
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هدمش  -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 نگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضويمعاون محترم هماه

 هرات  -غرب افغانستان  ٨٩اخبار اقتصادي خردادماه  بولتنموضوع: 

 با سالم

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

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

 
 طرف از                                        

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 هادي عليپورطرق 

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

 مشهد

                          

 

 :  رونوشت

 شهردارمحترم مشهد مقدس  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

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

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 خراسان رضوي اورزيرياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كش  - 

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد مقدس  - 

 رياست محترم شركت پخش فرآورده هاي نفتي مشهد  - 

 ه اي خراسان رضويمديرعامل محترم شركت برق منطق  - 

 صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي ،مدير كل محترم ميراث فرهنگي   - 

 فرماندار محترم تايباد  - 

 افغانستان در خراسان رضوي -اتاق مشترك ايران   - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 
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 7/9/47٨٩ :تاريخ 

 به شرح متن-دارد  :پيوست
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 ادی این  دوره :عناوین بولتن اقتص

 در این والیت استانداردولین هرات از نبود سردخانه ئابراز نگرانی مس 

  شودمی آغاز رمضان ماه پایان تا چشت –عملیات ساخت شاهراه هرات. 

 میندار رانیواردات نفت از ا یبرا یتیمحدود. 

 ولیدتافزایش کیفیت  برایوسسات خارجی منامه اداره کشاورزی هرات با امضای تفاهم 

 الیت غور با حضور سه وزیر و سفیر هندالمنفعه در وافتتاح دو پروژه عام 

 گزارش پنتاگون از وضعیت اقتصادی افغانستان؛ از کسری تجاری تا تاثیر تحریم ایران 

 کند! یگذارهیدربندر چابهار سرما یرانیکشت یرو تواندیافغانستان نم 

  کمک کردمیلیون دالر به کشاورزان هرات  3دانمارک. 

 است در این والیت گذاری کشورهای جهانهرات آماده سرمایه :والی هرات. 

 و مشکالتش دیهرات، شهردار جد یشهردار 

 کندیهرات زهر مار و عقرب صادر م. 

 تومان ( 170! ) حدود یافغان کیفراه تا  تیدر وال جاتیو سبز وهیم لویفروش هر ک 

 زنمیمخود را آتش  آالتنیهرات: ماش یبه وال ییمواد غذا دیشرکت تول هیشکوائ نامه! 

 قلعه هراتدر گمرک اسالم یاتیفساد و فرار مال 

 در هرات یدیمگاوات برق خورش ۴0 دیپروژه تول 

 شده است ترشیدر هرات ب یفرهنگ یهاراثیم یبه تماشا یمندعالقه 

 یو تاکید بر همکاریهای اقتصادی و اجرای پروژه تاپ سفر وزیر خارجه ترکمنستان به هرات 

  به افغانستان است. یکشت کی یبندر چابهار و هند/ هند آماده اهدا انیم یرانیکشتخط 

 اندازدبازار آشفته میوه ، کشاورز فراهی را به فکر کشت تریاک می :شورای والیتی فراه. 

 باستان هرات والیت صرافان اتحادیه برجسته اعضای و رئیس با مالقات جلسه گزارش 

 رسد؟یبه کابل م یمتیهندوانه فراه با چه ق 

 مواد مخدر را دستبند زد انیهرات صراف همکار با قاچاق سیپل. 

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

 در این والیت استانداردولین هرات از نبود سردخانه ئابراز نگرانی مس

  1۳۹۸ خرداد 1چهارشنبه  هرات خبرگزاری صدای افغان)آوا( : منبع 

https://watan24.com/%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/
https://watan24.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
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 گویند که کندی روند ساخت سردخانه باعث افتمسؤوالن کمیته دادخواهی شورای والیتی هرات می

خواهی کمیته داد مسئول.بهای واقعی محصوالت زراعتی و متضرر شدن کشاورزان این والیت شده است

 میدان جوار  هزار تنی در 5ه یک سردخانشود که قرار بود سال می ۷گفت: از مدت  شورای والیتی هرات

وی .شد متوقف نآ بودن استاندارد غیر دلیل به و آغاز آن کار مرتبه یک که شود احداث والیت این هوایی

تذکره از کاری متهم کرده و افزود که بارها وعده ساخت سریع سردخانه مهمچنین وزارت مالیه را به کم

ست که فتنیگ.به آنان داده شده اما تا کنون عملی نگردیده است سوی این وزارت و مسؤالن این پروژه

 تمشکال دلیل  این سردخانه توسط متخصصین کشور آلمان صورت گیرد که به طرح فنیقرار است 

های این عضو هبر بنیاد گفت.اند نشده فرستاده والیت این به بخش این مهندسین تمامی کنون تا امنیتی

فی این هزار تنی هرات جزء پالن انکشا 5ین سال است که ساخت سردخانه شورای والیتی هرات، چند

ها کجا به والیت بوده و برای ساخت آن بودجه اختصاص داده شده است اما معلوم نیست که این هزینه

یز نخانم حسینی در کنار مشکالت ساخت سردخانه هرات، به مشکل سرک بای پس .مصرف رسیده است

ی دیگر، از سو.ی است که کار این سرک آغاز شده اما از بودجه آن خبری نیستاشاره کرد و گفت مدت

ر این دهای انکشافی نیز ول کمیته دادخواهی شورای والیتی هرات از حیف و میل شدن هزینه پروژهئمس

ز جریان کار ادر همین حال، عبدالصبور رحمانی؛ رییس اداره زراعت والیت هرات .زندوالیت سخن می

