی یا )دالیل مختلف از کشت بازمانده

Private Partnership) های قابل زرع را در اختیار متشبثان قرار بدهد گذاری بپردازد و زمینبه تشویق سرمایه

های دیمی کشور حدود زایی روستایی کمک کنند. زمینسو در تولید غله و از سوی دیگر در اشتغالها از یکتا آن

باشد. ارقام ها از نگاه اقلیمی میپذیرترین زمینیبکند و در عین حال آسصد گندم کشور را تولید میدر 2۰-3۰

های اقلیمی از تولید های دیمی کشور به دلیل ناسازگاریبار زمین ۶سال اخیر  2۰دهد که طی نشان می

اند و تمام مصارف و زحمات دهقانان کشور بدون پاداش فصل به اخیر رسیده است. از این رو توجه خاص بازمانده

ای که دولت به تقویت آن ترین برنامهگردد. مهمهای دیمی کشور خیلی مهم تلقی میت زمیندولت روی تقوی

گی به موقع است. های درست آبیاری در صورت عدم وقوع بارندسازی آب و شیوهتواند اجرا کند، فراهمها، میزمین

های عمده فرا راه دهقانان کشور چالشجایی که تغییرات اقلیمی و بروز آفات و امراض مختلف نباتی از جمله از آن

های کشور است. با جات جزء اولویتهای تحقیقاتی روی گندم و سایر غلهبانی و تشویق برنامهباشد لذا، پشتیمی

های اصالح های اگرنومیکی درست اصالح نباتات و تخمهای به جا، فعالیتاندازی تحقیقات، استقرار در پالیسیراه

آهنگی کامل دولت فراهم خواهد گردید. تولید گندم در هر هکتار زمین در های تولید تخم با همشده توسط شرکت

تن  ۶های دنیا از هر هکتار زمین زراعتی تن محاسبه گردیده است؛ حال آن که در کشور 2,۵کشور به طور اوسط 

های معیاری زراعتی در تولید و دارند. پس بدین منظور رول تحقیقات زراعتی و ترویج فعالیتگندم حاصل بر می

آبی و حاصل بلند مهم شده زراعتی مقاوم در مقابل امراض و آفات، مقاوم در مقابل کمتکثیر استفاده تخم اصالح

های اگرونومیکی که شامل )مقدار های عصری زراعتی را در بستهکند که سیستمشود و ایجاب میپنداشته می

های کیمیایی های حیوانی حد اقل شش ماه قبل از کشت و کودی، استفاده از کودهای آبی و دیمریز در زمینتخم

به موقع و مراحل مختلف رشد گندم، کنترل گیاهان هرزه، کشت نبات در قطارهای منظم، دانستن مقدار نیاز آب 

های خاکو مراحل آبیاری گندم در هر زون اگروایکولوژیکی، زهکشی مناسب و متوجه ساختن دهاقین به صحت 

گردد، شان( خیلی مهم است. فاکتور دیگری که بر افزایش تولیدات محصول گندم مفید واقع میزراعتی

سازی زراعت است. به اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، استفاده از تراکتورهای دوچرخه در کاشت و رفع مکانیزه

کند. وی دیگر از ضایعات گندم جلوگیری میسازد و از سگیر زراعتی را آسان میهای نفسسو کارحاصل از یک
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بانی های آموزشی برای دهقانان کوچک و بزرگ و پشتیهای مناسب و تنظیم برنامهعالوه بر این، شناسایی مدل

آالت در سراسر کشور، کمک خواهد ی ماشینگان خدمات قابل استفاده در زمینهکنندهمالی، به سبب ایجاد ارائه

هر واحد زمین زراعتی کشور در تولید گندم بلند برود. در نتیجه تلفیق عواملی چون وضع کرد تا سطح تولید 

بانی تحقیقات، کاری، پشتیهای مناسب، تشویق سکتور خصوصی و دولتی، تقویت مناطق دیمینمودن پالیسی

گندم به خودکفایی  سازی، افغانستان را قادر خواهد ساخت تا از نگاه تولیدخدمات ترویج به دهاقین و مکانیزه

 برسد. 

 International Maize and Wheatمنابع گزارش: اداره ملی آمارو معلومات و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و 

)Improvement Center (CIMMYT 

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

 م ایران ابالغ نشده است.ای مهاجران افغانی مقینامه دسترسی به خدمات بانکی برآیین

  1۶/2/99منبع : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

افتد و کشورهای مختلف با زمین اتفاق می در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره 

سوم از ارات متحده عربی، یکدرصد از جمعیت ام ۸۸رو هستند. ورود و خروج مهاجران روبه ابعاد گوناگون مسئله

اند. جمعیت درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده 22 جمعیت کشورهای قطر و کویت و 

درصد، ایرلند  1۸درصد، سوئد  1۸شود: اتریش های معناداری از مهاجران را شامل میکشورهای اروپایی هم نسبت

عنوان یک حضور جمهوری اسالمی ایران به.درصد 1۰درصد و ایتالیا  13درصد، انگلستان  1۵درصد، آلمان  1۶

های متعدد در کشورهای جهان اسالم )خصوصاً همسایگان ایران(، ای پرتنش و بروز بحرانکشور باثبات در منطقه

ها های مطرح برای مردم برخی از این کشورعنوان یکی از گزینهسبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به

در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و .مدنظر باشد

های اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره

 3که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از  ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشدمتعددی پذیرای موج گسترده

های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از نگرش .میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره الزم را ببریم. یکی از این فرصت

از  139۶انکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه مشکالت، عدم ارائه خدمات ب

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و .ها اعمال شده بودسوی بانک

فغانستانی معتبر و دارای صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر ادستمزد خود را به

های مالی های مالی، شبکهاطالعات تراکنش -الف :حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت

 .شداتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطالعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی

تر شدن زندگی مهاجران حاضر منجر به سخت -ج .ش مالی باال محروم کرده بودها را نیز از داشتن گردبانک -ب

در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسالمی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت 

بود. از این  نفر ۷992۶2۷۰جمعیت کل ایران  139۵بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال .در بر نداشت

 2,۰۷نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند ) 1۶۵43۸۸درصد( تابعیت ایرانی داشتند،  9۷,۷9نفر ) ۷۸1۶۶۸22تعداد 
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درصد( تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص  ۰,131نفر ) 1۰۵۰۶۰درصد( و 

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی .تشکیل می دهند شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی

، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل 9۵درگاه ملی آمار ایران در سال 

تر نیروی زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق

درصد از  9۷آن است که بیش از  کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده

ای نه چندان دور به سن کار جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده

شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از ها و قوانین قدیمی سبب های نادرست، محدودیتنگرش .رسندمی

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین ها و ظرفیتفرصت

رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکالت زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال 

ح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سط

در شرایط بحران ویروس کرونا،  .ها وجود دارد با مشکالت عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستندسایرین به آن

داخل  های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجرانترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانهیکی از محروم

اند و منابع ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده

فراگیر شدن است که   با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال درآمدی جایگزین نیز ندارند.

ع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته تواند حتی منجر به شیوعدم رسیدگی به آن، می

ترین الزامات زندگی شـــهری های الکترونیک بانکی از بدیهیاســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت.باشد

ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی اما متأسفانه بخش عمده  اســـت.