ت کند که به دلیل مشکالت موجود کار ساخت آن مدتخنیکی سردخانه سخن زده اما تاکید میدیزاین 

برد این پروژه از سویی نیز، وی نقش سکتور های خصوصی را در پیش.طوالنی را در بر خواهد گرفت

 وژه ساختقرار است، پر.کندکاری و عدم همکاری شان گالیه میاساسی دانسته و از آنان به دلیل کم

 هرات، تیوالی شورای دادخواهی کمیته  والنئسردخانه در پنج والیت کشور اجرا شود که به باور مس

 کشور  اقتصادی اعبهبود اوض به و شده آزاد بازار در سودجویان استفاده سوء مانع هاسردخانه این ساخت

 .کرد خواهد کمک نیز المللی بین سطح در

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

 .شودمی آغاز رمضان ماه پایان تا چشت –عملیات ساخت شاهراه هرات 

 1/۳/1۳۹۸مورخ  سایت افغانستان خبرگزاری فارسمنبع : 

  .شودیچشت تا پایان ماه رمضان آغاز م_رئیس اداره راهسازی هرات گفت: کار ساخت شاهراه هرات

ره به اعتراضات گسترده مردمی در هرات برای رئیس اداره راه سازی هرات با اشا« عبداهلل حمایت» 

 تدارکات کمیته از پس و شده سپری پروژه این ساخت مراحل تمامی: گفت چشت –ساخت شاهراه هرات 

حمایت اضافه  .ت آن تا پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شدساخ کار حاضر حال در بودجه تهیه و

میلیون دالر نیز اجرائی خواهد شد و در حال  24و با هزینه  کیلومتر ۳5کرد: فاز اول این پروژه به طول 

حاضر شرکت سازنده نیز تمامی ماشین آالت خود را نیز به منطقه کار آورده و کار در حال آغاز شدن 

 به شاهراه این دوم فاز چشت، –وی همچنان گفت: همزمان با آغاز کار فاز اول شاهراه هرات  .است

 زیرساخت کارهای آن آسفالت اصلی بودجه رسیدن تا افغانی میلیون 10 هزینه هب نیز کیلومتر ۳0 مسافت

« جیالنی فرهاد»از طرف دیگر نیز  .شود انجام راحتتر شهروندان مرور و عبور تا شد خواهد آغاز آن
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سخنگوی والی هرات نیز در این مورد گفت: پس از اعتراض گسترده مردمی در مقابل دفتر والی هرات 

 در حیاتی و مهم هایهشاهرا از یکی چشت –شاهراه هرات .ر ساخت این بزرگراه آغاز خواهد شدبزودی کا

های به مرکز هرات، باعث رونق و  شهرستان از مسافرت مدت کاهش ضمن آن افتتاح با که است هرات

  .توسعه این مناطق خواهد شد

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

 .ی واردات نفت از ایران نداریممحدودیتی برا

 1/۳/1۳۹۸مورخ  سایت افغانستان خبرگزاری فارسمنبع : 

رآورده ففت و نمعاون امور تجاری تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان گفت: محدودیتی برای واردات 

  .ه استوجود نیامدهای قبلی در قبال این موضوع بههای نفتی از ایران نداریم و تغییری در سیاست

واردات  قف شدنمعاون امور تجاری تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان درباره متو« مصطفی خالزایی»

های یاستدر س نفت ایران به این کشور، گفت: واردات نفت ایران از افغانستان قطع نشده و هیچ تغییری

دولت  ستاندارداموارد  هر کشور دیگر بایدوی ادامه داد: فرآیند واردات نفت از ایران و . قبلی رخ نداده است

و در  یابی شدهت ارزافغانستان در مورد مواد نفتی را رعایت کند و این استاندارد در مبادی ورودی و گمرکا

فتی به نمواد  خالزایی تاکید کرد: بنابراین معیار ورود.  صورت رعایت آن اجازه ورود داده خواهد شد

ندارد های غیر استااندارد بوده و در غیر اینصورت جلوی ورود نفت یا فراوردهافغانستان رعایت قوانین است

نستان وارد افغا وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از ایران مواد غیراستاندارد .گرفته خواهد شد

افغانستان ارد ونقطه نفت  ۳نقطه مرزی با ایران دارد و از طریق این  ۳شده یا خیر نیز گفت: افغانستان می

براین رده و بنارم و استاندارد مصرفی تعیین شده افغانستان را رعایت نکوشده ن برخی از مواد وارد شود،می

تاکید کرد: ورود مواد  این مقام افغانستانی.شوداجازه ورود به آنها داده نشده و در قرنطینه نگهداری می

 ن مواد راهای ایرانی ایآنها نیز از پاالیشگاه نفتی از ایران توسط تاجران افغانستان صورت گرفته و

ه بنابراین باید طرف ایرانی استانداردهای الزم را برای ادامه واردات مواد نفتی ب کنند،خریداری می

ا ندارد و تنه خالزایی همچنین تصریح کرد: واردات نفت از ایران هیچ محدودیتی .افغانستان رعایت کند

د این ز ورورفی دولت افغانستان است که باید رعایت شود در غیراین صورت امحدودیت استاندارهای مص

ران های خبری افغانستان از قطع واردات نفت و مواد نفتی از ایبرخی از رسانه .مواد جلوگیری خواهد شد

ن ادگان عنوردکننبه این کشور خبر دادند و دلیل این امر را عدم رعایت استاندارد مواد نفتی از سوی وا