ای تند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژهمحروم هســـ

های خرید الکترونیک محروم هستند و این از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت.پیدا کرده است

، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما 9۸در آبان ماه  ای مواجه نموده است.های جدیها را با چالشمسئله زندگی آن

های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با ها در انتظار دریافت دستورالعملماه، همچنان بانک ۶پس از گذشت 

تواند زندگی ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که میشویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینهپول

فقدان ارائه .ز اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نمایدمیلیون نفر ا 1,۵حداقل 

خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختالل زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف 

رج از شبکه بانکی های مالی اتباع خارجی شده و تبادالت غیررسمی، غیر شفاف و خااطالعاتی حاکمیت بر جریان

ها عالوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت .را در پی داشته است

دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار همچنان معامالت و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می

ا ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر ب

اما در رویکرد جایگزین  برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکالتی را ایجاد کرده است.

موارد زیر را یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که 

 -میلیون نفری. ب 3های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت شفافیت داده-الف:توان نام بردمی

اطالعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادالت مالی اتباع خارجی در -کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی

میلیارد تومانی  24۰۰۰امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً  -گیری و تقاطع اطالعات(. جایران )امکان ره

 .مهاجران در شبکه بانکی
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ان ت مالی ایرهای مالی آنان به نظامابه هر ترتیب اصالح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان

رای بی هم و سیاسی متعدد عالوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسالمی، منافع اقتصادی، انسانی

 .کشور به همراه خواهد داشت

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

  1۶/2/99مورخ  24منبع خبر : خبرگزاری وطن !دالر آمریکا به زودی سقوط خواهد کرد :یک کارشناس اقتصاد در هرات

یم شود که بزودی همه ما شاهد آن خواهارزش دالر آمریکا سقوط کرده است، این تیتر سر خط خبرهایی می

را به امضاء ” برتن وودز“کشور دنیا در آمریکا جمع شده و قرار داد  44نمایندگان   1944جوالی 1درست در .بود

رساندند. غالب اشتراک کنندگان این نشست کشورهای آسیب دیده ناشی از جنگ دوم جهانی بودند. کشورهای 

خود را دالر قرار داده و پشتوانه دالر را طال. این های امضاء کننده این توافق نامه تصمیم گرفتند نرخ برابری پول

تصمیم نشات گرفته از برتری قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا نسبت به سایر کشورها بود. در آن زمان آمریکا 

دالر را به چاپ برساند. در این سیستم آمریکا مکلف  3۵متعهد شد با یک انس طالی ذخیره شده در بانک مرکزی 

که دالر داشته باشد در صورت درخواست آن، معادل دالر آن را طال پرداخت نماید. در این سیستم  شد هر کشوری

دالر در مقابل یک انس طال پول چاپ کند. این  3۵توانست بیش از نرخ برابری دالر با طال ثابت بود و آمریکا نمی

ن اروپا و جاچان توانستند با رفت. مناطق و کشورهای زیادی همچوبه خوبی پیش می 19۷1سیستم تا سال 

های ایجاده شده این سیستم، رشد اقتصادی خوبی داشته باشند. این کشورها با استفاده از رشد استفاده از سهولت

آمریکا تعهد خود را  19۷1های ناشی از جنگ دوم جهانی را نیز بازسازی کردند. پس از سال اقتصادی خود ویرانی

دالر زیر پای گذاشت. طوریکه در همین سال ارزش یک  3۵بر برابری یک انس طال با  در قرارداد برتن وودز مبنی

دوباره ارزش طال در مقابل  19۷3دالر افزایش داد. درست دو سال بعد یعنی در سال  3۸دالر به  3۵انس طال را از 

دهد که آمریکا ن میدالر افزایش یافت. این افزایش قیمت طال و کاهش ارزش دالر نشا 42٫22به  3۸دالر از 

توانست با طالی ذخیره شده کمتر، پول بیشتری را به چاپ برساند. در حقیقت چون این پول پشتوانه الزم را می

با اقدامات آمریکا نظام برتن وودز عمالً فرو پاشید. از آن  19۷3نداشت بناءً ارزش آن نیز کمتر بود. پس از سال 

به دالر کاهش یافته و این اتفاق باعث کاهش ارزش آن شده است. به همین ها نسبت زمان به بعد اعتماد دولت

در .المللی خود جایگزین دالر کنندتری را در معامالت بینجهت کشورهای مختلف کوشش دارند تا ارز باثبات

گر های اخیر نیز به دلیل تحریم آمریکا علیه برخی از کشورها و همچنین جنگ تجاری این کشور علیه دیسال

کشورها بسیاری همچون چین، هند، ایران، ترکیه و روسیه تالش کردند در مبادالت خارجی خود دالر را کنار زده 

ها چین همواره کوشیده است وابستگی خود را به دالر کم در طی این سال.های دیگری استفاده کنندو از سیستم

المللی پول، استفاده از یوآن در تجارت ندوق بینص SDR کند؛ افزایش ذخیره طال، قرار دادن یوآن چین در سبد

المللی کردن یوآن، از اقداماتی است که تا کنون چین انجام های پولی برای بینالمللی، ایجاد پیمانبا شرکای بین

 ترین اقدام نیز رسماً دالر آمریکا را از معامالت بورسی خود حذف کرده و این کشور را در شوکداده است. در تازه

های آمریکا علیه این کشور و ایران های اقتصادی که از ناحیه تحریمهند نیز با توجه به آسیب.عجیبی فرو برد است

ترین المللی خود حذف کند. هند یکی از بزرگمتوجه آن شده است، کوشش کرده است، دالر را از معامالت بین

های ریکا عمالً اقتصاد آن آسیب دیده است. در سالوارد کنندگان نفت ایران است؛ با تحریم این کشور توسط آم

ترکیه .اخیر هند در مبادالت خود با روسیه و امارات متحده عربی به جای دالر از پول ملی خود استفاده کرده است

https://watan24.com/%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af/
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نیز برای کاهش نفوذ آمریکا اعالم کرده است که قصد دارد از طریق یک سیاست جدید برای تجارت غیر دالری با 

المللی خود، به انحصار دالر آمریکا پایان دهد؛ این کشور اعالم کرده است که برای تجارت غیر دالری با ینشرکای ب

ایران نیز با توجه به عدم پایبندی آمریکا به برجام و خروج این کشور از این .روسیه، چین و اوکراین آماده است

دیده است. ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادر  المللی و تشدید تحریم آن، آسیب اقتصادی زیادیمعاهده بین

الملل بسیار کاهش کننده نفت جهان است؛ آمریکا توانسته است با تحریم ظالمانه، فروش نفت آن را در سطح بین

والدیمیر پوتین .المللی خود، از ارزهای ملی استفاده کندکوشد در مبادالت بیندهد. به همین جهت ایران می

روسیه نیز گفته است که آمریکا با تضعیف دالر خود اشتباه استراتژیک عظیمی را مرتکب شده  رئیس جمهوری

تری از های امنهای دالر خود را به داراییاست. همچنین وزیر اقتصاد این کشور گفته است که روسیه باید دارایی

ای آمریکا علیه خود چندین بار دچار هبها تبدیل کند. این کشور به دلیل تحریمقبیل روبل، یورو و فلزات گران

های نوسانات ارزی شدید شده است. روسیه بعد از تهدید آمریکا مبنی بر قطع دسترسی به سیستم پرداخت

المللی، اقدام به راه اندازی سیستم جایگزین سوئیفت نموده است .روسیه تاکنون توانسته است بخشی از بین

نهاد های پولی با چین، هند و ایران انجام دهد. این کشور اخیراً پیشق پیمانمبادالت خود را بدون دالر و از طری