 .کردند

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

 تولیدافزایش کیفیت  برایوسسات خارجی منامه اداره کشاورزی هرات با امضای تفاهم

 2/۳/1۳۹۸مورخ  سایت افغانستان خبرگزاری فارسمنبع : 
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نها یت آکیف رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: برای رشد بهتر محصوالت، استاندارد سازی تولیدات و

ها را در راستای کیفیت بهتر به امضا نامه همکاری و حمایت از شرکتموسسات همکار خارجی تفاهم

 وگو با خبرنگار سایت افغانستانرئیس اداره کشاورزی هرات در گفت« عبدالصبور رحمانی»  .رساندند

ارجی در هرات گفت: ر خها با موسسات همکاهای شرکتنامهخبرگزاری فارس در حاشیه امضای تفاهم

 ه غربموسسات خارجی همکار به اداره کشاورزی در هرات و از طریق پروژه زنجیره غذایی در حوز

های های تولید، کمکسازی روشتازگی برای کنترل تولیدات خوب،کیفیت عالی و استانداردافغانستان به

پس  وی افزود: با این روش از این .های تولیدی استاندارد صورت خواهد دادای را با شرکتگسترده

وردار ی برخمحصوالت با کیفیت عالی و استاندارد تولید و در بازارهای جهانی و داخلی از ارزش خاص

اجرای  است که با رحمانی ادامه داد: ارزش این پروژه زنجیره غذایی بیش از یک میلیون دالر .خواهند بود

از طرفی  .بندی کنترل و ارسال خواهد شدوالت بستهآن از این پس طبق سفارش کشور متقاضی محص

ین روژه اولپاین  دیگر دکتر پاول بوریان مدیر پروژه زنجیره ارزش غذایی در حوزه غرب افغانستان گفت که

دات های گسترده به تولیدکنندگان محصوالت برای بدست آورن نتیجه خاص از تولیپروژه از نظر کمک

 والت آنها این پروژه مدرن سازی کار و تولیدات در هرات، افزایش محصووی افزود که هدف  .خود است

 روند از گرفته صورت هایبررسی از پس  رحمانی تاکید کرد: در حوزه غرب .کیفیت باالی تولیدات است

 غیر بندیستهب متوسط، کیفیت پایین، تولیدات که است شده دیده تولیدی، هایشرکت و کشاورزان کار

بب شد تا س ارک این. بود شده خارجی و داخلی تولیدات و صادرات کاهش سبب کار این که بوده استاندارد

های افزایش کیفیت و تولیدات را های تولیدی در هرات پروژههای کشاورزان و شرکتپس از بررسی چالش

هرات گویند که سیستم کشاورزی در های تولیدی در هرات نیز میکشاورزان و شرکت .اجرائی کنیم

کند و پس از تولیدات محصوالت، کیفیت در کار بسته بندی و میزان صورت سنتی عمل میتاکنون به

های بزرگی برای فروش تولیدات گرفت و این روند سبب ایجاد چالشتولیدات به حد متوسط صورت می

تولید و  االبردن کیفیت وافزایند که با ایجاد پروژه حمایت از تولیدات، بآنها می .در داخل و خارج شده بود

 ز سویاهمچنین کشاورزی به سبک مدرن سبب خواهد شد تا از یک سو صادرات خارجی افزایش یابد و 

 پسران به پدران از  کشاورزی در هرات فعالیت.دیگر اقتصاد کشاورزان نسبت به گذشته افزایش یابد

 به مصرف و تولیدات میزان ایاندازه به یدتول روش و کار در تغییرات بدون و جامانده به میراث صورتبه

ره های موسسات همکار با اداروش سنتی آن ادامه دارد اما با تحقیقات و بررسی به کار و آمده میان

درات های ظرفیت سازی برای رشد تولیدات، کیفیت، روش مدرن کشاورزی و صاکشاورزی در هرات، پروژه

 از پس یکشاورز محصوالت صادرات که کردند تاکید  شاورزیوالن اداره کئبیشتر به میان آمده و مس

 .ها افزایش چشمگیری خواهد یافتشدن این پروژه اجرائی

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

 الیت غور با حضور سه وزیر و سفیر هندالمنفعه در وافتتاح دو پروژه عام

   4/۳/1۳۹۸مورخ  آوا)خبرگزاری صدای افغانمنبع : 

http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
http://www.avapress.com/
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ده و دو شغور  رتبه به شمول سه وزیر و سفیر هند در افغانستان از مرکز کشور وارد والیتمهیأتی بلند

 .نموده است المنفعه را در شهر فیروز کوه افتتاحپروژه عام

زیر وعبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفت که مصطفی مستور وزیر اقتصاد، نجیب خواجه عمری 

روژه پح دو تحصیالت عالی، نجیب آقافهیم وزیر مبارزه باحوادث طبیعی و سفیر هندوستان برای افتتا

شهر فیروزکوه را باهم عمومی که شمال و جنوب  وی افزود که پل.المنفعه وارد شهر فیروزکوه شدندعام

عت میلیون افغانی افتتاح شد و سنگ تهداب تعمیر تدریسی دانشکده زرا 25کند، با هزینه وصل می

ه کشور خطیبی عالوه کرد ک.ر به زمین گذاشته شدالهزار د ۸۹5دانشگاه غور نیز با هزینه ساخت 

ها پروژه دیگر در سرتاسر ده غور،به بیان سخنگوی والی .باشدها میهندوستان تمویل کننده این پروژه

ها را کشور هندوستان به عهده باشد که تمویل مالی تمامی این پروژهوالیت غور در حال کار می

نکشاف اباشد که طی دو دهه اخیر کمترین بازسازی و والیت غور از والیات محروم در غرب کشور می.دارد

 .در آن صورت گرفته است

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

 گزارش پنتاگون از وضعیت اقتصادی افغانستان؛ از کسری تجاری تا تاثیر تحریم ایران

 5/۳/۹۸سایت افغانستان خبرگزاری فارس،منبع :  

از کسری تجاری رنج برده و همچنین تشدید تحریم  201۸پنتاگون اعالم کرد: اقتصاد افغانستان در سال 

اقتصاد »وزارت دفاع آمریکا در گزارشی در مورد   .اقتصاد این کشور داشته داشتهای ایران تاثیر منفی بر 

میلیون دالر  ۸۹1نوشت: میزان صادرات افغانستان )هوایی و زمینی( مبلغ « 201۸افغانستان در سال 

و نیم میلیارد دالر بوده، مبلغ بسیاری ناچیزی ۷برآورد شده که نسبت به واردات این کشور که به مبلغ 

 GDP درصد ۳5به بیش از  201۸براساس این گزارش، کسری توازن تجاری افغانستان طی سال   .است

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که رشد   .های بین المللی پر شده استبا کمک ءاین کشور بوده که این خال

سریع جمعیت این بینی شده که با توجه به رشد درصد پیش ۳در حدود  201۹اقتصاد افغانستان در سال 

پنتاگون در گزارش خود همچنین   .کشور ناچیز بوده و باعث بیکاری بیشتر جوانان این کشور خواهد بود

دلیل کسری تجاری افغانستان را بستن حریم هوایی پاکستان در پی تنش با هند عنوان کرده است که 

از سوی  .و کشور منجر شده استاین موضوع منجر به افزایش هزینه تجاری و در نتیجه زیان اقتصاد د

دیگر سیگار یا بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان اعالم کرده است که تصمیم دولت کابل مبنی بر کنار 

از طرف دیگر  .گذاشتن استفاده از راه زمینی پاکستان باعث کاهش تجارت خارجی این کشور شده است

ث شده که راه جدیدی در تجارت میان هند و پاکستان بجز معافیت بندر چابهار از تحریم های آمریکا باع

دهلیز هوایی میان این دو کشور گشوده شود که نیازی به استفاده از حریم زمینی و هوایی پاکستان 

با وجود اینکه چابهار از تحریم معاف شده و اجازه صادرات کاالهای افغان از خاک ایران داده شده   .ندارد

سیگار اعالم کرده است که  .یم ایران اثر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشتاما در هر صورت تحر

کاهش ارزش ریال مهاجران افغان را که عمدتا در این مشغول کار هستند را تحت فشار قرار داده و منجر 

همچنین از سوی دیگر  .شده است 201۸هزار نفر به افغانستان طی سال  ۷۷0به بازگشت بیش از 
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 را مضاعفی فشار که  هزار نفر در این کشور شده 250ی چندساله در افغانستان منجر به آوارگی خشکسال

پنتاگون در گزارش خود تاکید کرده است که بازگشت مهاجران  .است کرده وارد کشور این اقتصاد به

مچنین سازمان به نوشته داوون، ه .افغان از کشورهای دیگر تاثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت

 5۷0بیش از  201۹بین المللی مهاجران در گزارش عنوان کرده است پیش بینی می شود که در سال 

هزار از پاکستان به افغانستان بازگردند و همچنین این سازمان اعالم کرده است که  50هزار نفر از ایران و 

ج شوند که این موضوع باعث فشار این احتمال وجود دارد بیش از یک میلیون افغان از پاکستان اخرا

  .بیشتر به اقتصاد افغانستان گردد

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

 !گذاری کندهار سرمایهرانی دربندر چابتواند روی کشتیافغانستان نمی

 6/۳/1۳۹۸ نیوز طلوع : منبع

 روهمین از داردن را رانیشتیک هانیج زمانسا ضویتع افغانستان که گویدمی افغانستان صنایع و تجارت اتاق

 .کنند گذاریسرمایه ابهارچ بندر در رانیکشتی هایشرکت یجادا در توانندنمی شورک گذارانسرمایه

که با موترها از ییگذرد؛ محمولهدر حدود سه ماه از انتقال نخستین محموله صادراتی کشور از راه بندر چابهار می

ک سالی که از در بیش از ی.های هندی به هند انتقال داده شدچابهار رسید و از آنجا با کشتی افغانستان تا بندر

اند، رانی جداگانه شدهگذرد، بازرگانان کشور همواره خواهان ایجاد یک خط کشتیگشایش رسمی بندر چابهار می

گوی جان آقا نوید، سخن .استشدهگی نها رسیدهسپورت، تاکنون به این خواستهای وزارت تراناما باوجود وعده

ارت و تاق تجتعدادی از اعضای سکتور خصوصی افغانستان به خصوص ا»اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: 

 جا وجود داردها را خریداری بکنند، اما مشکلی که در آنسرمایه گذاری افغانستان حاضر به این شدند که کشتی

گوید که برای رانسپورت، میوزارت ت«.المللی نداردرانی بینعضویت سازمان کشتیاین است که افغانستان تاکنون 

رانی جداگانه برای افغانستان در بندر چابهار درخواست رانی و ایجاد خط کشتیعضویت در سازمان جهانی کشتی

رایی گرم تان مورد پذیساین پیشنهاد افغان»امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت بیان داشت: .استداده شده

چنان هندی با تاجران های ایرانی و همرانی جهانی قرار گرفته و در حال حاضر تعدادی از شرکتسازمان کشتی