استفاده از یورو در تجارت با اروپا را داده است. روسیه اوراق قرضه دالری خود را به فروش رسانده و میزان زیادی 

رخوردارند؛ بناءً واضح است که کشورهای نامبرده به لحاظ اقتصادی از قدرت زیادی ب.طال ذخیره کرده است

تواند تاثیر زیادی در کاهش نفوذ دالر در سطح جهان داشته باشند. عالوه بر این کشورها اروپا نیز اقدامات آنها می

دهد در مطالب فوق نشان می.کند برای کاهش نفوذ آمریکا یورو را تقویت نموده و دالر را تضعیف نمایدکوشش می

المللی به یورو، یوآن چین، طال، نقره و یا هم سیستم نرخ را در مبادالت بین آینده نزدیک دالر آمریکا جای خود

بناءً الزم است بانک مرکزی کشور ما از این اتفاقات غافل نبوده و نیم نگاهی هم به سمت .چند ارزی خالی کند

 دانشگاه هرات استاد اقتصاد –نویسنده مقاله : مجتبی ابراهیمی  .ذخیره ارزی ارزهای نامبرده داشته باشد

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

 مدیریت تولیدات کشاورزی در هرات در دوران کرونا از سوی دولت 

  1۸/2/99منبع : به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، 

بیماری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم مبتالیان به این   پس از انتشار ویروس کرونا در هرات و افزایش آمار

نیز تحت تاثیر این بیماری قرار گرفت. در همین راستا بخش کشاورزی در هرات نیز از تاثیرات این ویروس در امان 

عبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات .نمانده و ضررهایی به کشاورزان و تولیدات آنها وارد کرده است

ذاری ویروس کرونا بر کار و فعالیت کشاورزی و تولید محصوالت مختلف، اشرف غنی دستور گفت: پس از تاثیرگ

داد تا تجهیزات مدرن و امکانات مورد نیاز برای بسته بندی و نگهداری تولیدات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار 

ماه برنامه  2پس از مدت  گیرد و محصوالت آنها در دوران بیماری محفوظ باشد و ارزش آنها کاهش نیابد تا

نگهداری با کاهش ویروس کرونا در افغانستان این محصوالت بدون وارد شدن ضرر و از بین رفتن آن دوباره وارد 

های ماه در بخش 2وی افزود: پروژه های مدیریت کشاورزی در هرات از امروز آغاز شد و قرار است برای .بازار شوند

زائی دانش آموخته دانشگاه کشاورزی عالوه بر اشتغال 2۰۰کشاورزی یک هزار و بسته بندی و نگهداری محصوالت 

وی تصریح کرد: .در کنار کشاورزان هراتی همکاری کنند تا کیفیت درست محصوالت و نگهداری از آن حفظ شود
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برای  به همراه یک صد هزار دالر از نهادهای خارجی در هرات  میلیون افغانی هزینه دولتی ۵۰۰به طور کل 

افزایش کیفیت و نگهداری محصوالت کشاورزی اختصاص داده شده تا در بحران کرونا از خسارات کشاورزان 

گویند که محصوالت کشاورزی و لبنیات خود را از سوی دیگر نیز کشاورزان و دامداران در هرات می.جلوگیری شود

های مواصالتی و منع عبور و نا و مسدود بودن راهکنند اما اکنون به دلیل شیوع ویروس کرومانند گذشته تولید می

آنها .رسد و تاکنون خسارات زیادی به آنها وارد شده استمرور نیز کاالهای تولیدی آنها کمتر به مراکز فروش می

  از سوی حکومت به انها  تاکید دارند که با اهدای امکانات بسته بندی و نگهداری محصوالت کشاورزی و دامداری

شیر آغا سروری فرماندار شهرستان .خسارات و تلفات محصوالت کشاورزی و دامداری کاهش خواهد یافتمیزان 

گذره هرات نیز در این مورد گفت: حکومت تاکنون توجه خاصی به بخش کشاورزی در هرات نداشته و کشاورزان 

خود به فروش رساندند اما نیاز  مطابق با روش سنتی خود محصوالت را تولید کرده و به اندازه نیاز خود و روستای

های سنتی را کنار گذاشت و باکمک وزارت کشاورزی ماشین آالت مدرن در اختیار انها قرار است تا دیگر روش

دهند تا هم تولیدات مدرن شود و هم آمار تولید محصوالت افزایش یابد تا عالوه بر مصرف داخلی نیز میزان 

حید قتالی والی هرات اما تاکید کرد که استراتژی حکومت در بخش کشاورزی سید عبدالو.صادرات را افزایش دهیم

اشتغالزائی و حمایت از کشاورزان است و در اینده ای نزدیک نیز قرار است تا بودجه ای خاص برای ایجاد یک 

ی اما یک کارشناس کشاورز.مکانیسم خاص که در فصول مختلف تولیدات دیگر حیف و میل نشوند اختصاص یابد

کند که زیربناهای مورد نیاز ان در هر شرایطی محیا درهرات براین عقیده است که بخش کشاورزی زمانی رشد می

وی افزود که با توجه به .شود و تحقیقات اساسی در بخش تولید محصوالت آبی و کم آب نیز صورت گیرد

اشت و تولید هستند اما تاکنون بذرهای های کشاورزی آماده کهای شدید و کافی دوسال اخیر در هرات زمینباران

های از سوی وزارت کشاورزی به کشاورزان داده نشده است و مهم تر از همه تاحال اموزش  اصالح شده و کامل

در هرات بیش از  .مهم کاشت و برداشت به کشاورزان داده نشده تا محصوالت خوب و با کیفیت را برداشت کنند

د محصوالت کشاورزی هستند اما اکنون با شیوع کرونا در هرات کشاورزان هزار کشاورز مشغول تولی 2۵۰

درصد رسیده و حتی به دلیل وجود ممنوعیت رفت و آمدها در شهر نیز محصوالت  ۵۰تولیداتشان به زیر 

 مسووالن اداره کشاورزی هرات اما برنامه مدیریت تولیدات کشاورزی را برای کنترل.شودکشاورزی آنها فرسوده می

 .خواننداین وضعیت مهم می

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

 نگرانی از بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم افغانستان، همزمان با شیوع ویروس کرونا

  1۸/2/99منبع : خبرگزاری صدای افغان )آوا(

های اقتصادی، آگاهان لیتدر پی شیوع ویروس کرونا در جهان و افغانستان و به دنبال آن متوقف شدن فعا

گویند که شیوع این ویروس و با ادامه قرنطینه شهرها، احتمال ورشکستگی اقتصادی و بدتر شدن اقتصادی می

های آگاهان اقتصادی از گسترش ویروس کرونا، ادامه اختالفات سیاسی وهمچنین نبود برنامه وضعیت وجود دارد.