ند آماده هدر چابهار به بازرگانان کشور، برای انتقال دومین محمولۀ صادراتی از راه بن «.افغانستان در تماس استند

گوید نایع، میاتاق تجارت و ص .استوارداتی برنج هند نیز به بندر چابهار رسیدهشده اند و از سوی دیگر محموله 

به دست  گذاران کشور منافع بزرگی از انتقال کاالها از راه این بندررانی افغانستان، سرمایهکه با ایجاد خط کشتی

 .خواهند آورد

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

 .ر به کشاورزان هرات کمک کردمیلیون دال 3دانمارک 

 ۸/۳/1۳۹۸مورخ  سایت افغانستان خبرگزاری فارسمنبع : 

ن و اورزاعبدالصبور رحمانی رئیس اداره کشاورزی هرات گفت: دانمارک پس از سیالب اخیر و خسارت به کش

میلیون دالر  ۳ شوی اضافه کرد: کشور دانمارک به ارز .دامداران کمک های را میان این افراد توزیع کرده است

 اورزان بهای کشبوده و مواد کشاورزی، کود حیوانی، بذرهای مختلف کشاورزی و علوفه بوده که برای رفع چالشه

 .خانواده کشاورز و دامدار توزیع شده است ۳50
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ک بوده و انماراز سوی دیگر نیکالس پیترسون سفیر دانمارک در افغانستان گفت: رفع مشکل کشاوزران اولویت د

ردند که این کمک کشاورزان و دامداران در هرات اعالم ک.مکهای در این راستا به این افراد صورت خواهد گرفتک

 وارد شده آنها باعث شده که برخی از مشکالت این افراد رفع شده و بخشی از خساراتی که طی سالهای گذشته به

اورزان و شدن خسارات فراوان به کش جاری شدن سیل در سال گذشته در هرات باعث وارد .جبران شده است

  .دامداران این منطقه شده و آنها به کمک احتیاج دارند

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

 .گذاری کشورهای جهان استهرات آماده سرمایه :والی هرات

 12/۳/۹۸مورخ  ،24خبرگزاری وطنمنبع: 

در .اقتصادی، صنعتی و زراعتی این والیت شد هایگذاری کشورهای جهان در بخشالی هرات خواهان سرمایهو

شور کون سفارت ، معاخبرنامه اداره محلی هرات آمده عبدالقیوم رحیمی، والی این والیت در دیدار با هانس آکربوم

شده  گذاری کشورهای جهان در هراتآن کشور در افغانستان، خواهان سرمایه توسعه ایهای هلند و رئیس کمک

ن امنیت ر تامیا تشریح وضعیت اقتصادی، صنعتی و فرهنگی هرات، از اراده اداره محلی بخاطآقای رحیمی ب.است

های اقتصادی موجود، ظرفیت“این دیدار گفت:  به نقل از خبرنامه، والی هرات در.های انکشافی یادآوری کردپروژه

سعه اراده مسئوالن به تو های اقتصادی و صنعتی و همچنینبخش خصوصی به فعالیت تجارمندی مردم و عالقه

مند منطقه و جهان المللی و کشورهای قدرتهای انکشافی و عمرانی، زمینه را برای مشارکت مؤسسات بینبرنامه

م اطمینان داده در خبرنامه نگاشته شده آقای هانس آکربوم ه”.ی این والیت مساعد ساخته استه ادر امور توسع

ر دارد در معاون سفیر هلند در نظ.باشدهای مختلف در هرات میعرصه مند مشارکت بیشتر درکه هلند عالقه

 شود نیز بازدید و نظارتهایی که از سوی کشورش در این والیت تمویل میجریان سفرش به والیت هرات از پروژه

تان، های کشورهای کمک کننده به افغانساداره محلی هرات در گذشته هم بارها در گفتگو با مقام.داشته باشد

 .گذاری بیشتر در این والیت شده استخواهان سرمایه

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

 شهرداری هرات، شهردار جدید و مشکالتش

 1۳۹۸ خرداد 1۳دوشنبه،  -صبح  هشتمنبع : خبرگزاری 

تا اکنون شش شهردار و  1۳۹6ال شهردار جدید هرات با حکم رییس جمهور غنی کارش را آغاز کرد. از سمشفق 

ها بست کلیدی شهرداری هرات توسط اند. همین اکنون دهسرپرست شهرداری هرات تغییر و تبدیل شده

ی باز، هنوز روی میز نهادهای قضایی از کارمندان شهرداری است. شوند، چندین پروندهها مدیریت میسرپرست

اند و شماری، از جمله فرهاد نیایش یکی از شهرداران ر فرار کردهشماری از کارمندان شهرداری به بیرون از کشو

هرات هیچ کار انکشافی درخور تحسینی را در سه سال گذشته  برند.های زندان به سر میپیشین هرات پشت میله

در  ها، رییس جمهور که سال گذشته وشود. با همه اینوخیز میندیده و عواید این اداره هر از گاهی دچار افت

تری را به هرات فرستاد سال شهردار جوانای را به هرات فرستاده بود، پس از گذشت یکهمین فصل شهردار تازه

https://watan24.com/%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/
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آقای مشفق به جای داوود انوری گماشته شد. داوود انوری با  تا شاید گره مشکالت این نهاد، با دستان او باز شود.

  ار حواشی شد.آن که رویکرد فسادستیزانه داشت، اما چند بار گرفت

 

اندازی کرد و در از جنجال استفاده از واژه سرک به جای خیابان تا اعتصابی که خودش در برابر چند منتقد خود راه

اش گفت حضرت مشفق شهردار جدید هرات در مراسم معرفیغالم نهایت حکومت تصمیم گرفت او را کنار بگذارد.