محمد ییالقی وزیر پشین تجارت و آگاه امور غالم.کنندراز نگرانی میمنظم و مدون درعرصه اقتصادی در کشور اب

اقتصادی گفت که در حال حاضر نه تنها برای توسعه اقتصادی بلکه جهت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اقتصادی، 

مختل کرده،  های اقتصادمحور رابرنامه گیریبه باور ییالقی هرچند ویروس کرونا تصمیم.ای وجود نداردهیچ برنامه
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اما با این وجود نیز اگرحکومت مقتدر وجود داشت، با استفاده از برخی منابع داخلی احتمال داشت که کمبودها و 

گیری و ییالقی، اختالفات سیاسی را یکی از موانع بزرگ فرا روی تصمیم.خالها را در حالت اضطرار پر کرد

تاکید کرد که اگر به اختالفات پایان داده نشود، افغانستان در  ریزی برای توسعه اقتصادی درکشور دانسته وبرنامه

او تاکید کرد که اقتصاد افغانستان به دلیل عدم .ها از جمله اقتصاد با خطر جدی مواجه خواهد شدتمام بخش

ی های خارجتوسعه منابع داخلی، مانند استخراج معادن، صادرات اقالم زراعتی، تا کنون به شدت وابسته به کمک

به گفته ییالقی ادامه اختالفات .ها نیز اغلب وابسته به چگونگی وضعیت سیاسی در کشور استباشد و این کمکمی

سیاسی میان عبداهلل و غنی سبب شد که یک میلیارد کمک امریکا قطع شود و همزمان سایرکشورهای جهان نیز 

به عقیده این آگاه اقتصادی اگر وضعیت .ستکننده اشان به افغانستان کمتر شود که این وضعیت نگرانعالقه

همچنین ادامه یابد و ویروس کرونا نیز بزودی از بین نرود، وضعیت اقتصادی افغانستان به مراتب بدتر و دامنه فقر 

این درحالی است که یونس سالک سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان درمصاحبه .ترخواهد شدو بیکاری نیز گسترده

هرچند سالک .دهدهای اقتصادی موثر و کاربردی این وزارت مطابق با شرایط کرونایی کشور خبر میمهبا آوا از برنا

کند، بیکاری بیشتر گوید که بر اساس تحقیقات انجام شده در شرایط کرونایی، فقر صددرصد افزایش پیدا میمی

رسد، همچنین بخش درصد می 4 یابد، به همین ترتیب رشد اقتصادی افغانستان به منفیدرصد افزایش می 3۵

بیند، اما با این هم حکومت نیز مطابق وضعیت آمادگی الزم را صنعت و خدمات به صورت جدی آسیب می

کند که در سال جاری این سالک اشاره کرد که سکتور خصوصی ساالنه حدود یک ملیاد دالرهزینه می.دارد

او اضافه کرد که وزارت اقتصاد درسطح سوم .تمرکز خواهد شدبضاعت مها برای رسیدگی به افراد فقیر و بیهزینه

های جهانی را برای بهبود وضعیت اقتصادی جلب باشد تالش خواهد کرد تا کمککه مذاکره با نهادهای جهانی می

الزم به ذکر است که ویروس کرونا درحالی به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده، که پیش از این بسیاری از .کند

 ردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشتند.م

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

  2۰/2/99منبع : خبرگزاری صدای افغان)آوا( رکود اقتصادی افغانستان همزمان با گسترش ویروس کرونا؛ 

صد کاهش پیدا کرده در ۸۰های کوچک و متوسط گذاریگذاری در افغانستان/ سرمایهتوقف کامل سرمایه

گذاری افغانستان در مصاحبه ای، از توقف های تجارت و سرمایه، عضو هیئت مدیره اتاق"خان جان الکوزی"است.

 ۸۰های کوچک و متوسط گذاریافزاید که سرمایهالکوزی می .کندگذاری در کشور ابراز نگرانی میکامل سرمایه

او در عین حال اظهار .ی اقتصاد کشور در سال پیش رو نیستدرصد کاهش پیدا کرده و این آغاز خوبی برا

کند که بعد از پایان قرنطینه و برچیده شدن دامن ویروس کرونا، وضعیت به حالت عادی برگردد و امیدواری می

از سویی هم الکوزی روند  .بار خواهد بودها آغاز شود؛ در غیر آن صورت وضعیت اقتصادی فاجعهگذاریسرمایه

ها افزاید که محدودیتزا عنوان کرده، میو ترانزیت با سایر کشورها را عادی، اما با پاکستان هنوز هم چالش تجارت

از سوی پاکستان به زمان قرنطینه اختصاص ندارد و این کشور به دالیل مختلف سیاسی و امنیتی، هر از گاهی یا 

که برخورد دولت پاکستان با با این.کندری وضع میکه محدودیت بیشتکند و یا اینمرزهایش را کامال مسدود می

گوید که افغانستان تا هنوز هیچ تاجران افغانستان همواره غیرعادالنه و گاهی خصمانه بوده است، اما الکوزی می

 کهالکوزی در پاسخ به این.مانعی برای انتقاالت پاکستان از طریق افغانستان به آسیای میانه و... ایجاد نکرده است

هایی برای جلوگیری از گذاری چه پالناگر وضعیت با همین شرایط همچنان ادامه پیدا کند، اتاق تجارت و سرمایه
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اتاق با دولت در حال مذاکره است و در خصوص توسعه تولیدات داخلی از "بحران اقتصادی روی دست دارد؟ گفت: 

های عملی برداشته نشده اما تا هنوز گام کند،وگو میجمله مواد غذایی و مدیریت محصوالت زراعتی گفت

شود که گوید، تصور می، کارشناس امور اقتصادی در مصاحبه ای می"محمد مشعل"در همین حال ."است

بین چنین های نابسامانی اقتصادی و آشفتگی بازار به زودی ختم نشود؛ مخصوصا در افغانستان که پیشلرزهپس

ه قرنطین و گسترش ویروس کرونا، بازارها تا یک مدت به سکوت خود ادامه خواهد داد به باور او، با ادام.حالتی نبود

اما به گفته این آگاه مسائل اقتصادی، راه حل ساسی این خواهد بود .و آشفتگی قیمت همچنان باقی خواهد ماند

های طور مثال اگر از کمکهایی دنبال شود که عاید زودهنگام را برای مردم به دنبال داشته باشد، به که استراتژی

تواند حداقل در قسمت مصرف بودجه تر استفاده شود، میخارجی که وعده داده شده، به صورت معقول و مناسب

این در حالی است که .زا، اندکی از شک وارده به اقتصاد افغانستان را کاهش دهدهای منفعتدولتی و ایجاد پروژه

مناسبی که بتواند اقتصاد را از ورشکستگی بیشتر نجات دهد، از سوی دولت های به عقیده مشعل، تاکنون برنامه

اما مشکل اساسی در افغانستان به باور او، .کنندسازان روی یک برنامه کار میگرفته نشده است؛ هرچند که پالیسی

های دولتی، و به دستگاه بر بودن بروکراسی درها بوده که به اثر فساد و زماننبود برنامه نیست، بلکه تطبیق برنامه

ها واقع شده و یا حداقل همین ترتیب بحث جنگ و صلح، که دست به دست هم داده یا سد راه تطبیق برنامه

های خارجی کدام یک که جدا از کمکاین کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این.تاثیراتش را کم ساخته است

های اقتصادی را واند نتیجه فوری داشته باشد و اندکی از نابسامانیتاز منابع داخلی در شرایط دشوار کنونی می

غیر قابل استفاده و بیشتر  استخراج معادن هرچند منبع خوبی است، اما در شرایط اضطرار گزینه"بکاهد؟ گفت: 

زودی نه از طرفی هم به باور وی، تزریق به اقتصاد از طریق منابع زیرزمینی به ."یک طرح آرمانی است تا واقعی

بر است؛ های زیربنایی زمانعملی است و نه هم سود استخراج معادن زودبازده و قابل استفاده است، زیرا سود پروژه

درحالی که دولت افغانستان همین اکنون با کسر شدید بودجه مواجه است و از طرف دیگر، پشتوانه قانونی 

تواند گزینه خوبی از این جهت استخراج معادن نمی های خارجی نیز مقدور نیست؛استخراج معادن برای شرکت

تواند از مشعل تصریح کرد که افغانستان در شرایط کنونی تنها می.مدت باشدبرای جبران شک اقتصادی در کوتاه

این آگاه .الگوی حمایت از تشبثات کوچک و متوسط استفاده کرده و از بحران به وجود آمده جان سالم به در برد

یان داشت که مزایای تشبثات کوچک و متوسط این است که اوال وابسته به مردم است و در قدم دوم اقتصادی ب

های کوچک و متوسط کمتر کند؛ در عین حال دخالت بروکراسی دولتی در بخشنظام اقتصاد بازار را تقویت می

هایی را ایجاد نماید که به قاست و کافی است که دولت نظام مالی اصالح شده را ایجاد کند. دولت در ضمن صندو

مدت باشد؛ تواند یک چشم انداز عملی برای بهبود اقتصاد کشور در کوتاهمتشبثین قرضه داده شود و این می

رود و مردم سودی دهد و در ثانی ثروتش عمدتا به جیب دولت میبرخالف معادن که اوال به زودی نتیجه نمی

جهانی به تازگی گزارش داده است که ویروس کرونا، هشت کشور آسیایی این در حالی است که بانک .نخواهد برد

دش، بوتان، این بانک، افغانستان، بنگال به شمول افغانستان را با رکود شدید اقتصادی روبرو خواهد کرد. به گفته

بربنیاد این .هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریالنکا در بدترین وضعیت در چهل سال گذشته قرار خواهند گرفت

گزارش، افغانستان در صدر فهرست هشت کشور آسیایی قرار دارد، که ویروس کرونا این کشورها را با چالش بزرگ 

دهد که امسال رشد اقتصاد افغانستان زیر صفر قرار خواهد های این بانک نشان میبینیپیش.کندمالی روبرو می

های بر اساس این گزارش، توقف فعالیت.یر خط فقر خواهد دادتر روستانشینان را زگرفت و بحران کرونا، بیش

بار ها بههای مالی و بانکی رکود شدید اقتصادی را در این کشوراقتصادی، فروپاشی تجارت و استرس در بخش

 .خواهد آورد
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 فغانستان؛ چاره چیست؟و اقتصاد وابسته ا ۱9-بحران کرونا کووید

 22/2/99منبع : خبرگزاری هشت صبح  و خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، 

های رشد جهانی را در یک انداز اقتصادی جهان تاریک است و بحران کرونا یکی از شدیدترین شوکامروزه چشم

یکی از خسارات وارد .اهش یافته استقرن به وجود آورده است. تولید ناخالص داخلی جهانی پنج تا هفت درصد ک

برای کاالی تولیدشده مشتری در بازار نیست. .شده بر اقتصاد به دلیل شیوع کرونا کاهش در سطح تقاضا است

ها و کننده در صورت عدم همکاری دولت مجبور به کاهش هزینه ها هستند و در این صورت کارخانهمراجع تولید

شوند تا فشار هزینه مالی در شرایط بحرانی را کاهش شان میدی از کارکنانها مجبور به برکناری تعداشرکت

تواند باعث یابد. کاهش عرضه کاال و خدمات میکاری افزایش و تولید و عرضه کاهش میدهند. بنابراین نرخ بی

ها توانند از آنیها مای وجود دارد که دولتهای مالیها گردد اما سیاستو افزایش قیمت مدت کاالکمبود میان

توانند های مرکزی میبار استفاده کنند، به عنوان مثال بانکبرای جلوگیری یا محدود شدن سقوط فاجعه

های دولت کاهش توان با هزینهگی اضطراری را به بخش مالی ارائه دهند و اثر رکود ناشی از تقاضا را مینقدینه

شان برای بخش ها رفاه پولیشدن کارخانهکاری و ورشکستهیها برای جلوگیری از افزایش نرخ بداد. دولت

با این بحران و .دهند تا در طول بحران بتوانند خسارات رکود ناشی از تقاضا را کاهش دهندخصوصی را افزایش می

ر تواند مبارزه کند؟ کشوری که واردات آن به مراتب بیشتبیماری فراگیر، کشور فقیری چون افغانستان چگونه می

های جهانی، چی باید کرد؟افغانستان از صادرات آن است و با این کسر تجارتی و اقتصاد مصرفی و متکی به کمک

کنند. درصد مردمش زیر خط فقر زندگی می 4۰رود و حدود های جهان به شمار میکه یکی از فقیرترین کشور

س کرونا و افزایش تعداد مبتالیان، نبود عالوه بر مذاکرات صلح، جنگ با طالبان و بحران سیاسی، شیوع ویرو

های ها افزوده است. با اعمال قرنطینه و توقف فعالیتامکانات کافی جهت درمان بیماران، به نگرانی و چالش

شان مزد روزانه است و کارگران روزمزد اند، با مشکالت فراوان وخرجاقتصادی، تعداد کثیر مردمی که دخل

شان است. هم اکنون طوالنی شدن به این ویروس هراس مردم از خالی ماندن سفرهواجه تر از ماند و بیشمواجه

 شدن قرنطینه در پایتخت و والیات، و توقف چرخ معامالت اقتصادی، نگرانی شهروندان کشور را بیشتر کرده است

ر از طریق کار روزمره هزار نف ۷۰۰پذیر دارند که از این میان های آسیبدرصد جمعیت افغانستان شغل ۵9حدود .

هزار تن از این افراد به حدی فقیر اند که اگر نتوانند کار  ۵۰۰کنند؛ بر اساس گزارش وزارت اقتصاد امرار معاش می

افزایش قیمت مواد اولیه و نبود مدیریت درست .توانند تامین کنندشان را نمیهایی خانوادهکنند، مصارف روزمره

های تجارتی کشور با تعدادی از کشورهای همسایه در طول هفته، از جمله دن راهبازار توسط دولت، بسته بو

کانتینر حامل بار در مسیر افغانستان  9۰۰آوریل، یک هزار و  1۶های پاکستانی، از پاکستان، )طبق گزارش رسانه

تر کرده ر کشور را جدیها دتر قیمتدر بندر کراچی گیر مانده است(، نگرانی از کمبود مواد اولیه و افزایش بیش

درصدی نرخ مواد اولی، فقر در کشور هفت درصد افزایش  1۰طبق گزارش وزارت اقتصاد در صورت افزایش .است

طبق .درصد افزایش یابد، چهار میلیون تن بر این تعداد افزوده خواهند شد 2۰یابد و هر گاه نرخ مواد اولیه می

در بعضی از مناطق پرجمعیت افغانستان از جمله کابل ،  (WFP) ملل ی جهانی مواد غذایی سازمانگزارش برنامه

 گزارش.قندهار و ننگرهار قیمت برخی کاالی اساسی مانند گندم، آرد گندم و روغن افزایش قابل توجه یافته است

WFP درصد افزایش یافته  1۷درصد و قیمت روغن حدود  1۸تا  1۵آوریل، قیمت آرد  1۵دهد که تا نشان می
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درصد کاهش یافته است. با توجه به  2۰تا  14ها قدرت خرید کارگران عادی ت، در عین حال، با افزایش قیمتاس

افزایش قیمت مواد غذایی و  19-میلیون افغان مصونیت غذایی ندارند و با شیوع کووید 14,3ارزیابی سازمان ملل 

بنا بر این، دولت مکلف است با اعانه .ه استتر شدکاهش قدرت خرید مردم نگرانی از گسترش فقر و گرسنگی بیش