رسانی در سازی پروسه خدمتری باشد. رشد متوازن و الکترونیککه هرات باید شهری مدرن با فضای سبز معیا

چنین از ایجاد وی هم اش قرار گیرد و شهر هرات باید به پایداری اقتصادی و محیط زیستی برسد.های کاریاولویت

 های معیاری برای کاهشاداره کارا و سالم، استندردسازی بودجه، برقراری نظم و انضباط شهری، ایجاد شهرک

های صنعتی، مدیریت و توسعه شهری به عنوان اهداف خود در شهرداری هرات یاد تراکم جمعیت، احداث شهرک

شهردار جدید هرات تمام این موارد را در حالی بیان کرد که با گذشت بیش از شش ماه از سال مالی جدید  کرد.

ای که در سه سال بودجه ه است.هنوز بودجه ساالنه شهرداری هرات از سوی رییس جمهور غنی منظور نشد

 یشود و شهردارها در این مدت معدود، حتگذشته، هر بار تنها سه تا چهار ماه مانده به پایان سال مالی، منظور می

تا  1۳۹6در سوی دیگری قضیه در شهرداری هرات از سال  توانند طی کنند.ها را نیز نمیروند تدارکاتی پروژه

ای را بر سر راه کار در شهرداری های جدیت تغییر و تبدیل شدند و این روند چالشاکنون شش شهردار و سرپرس

ها و شهردارهای این شهر بوده شهرداری هرات سنگر تقابل میان والی سواز یک دهه به این هرات ایجاد کرده است.

ها، انتخاب شهردار را مستقیماً بار برای کاهش این تنشهای محلی افغانستان اینرسد که اداره ارگانو به نظر می

به پیشنهاد والی هرات واگذار کرد. هر چند بسیاری نیز معتقد اند تقابل والیت و شهرداری همواره بر سر مسایل 

شهر افغانستان هرات پس از کابل، دومین کالن گاه سندی در این باره ارائه نشده است.پولی و مالی بوده، اما هیچ

ترین میزان مشارکت آوری صفایی و بیشپس از کابل باالترین درآمد شهری از بابت جمع است. تردیدی نیست که

ی چنانی نداشته و در این مدت حتا یک پروژهاما طی سه سال گذشته شهرداری هرات فعالیت آن مردم را دارد.
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ولتی باخبر نیستند. مردم ای ادارات دمردم از جزییات مشکالت اداری و بودجه قابل وصف را نیز اجرا نکرده است.

های دولتی ها در میان ادارهشهرداری خواهند.کنند و در بدل آن خدمات میدهند، محصول پرداخت میصفایی می

ی توانند نماد قضاوت کاری دربارهکنند و بنا بر این، شهرداری میبیش از هر نهادی با مردم از نزدیک کار می

های شهرداری با دارها، دیر منظور شدن بودجه شهرداری و در نهایت تنشتغییر و تبدیل شهر حکومت باشند.

ها سلب کرده و از سوی دیگر رهبران این سو توان کار از شهرداری هرات را در این سالهای دولتی از یکاداره

 اداره را مصروف حواشی کرده است.نکته دیگری که در مورد شهرداری هرات حایز اهمیت است، اداره شدن

های کلیدی شهرداری هرات توسط سرپرستان های کلیدی این نهاد توسط سرپرستان است. اکثریت بستبست

با این وصف دیده شود که چه زمانی شهرداری هرات خودش را از میان موجی از مشکالت بیرون  شود.مدیریت می

ری هرات، دومین شهرداری مهم شهردا گردد.ای کارا، سالم و مدیریت شده بر میکشد و چگونه به ادارهمی

 افغانستان است.

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

 .کندصادر میعقرب هرات زهر مار و 

 1۳۹۸ خرداد 1۸دوشنبه،  -صبح  هشتمنبع : خبرگزاری 

ر را به خارج صادر گرم زه 500در هرات، قرار است ) عقرب( بار در افغانستان، یک پرورشگاه گژدم برای نخستین

هزار گژدم و پنج مار بزرگ نگهداری  20در این پرورشگاه که دو سال قبل کار خود را آغاز کرده است، حدود  کند.

تری نسبت به زهر مار دارد.اکبر درویش، صادرات این پرورشگاه زهر گژدم است که مشتری بیش شود.عمدهمی

گهداری از یک هزار گژدم کارشان را آغاز کذدند و حاال تعداد گوید در ابتدا با نمسوول این پرورشگاه می

آوری های هرات، بادغیس، فراه و غور جمعها از والیتاو گفت که این گژدم هزار رسیده است. 20شان به هایگژدم

گذشته ای نیست و تنها در دو سال ها کار سادهگوید ظاهراً نگهداری گژدمآن طور که آقای درویش می اند.شده

تواند تمام با این حال گرفتن سم و فروش آن سود زیادی دارد که می هزار دالر به مصرف رسانده است. ۸00

اند آوری کردهگرم زهر را جمع 500آقای درویش گفت طی دو سال گذشته  مخارج این پرورشگاه را تامین کند.

میلیون دالر در بازار جهانی  10زهر گژدم و مار، همین اکنون یک کیلو  که قرار است به خارج از کشور صادر شود.