ی فقر و ها دامنهها را در بازار نگه دارد، در غیر آن با افزایش قیمتکننده مواد اولیه، قیمتهای فراهمبه شرکت

گویی و فقر، دولت به منابع عظیمی نیاز دارد و برای پاسخ 19-برای مبارزه با کووید.گرسنگی گسترش خواهد یافت

شده در درآمد بودجه، هزینه و بودجه را تجدید نظر کنند. های منعکسن چالش، الزم است تا دولت اولویتبه ای

های حکومت گردد، اما برای رفع تجدید نظر در بودجه ممکن است دشوار باشد و منجر به توقف بخشی از برنامه

ری و حیاتی است. بنا بر این در چنین های عمومی، ضرواین وضعیت اضطراری و مهار کسری مالی و افزایش بدهی

وخرج دقت کند و همین منابع محدود را تا شرایطی حکومت برای داشتن منابع مالی کافی باید در قسمت دخل

های جهانی، ومیل شدن کمکحد ممکن شفاف و آن طوری که باید، به مصرف برساند. موجودیت فساد و حیف

های جهانی برای شفافیت در مصرف کمک .است 19-یکار در برابر کوویدشود و سد راه پباعث افزایش بحران می

در شرایطی که افغانستان را .ومیل آن در چنین شرایط بسیار حیاتی خواهد بودمبارزه با کرونا و جلوگیری از حیف

-بارزه با کوویدکند تا در کنار مکنند، کشور فقیر و منابع محدود ما را وادار میهم کرونا و هم گرسنگی تهدید می

حکومت افغانستان با ایجاد صندوق مبارزه با فقر و .گیری گرسنگی در کشور نیز باشیمبه فکر مبارزه با همه 19

هایی که در اولویت قرار جویی مصارف در سایر موارد و توقف پروژههای جهانی، صرفهگرسنگی و با استفاده از کمک

گیری تواند بودجه قابل مالحظه را به وجود آورَد، تا شدت بحران و همهمی ندارد و انتقال بودجه آن به این صندوق

ها و ابعاد بحران اقتصادی برخاسته از شیوع کرونا در درازمدت عمیق خواهد بود، لرزهپس.گرسنگی را کاهش دهد

مبارزه برایش، ی روی دست های بیرونی تنها گزینهاما برای افغانستان با منابع محدود مالی و متکی به کمک

های تجارت افغانستان، بر بخش خصوصی از شروع شیوع کرونا نظر به گزارش اتاق.همین اکنون و زنده ماندن است

ونیم میلیارد دالر زیان وارد شده است و در نبود رفاه پولی و کمک از جانب دولت، تا پایان تا اکنون حدود یک

سیاست پولی درست در قسمت بودجه اضطراری و یاری بخش با اتخاذ .بحران این رقم افزایش خواهد یافت

داشتن چرخ اقتصاد در زمان رکود برای فعال نگه.توان از ابعاد و شدت بحران مالی در کشور کاستخصوصی، می

اقتصادی، کینز، اقتصاددان انگلیسی معتقد است که راه حل رکود اقتصادی سیاست مالی انبساطی است، از جمله 

تواند تقاضای های دولت که میگذاری، یا افزایش مستقیم در هزینهبرای تحریک مصرف و سرمایه کاهش مالیات

هیچ کشوری  .دولت افغانستان اکنون در سه جبهه در حال نبرد است: طالب، کرونا و فقر.کلی را افزایش دهد

در کنار .هم با کرونا و هم با فقر جنگد ومانند افغانستان درگیر بحرانی با چنین ابعادی نیست، هم با طالب میهم

تر از هر های اقتصادی، نیاز جدی به وحدت سیاسی و همکاری با دولت در شرایط کنونی است. اکنون بیشبرنامه

زمانی، نیاز به وحدت و حرکت در یک مسیر، زیر چتر جمهوری اسالمی افغانستان و همکاری الزم ملت با دولت و 

 .ن بحران، بسا الزم و مفید استدولت با ملت در گذار از ای

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

  2۷/2/99منبع : طلوع نیوز اند.همیلیون دالر را از خارج به داخل کشور فرستاد900ها سال گذشته افغان

ان شان در افغانستان ها و نزدیکهای هنگفتی را به خانوادهساالنه شهروندان افغانستان در بیرون از کشور پول

و  ۷۰۰میلیون دالر و بانک مرکزی بیش از  9۰۰ها را در پارسال میالدی بانک جهانی مقدار این پول .فرستندمی
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بربنیاد یک گزارش بانک جهانی امسال به علت گسترش ویروس کرونا و در پی آن   .گویدو میلیون دالر می ۵3

میلیون دالر پول کمتر از این رهگذر وارد افغانستان خواهد 2۰۰دیک به رکود کاروبارها در کشور های گوناگون، نز

هزار مهاجر  ۵۰۰بربنیاد آمارهای وزارت امور مهاجران، افغانستان در کشور های گوناگون شش میلیون و   .شد

پنجاه چهل سال در افغانستان جنگ است. بیش از »وزیر امور مهاجران گفت:   .دارد که بیشتر شان کارگر استند

درصد مردم افغانستان زیر خط فقر است و نرخ بیکاری هم در افغانستان بسیار زیاد است. بنابراین با معجزه این 

است که مهاجران از بیرون هاییکنند. نکته همین جاست که زندگی مردم وابسته به کمکمردم زندگی می

بربنیاد این  .استاز دید مهاجرت به بررسی گرفتهبانک جهانی دراین گزارش تازه بحران کرونا را   «.فرستندمی

فرستند، در مقایسه با هایی که مهاجران به کشورهای شان مییا پول« رمتنس»گزارش امسال در مقیاس جهانی 

 14۰میلیارد دالر کاهش خواهد یافت و در کشورهای جنوب آسیا با کاهش بیست و دو درصدی از  1۰9پارسال 

شود این سبب می»ایرج فقیری، آگاه امور اقتصادی اظهار داشت:  .میلیارد دالر خواهد رسید 1۰9میلیارد دالر به 

که کاهش ارزی در افغانستان ایجاد شود و ارزش پول افغانستان کاهش پیدا کند و بیکاری در افغانستان افزایش 

های با درآمد پایین و متوسط وادهها بیشتر به حساب خانکه این پولجاییگوید از آنبانک جهانی می «.پیدا کند

گوی وزارت اقتصاد بیان داشت: سهراب بهمن، سخن  .تواند فقر را بیشتر سازدها میشوند، کاهش آنواریز می

هایی شود که یک قسمتی از عواید شان پایین بیاید و اگر خانوادهسازد و باعث میها را متأثر میدقیقا این خانواده»

تنها « رمتنس»کاهش  «.تواند که حتی مشکل فقر را دامنگیر شان بکنداستند به این پول میکه بسیار وابسته 

های شوند، نیست. صادرات و فروش شرکتهایی که از بیرون وارد کشور میپیامد گسترش ویروس کرونا بر پول

معمول »گفت: « ند کوچیبر»قیوم معین، رییس شرکت  .استافغانستان در بیرون از کشور نیز بسیار زیانمند شده

ها در دنیا کامال خاموش چیزهایی را که ما در بخش کوچی داشتیم کاالهای تجملی بودند که تا فعال بازارهای آن

از سویی هم در پی گسترش  «.استاست. سر کاروبار ما بسیار تأثیر کرده و اصال همه کاروبار ما را ایستاد کرده