مسووالن اتاق تجارت و صنایع هرات  شود.سم یا زهر گژدم برای ساخت دارو استفاده می شود.فروخته می

عزیزاحمد یارمند، معاون اتاق تجارت و صنایع  ها به منظور صادرات این محموله وجود دارد.گیگویند که آمادهمی

در حال حاضر نیم کیلو »او گفت:  که قرار است تولیدات سم این پرورشگاه به امریکا صادر شود.هرات می گوید 

زهر و طی مراحل و گزارش آن از طریق اداره ما تکمیل شده و اسناد آن به اتاق صنایع افغانستان فرستاده شده و 

هایی که در این گژدم «کا صادر کنیم.توانیم زهر را به امریبار است که ما میشود و اولینترتیب طی مراحل می

دالر هزینه  ۳0تا  20  شان در سه تا شش ماهگرم وزن دارند و نگهداری 10شوند از یک تا پرورشگاه نگهداری می

کنند و تعداد نژادهای هر گژدم از دو تا به ی پاییز تولید مثل میی تابستان تا نیمهها اغلب از نیمهگژدم برند.می

ها در مناطق گرم ترین نوع آنکنند و خطرناکگی میهای گرم زندهتر در بیابانها بیشگژدم رسد.یگونه م ۹0

های مناطق غربی به دلیل گژدم نشینند.شوند و منتظر شکار میها مخفی میها و سوراخهستند که در زیر سنگ

 شوند.گژدم در جهان محسوب می هایترین گونهترین و کشندهداشتن نیش در نوک دم خود از جمله زهری
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فروش یک گژدم یک شغل جدید در جهان است و این  بهاترین مایع در جهان سم یا همان زهر گژدم است.گران

تری برای فعالیت در ها است که درآمد میلیونی آن موجب شده تا جوانان اشتیاق بیششغل یکی از نوپاترین شغل

است و برای درمان بسیاری از  منابع گفته شده که زهر گژدم حاوی پروتیناین حوزه داشته باشند. در برخی از 

و سرطان در خارج از کشور مورد استفاده قرار « اسام»ها مانند رماتیسم مفصلی، التهاب روده، بیماری بیماری

 گیرد و بازار بسیار پر سودی را به خود اختصاص داده است.می

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

 تومان (  170) حدود  !یافغان کیفراه تا  تیدر وال جاتیو سبز وهیم لویفروش هر ک

 1۹/۳/1۳۹۸ افغان)آوا(، یصدا یخبرگزارمنبع :  

 گراملویهر ک تمیق ،یمنو ناا یمحصوالت زراعت شینبود سردخانه، افزا لیکه به دل ندیگویفراه م تیدر وال هامقام

 کیفراه تا  تیالدر و جاتیو سبز وهیم لویهر ک فروش.است افتهیکاهش  یسه افغان یال کیبه تا  جاتیو سبز وهیم

 بر داده،خ تیوال نیدر ا جاتیو سبز وهیم متیفراه از کاهش ق تیاداره زراعت وال سیرئ ن،یعبدالمنان مت !یافغان

 مت،یکاهش ق نیا لیافزود، دل او.بوده است سابقهیحد در فراه ب نیتا ا جاتیو سبز وهیم متیکاهش ق د،یگویم

 ادیز یهایبارندگ لی: به دلدیگویم نیمت.باشدیفراه م تیو نبود سردخانه در وال یناامن ،یمحصوالت زراعت شیافزا

ول رآن  متیآمدن ق نیکه خود در قسمت پائ افتهی شیافزا یریگبه طور چشم یدر سال روان، محصوالت زراعت

ه داد ادام یو .جا نروندبه آن دیخر یباعث شده تا تاجران برا ها،یروستاها و ولسوال یهم در برخ یداشته و ناامن

بوده  ررگذایتأث ادشدهیمحصوالت  متیبر کاهش ارزش و ق زین یمحصوالت زراعت یکه نبود سردخانه جهت نگهدار

کرد  انیبزراعت فراه  سیرئ .رسانندیه فروش مبکم  متیها را به قشان، آنخراب نشدن محصوالت یبرا نیو دهاق

از آن،  یبردارفراه آغاز شود که با بهره تیسردخانه در مرکز وال کیکار ساخت  یکه قرار است در سال جار

در  زیفراه ن یتیوال یشورا سییر،یمیمحمود نعحال شاه نیهم در .شودیاز مشکالت کشاورزان حل م یاگوشه

 و وهیم متیق": دیگویکرده، م دییرا تأ تیوال نیدر ا یصوالت زراعتوگو با خبرنگار آوا، خبر کاهش نرخ محگفت

در فراه به  جاتیبزسو  وهیاز م ینرخ برخ د،یگویم او."آمده است نییپا تینهایدر حال حاضر ب تیوال نیا یترکار

در حال ثال مخاطرنشان کرد، به طور  یمینع یآقا .شودیمصرف ترانسپورت آن هم نم یآمده که حت نییپا یحد

 و کی یلویکدرنگ با ،یسه افغان یلویک هیبام ،یسه افغان یلویک یبادنجان روم ،یافغان کی یلویحاضر بادنجان ک

آمدن  نیاه علت پائفر یتیوال یشورا سییر .رسدیفراه به فروش م تیدر وال یافغان کی یلویو تربوز ک یافغان مین

 د،یگویم او .خواندیم تیوال نینبود سردخانه و بازار فروش در ارا  تیوال نیدر ا جاتیو سبز وهیم متیق سابقهیب

و آنان  شان فاسد شدهنفروشند، محصوالت یمتیفصل به هر ق نیرا در ا شانیاگر کشاورزان فراه حاصالت زراعت

 یو برا یدگیسمشکل کشاورزان ر نیفرصت به ا نیکه به زودتر خواهدیاز دولت م یمینع.شوندیمتضرر م شتریب