اند، از جمله شته بیش از دوصد هزار تن از مهاجران افغانستان به کشور برگشتهویروس کرونا در بیش از دو ماه گذ

با برگشت آنان نه تنها یک منبع درآمد  .بیش از سیزده هزار تن از امارات متحده عرب که بیشتر شان کارگر استند

 .تاساست بل باردوش آنان و فشار بر بازار کار افغانستان بیشتر شدهها قطع شدهخانواده

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

  2۸/2/1399منبع : خبرگزاری هشت صبح اعتصاب کاری کارمندان بهداشتی در هرات  

هرات، در اعتراض به پرداخت نشدن « کووید شماره یک»ی پزشکان و کارمندان اداری و خدماتی شفاخانه

ی چند ساعت اعتصاب کردند. مرکز درمانی که بیماران وهفتم اردیبهشت براشان، روز شنبه، بیستهایمعاش

شان از سوی حکومت سو معاشکنندگان ادعا دارند از سه ماه به ایناعتراض.بدحال کرونا در آن بستری هستند

ی داکتران از دید اتحادیه.توانند، فعالیت در شفاخانه را ادامه دهندپرداخت نشده و بدون دریافت معاش، نمی

آمدهای بسیار خطرناکی تواند پیصاب کاری کارمندان صحی و پزشکان در شرایط اضطرار کنونی، میهرات، اعت

به باور شورای .گی کندی پزشکی رسیدهبرای هرات به دنبال داشته باشد و حکومت، باید به مشکالت جامعه

تخدام کارمندان دولتی است وپاگیر تدارکات و اسوالیتی هرات، مشکل اساسی در طی مراحل اسناد، و قانون دست

ریاست صحت عامه هرات .پرداخت نشده است 19-های کوویدو به همین دلیل، تا کنون معاش کارمندان شفاخانه

اند و معاش آنان پیش از عید شان پایان دادهتأکید دارد، کارمندان شفاخانه با پادرمیانی رییس این نهاد، به اعتراض
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کووید »ی وهفتم ثور، در شفاخانهان خط نخست نبرد با کرونا، روز شنبه، بیستسرباز.رمضان پرداخت خواهد شد

هرات، مرکزی که بیماران بدحال کرونا در آن بستری هستند، برای چند ساعت اعتصاب کاری کردند. « شماره یک

مندان کار .اعتراض پزشکان، پرستاران و کارمندان خدماتی و فنی، پرداخت نشدن معاش از سوی حکومت است

و بدون دریافت یک  شود که حقوق نگرفتهگویند تمامی کارمندان این نهاد درمانی، حدود سه ماه میشفاخانه می

که بیماران بدحال کرونایی در آن « یوسیای»جز کارمندان بخش .اندرسانی کردهافغانی، برای بیماران خدمت

های شفاخانه به شود، کارمندان دیگر بخشراقبت میها مهای تنفس مصنوعی از آنبستری هستند و با دستگاه

رسم اعتراض دست از کار کشیدند و با حضور در یک تجمع اعتراضی، مقابل ساختمان شفاخانه، خواستند صدای 

رسانی آن را بر جالل عظیمی، از کارمند فنی شفاخانه، که مسوولیت برق.شان را به گوش مسووالن برساننداعتراض

گوید تمامی کارمندان به شمول پزشکان و پرستاران از تاریخ پنجم صبح می۸وگو با روزنامه گفت دوش دارد، در

که در پی ثبت نخستین موارد کرونا در هرات، در شفاخانه استخدام شدند، تاکنون معاش دریافت  9۸اسفند 

های داخت معاش کارمندان شفاخانهها پیش از این، بارها از مسووالن خواستند برای پری او، آنبه گفته.اندنکرده

کارمندان .پروایی حکومت سبب شد تا کارمندان مجبور شوند اعتصاب کاری کنندکرونا اقدام کنند، اما بی

اند، اما بدون های اخیر کار کردهگویند آنان در شرایط دشوار و خطر انتقال ویروس از بیماران، طی ماهمعترضان می

شدن برای بستری .شان را رها کنندیکار خودشان را ادامه دهند و ممکن است وظیفهتوانند پرداخت معاش، نمی

، دو و سه، که در سه های کووید شماره یکیافته است. شفاخانهبیماران کرونا در هرات سه مرکز درمانی اختصاص

ی کووید شماره یک ل شفاخانهفرهاد صارم، مسوو.دیگر موقعیت دارندی نسبتاً زیاد از یکمکان جداگانه و با فاصله

پذیرد که کارمندان این مرکز درمانی، در اعتراض به پرداخت نشدن معاش، صبح می۸وگو با روزنامه هرات، در گفت

کارمند فعالیت دارند که  112ی او، در شفاخانه کووید شماره یک، به گفته.اندبرای چند ساعت اعتصاب کاری کرده

سو معاش دریافت ها از سه ماه به اینشود و تمام آنکارمندان فنی و خدماتی میشامل پزشکان، پرستاران و 

افزاید، به دنبال پادرمیانی رییس صحت عامه هرات، کارمندان شفاخانه حاضر شدند اعتصاب را وی می.اندنکرده

د رمضان پرداخت ها را پیش از عیپایان دهند و کارشان را دوباره آغاز کنند، اما حکومت هم باید معاش آن

گوید سیدوحید قتالی، والی هرات، به صبح می۸ی کووید شماره یک هرات، به روزنامه یک کارمند شفاخانه.کند

ی حکومت برطرف نشود، او گان کارمندان معترض وعده داده است، اگر مشکل پرداخت معاش از بودجهنماینده

پروایی حکومت در دهد، بیتحادیه داکتران هرات هشدار میا.پردازدکند و معاش آنان را میمقداری پول قرض می

آمدهای بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد و تواند پیی پزشکی، میهای کووید و جامعهبرابر کارمندان شفاخانه

 صبح۸وگو با روزنامه نثاراحمد مصدق، رییس این اتحادیه، در گفت.تر ویروس در جامعه شودگیری بیشسبب همه

گوید افزون بر کارمندانی که معاش آنان پرداخت نشده، صدها کارمند دیگر نیز در حالت انتظار بدون معاش می

کشد و پرداخت معاش آنان ها طول میدر حالت عادی استخدام کارمندان دولت ماه.قرار دارند و بالتکلیف هستند

ما به دلیل حالت اضطرار ناشی از کرونا، کارمندان ی اداری دارد، او تأمین بودجه روند بسیار طوالنی و پیچیده

شماری از اعضای شورای والیتی هرات باور دارند، مشکل .های کووید به صورت فوری استخدام شدندشفاخانه

گیری ویروس کرونا، نبود قانون تدارکات و استخدام در هنگام بحران و حالت اساسی به میان آمده در بحران همه

ی تدارکات و وپاگیر و پیچیدهگوید قانون دستصبح می۸دی حدید، عضو این شورا، در صحبت با اضطرار است. مه

گان گان هرات در مجلس نمایندهاز سوی دیگر، نماینده.استخدام، مانع پرداخت معاش کارمندان بهداشتی است

های کووید ان شفاخانهادعا دارند در سطح حکومت مرکزی، مشکلی برای تأمین بودجه و پرداخت معاش کارمند

های ویژه مالی به والیان سخن گفته وجود ندارد و شخص وزیر مالیه، با حضور در پارلمان، از سپردن صالحیت
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صبح ۸گان، به روزنامه سیدعظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه و نماینده هرات در مجلس نماینده.است

اند، معاش کارمندان بهداشتی را پرداخت رارگرفته و آنان مکلفهای محلی قگوید بودجه در اختیار مقاممی

ی گوید رییس صحت عامه، با حضور در شفاخانهمحمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات می.کنند

کووید شماره یک هرات، از نزدیک با کارمندان این مرکز صحبت نموده و مشکل آنان با والی هرات در میان 

ی ویژه مصرف کرونا، پیش از عید رمضان معاش کارمندان صحی ی او، با تعدیل بودجهبه گفته.استگذاشته شده 

وی .بر شدن این روند، از سایر منابع مالی، بودجه اختصاص خواهد یافتشود، اما در صورت زمانپرداخت می

آهنگی ها با همودجه، معاش آناند و با تعدیل بهای مسووالن قناعت کردهافزاید، کارمندان معترض به وعدهمی

پیش از این، .شودی ویژه کرونا در هرات، پرداخت میمیلیون بودجه 4۰۰وزارت مالیه و والیت هرات، از منبع 

کرونا، به دستور او متوقف شده  ی ویژهصبح گفته بود، مصرف بودجه۸سیدوحید قتالی والی هرات، در صحبت با 

 شود.ی پزشکی تأمین میمیلیون بودجه کرونا، نیازمندی جامعه 4۰۰است و در مواقع ضروری از پول 

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

  2۸/2/99منبع : طلوع نیوز میلیون دالری جهان برای مبارزه با کرونا به افغانستان  ۶00کمک 

های خارجی به افغانستان برای یشترین کمکدر اوضاع کنونی و پس از گسترش ویروس کرونا در کشور افغانستان ب

تاکنون جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان  .است مبارزه به ویروس کرونا اختصاص داده شده

یورو  میلیون11۷میلیون دالر را بانک جهانی،  1۰۰است. از این میان  میلیون دالر کمک متعهد شده ۶۰۰بیش از 

میلیون  3۵میلیون دالر بانک توسعه آسیاسی، 4۰المللی پول، میلیون دالر قرضه صندوق بین22۰ا، اتحادیه اروپ

 کشورهائی چون چین، امارات متحده عربی، دالر ایاالت متحده آمریکا متعهد شده اند که پرداخت کنن. همچنین

نارندرا سنگرو،  .اندکمک نمودهو کشور چک نیز لوازم بهداشتی و داروئی به افغانستان  جمهوری اسالمی ایران

های های فوری را برای کمک به تالشبانک توسعه آسیایی کمک»رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان گفت: 

های چهل میلیون دالری به ساخت بیمارستان ها و است. کمکتصویب کرده 19دولت در مبارزه با بیماری کووید 

های دیگر در و ابزارهای و لوازم بهداشتی به این مراکز درمانی و شفاخانه 19های جدید برای بیماری کووید بخش

میلیارد افغانی تعدیالت در بودجه  29بر اساس اطالعات وزارت مالیه افغانستان  «.کشور کمک خواهد کرد

که برای هاییلاست، اما هنوز نهادهای دولتی از هزینه شدن پوحکومتی برای مبارزه با ویروس کرونا به میان آمده

شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه اظهار  .انداند، گزارشی ندادهمبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته

میلیون دالر تعهد بانک جهانی است که آن برنامه تشویقی است برای  4۰۰خارج از مسئله کرونا در حدود »داشت: 

وحید مجروح، معاون وزارت صحت  «.یابددر همین هفته انتقال میمیلیون دالر از این  2۰۰میالدی و  2۰2۰سال 

است، هنوز بحث تکنیکی روی آن پنجاه میلیون یورو اتحادیه اروپا تهعد کرده»عامه افغانستان نیز بیان داشت: 

 گویند که چگونگیگان میاعضای کمیسیون مالی مجلس نماینده «.شودادامه دارد که در کدام کیت ها مصرف می

سید عظیم کبرزانی، عضو  .ها از سوی حکومت پرسش برانگیز هستندای و هزینه شدن پول تعدیالت بودجه

در تعدیل به واحد عملیاتی پنج میلیارد افغانی موضوعات بعدی که در بودیجه »گان بیان داشت: مجلس نمایند

 «.استارد افغانی کم و زیاد هم شدهمیلی 13سال مالی هشت میلیارد افغانی بود خواسته شده؛ یعنی در مجموع 

ظرفیت الزم را حکومت افغانستان در نحوه مصرف بوجود »راسخ، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز افزود: مهدی

های جهانی به رهبری امراهلل هزینه شدن کمک حکومت پیش از این کمیته را برای مدیریت و «.استنیاورده
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ها از سوی دولت به جای خواستار هزینه شدن این کمکاست و اد کردهجمهور ایجصالح، معاون دوم رئیس

 .استنهادهای غیردولتی شده

 جمهوری اسالمی ایران به اداره صحت عامه هرات ده هزار ماسک اهداء نمود.

وع ری شینمایندگی جمهوری اسالمی ایران در هرات به اداره صحت والیت هرات ده هزار ماسک برای جلوگی

ه شد.در به ریاست صحت عامه هرات تحویل داد 1۵/2/1399کرونا، اهدا کرد. این ماسک ها تاریخ بیماری 

ی موسسه ده هزار ماسک که از سو“ای که از سوی سرکنسولگری ایران در هرات منتشر شده، آمده است: خبرنامه

 هورین فرهنگی جمحامی تهیه شده بود توسط معاون سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران  و همراهی رایز

امی، ز موسسه حانه اآقای تمنا از اقدام بشر دوست”اسالمی ایران در هرات، به ریاست صحت عامه هرات اهدا گردید.

مک رسانی کامر  معاون سرکنسولگری و رایزن فرهنگی ایران در هرات ابراز تشکر نمود.گفتنی است نهاد حامی در

نج هزار کند.این درحالیست که هفته گذشته، ج اایران پعالیت میبه مهاجرین و خصوصا مهاجرین افغانستان ف

ه بخیص کرونا به افغانستان اهدا کرد. همچنین اهدای دوهزار کیت های ایرانی تش 19کیت تشخیص بیماری کوید

ا کمک هساخت ایران به والیت هرات که خصوصا ماسک  N95 ماسک ۵۰۰۰هرات و  یک هزار لباس محافظتی و 

 ر نمود. ت تشکرات بود و رئیس اداره صحت عامه هرات از سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در هرامهمی به ه

 

 

 ۱399ثور  اردیبهشت /  30شنبه نرخ مبادله افغانی در برابر ارزهای خارجی مورخ  سه

 31/2/1399منبع : خبرگزاری صدای افغان/ آوا مورخ 

  

 فروش   خرید ارز خارجی ردیف

 یافغان  76.7750   افغانی 76.5750 یک دالر 1

 افغانی 91.8250   افغانی 91.250 یک پوند انگلیس 2

 افغانی 82.7000   افغانی 82.1000 یک یورو 3

 افغانی 0.0050   افغانی 0.0044 یک تومان ایرانی 4

 افغانی 0.4805   افغانی 0.4725 یک روپیه پاکستانی ۵

 افغانی 0.9600   افغانی 0.9500 یک روپیه هندی ۶

 افغانی 20.0000   افغانی 19.9000 یک درهم امارات ۷

 افغانی 75.5750   افغانی 75.0750 یک فرانک سویس ۸

 افغانی 19.4500    نیافغا  19.3500 یک ریال سعودی 9

 افغانی 10.6250     افغانی 10.2250 یک یوآن چین 1۰

 به اساس اعالم بانک مرکزی افغانستان می باشد.  نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها

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

 هرات  –وضعیت معامالت مواد سوختی در افغانستان 
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