 اتیدر وال سونیه اباز اواخر سال گذشته  سابقهیب یهاالبیو وقوع س هایبارندگ .دینما جادیآنان سردخانه ا

 داتیولت یچند برابر شیافزا نهیزم ،یسالفراه، پس از چند سال خشک تیمختلف کشور به خصوص در وال

از  تدایتول نیا متیسبب شد تا ق ها،یناامن یو برخ یابیها، عدم بازاررا فراهم کرده، اما نبود سردخانه یکشاورز

به خصوص  جاتیزو سب وهیم دکنندهیعمده تول اتیاز وال یکیفراه،  تی. والدیایب نییترس فاسد شدن، به شدت پا

 .رودیدر حوزه غرب کشور به شمار م
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************************************************ 

 !زنمیخود را آتش م آالتنیهرات: ماش یبه وال ییغذا مواد دیشرکت تول کی شکوائیه نامه

 1۳۹۸ خرداد 20دوشنبه،  -صبح  هشتمنبع : خبرگزاری 

دولت،  یتوجهیب لیها به دلشرکت نیاز ا یدر هرات از احتمال بسته شدن برخ یدیتول یهااز شرکت یشمار

شرکت  کی یحت دهدیماسناد نشان  .نددهیها خبر مو فساد گسترده در گمرک رانیکاال از ا هیرویورود ب

ار کرا در مقابل دفتر  آالتشنیو ماش یدیتول یکه کاال هرات، هشدار داده یوال یعنوان یرسم یانامه یط یدیتول

مشابه از  یکاال رودو .مشابه آتش خواهد زد یکاال هیرویدولت، فساد و ورود ب یتوجهیهرات در اعتراض به ب یوال

د را بلن یگران داخلو صنعت گذارانهیسرما یبه بازار هرات، بارها سر و صدا رانیو به خصوص ا هیهمسا یکشورها

 یهادکان یهااجناس داخل قفسه ترشیکه ب شودیم دهیهرات، د یگذرا به بازار داخل ینگاه با .کرده است

 نیکه هر کدام انآو جوس، با  وهیمتا انواع آب تیسکویو ب کیک از .یرانیا یپر شده از کاال ،یخواروبار فروش

 نیاواردات  یبرا یترشیب اقیبا گذشت هر روز، بازرگانان رغبت و اشت ایاما گو شودیم دیاجناس در خود هرات تول

 گمرک دوغارون در یهامقام  «رنایا» رانیا یدولت یمرز، به نقل از خبرگزار یسوآن در .دهندینوع کاال نشان م

 شیرصد افزاد 5۷مرز را با  نیا قیکشور به هرات از طر نیصادرات ا ،یدیخورش یگذشتهسال  یانیپا یروزها

رزش ا رنا،یوگو با خبرنگار اگمرک دوغارون در گفت رکلیگرد، مدگزارش ذکر شده که محمد کوه در .گزارش دادند

قدار صادرات از نظر م نیکه ادالر ذکر کرده و افزوده  ونیلیم 242و  اردیلیم 2صادر شده به افغانستان را  یکاال

رقم  از گزارش به یگریدر بخش د  .داشته است شیدرصد افزا 5۷ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 

تن انواع کاال به ارزش  516هزار و  12مدت  نیدر ا»اشاره شده و آمده:  رانیاز کشور افغانستان به ا یواردات یکاال

 45و از نظر وزن  درصد ۳2شده که از نظر ارزش  رانیگمرک دوغارون وارد ا قیاز طر الرهزار د 1۹1و  ونیلیم 1۳

 ۹0 ران،یکل گمرک دوغارون ا ریگرد، مدکوه یبه نقل از آقا چنانهم «.پارسال است مشابهتر از مدت درصد کم

 در مجموع ول نتقافغانستان م یبازار اقتصاد نیاز گمرک دوغارون به مقصد شهر هرات، دوم یصادرات یدرصد کاال

  .شودیم نیدوغارون تام یگمرک مرز قیاز طر« افغانستان» هیکشور همسا یبازارها ازیمورد ن یسوم کاال کی

از  یبا نگران تیوال نیا یدر شهرک صنعت گذارانهیگران و سرمااز صنعت یدر هرات، شمار جانیا گرید یسو در

 قیاز طر یرانیا ییاز قاچاق مواد غذا یگزارش نیاز ا شیپ .دانندیم یوضع، دولت افغانستان را مقصر اصل نیا

به فاسد شدن، از  کینزد ییگزارش گفته شده بود که مواد غذا در .نشر شد رانیافغانستان با ا یرسم یمرزها

 .شودیکشور فرستاده م یهاتیوال ریبه سا ریمس نیوارد بازار هرات شده و از ا یقلعه به راحتگمرک اسالم قیطر

به  یانامهتیبا فرستادن شکا اتیگوشت فرآورده شده و لبن یدیتول یشرکت خصوص کیکه  دهدینشان م ناداس

مواد  یدیتول شرکت.شودیم دیشده که در هرات تول ییورود مواد غذا از ادامه یریهرات، خواهان جلوگ یدفتر وال

 10/2/1۳۹۸ خیدارد، به تار تیبرگر فعالو هم تزایپ ریپن س،یسوس دیکه در تول ایبهار آرگل یو لبن ییغذا

نامه ذکر شده که فساد گسترده در گمرک  تیشکا نیدر ا  .هرات فرستاده است یرا به دفتر وال یانامهتیشکا

 نیا در .هرات است یبه بازار داخل ییها تن مواد غذاقاچاق روزانه تا مرز ده یبرا یبزرگ لیهرات دل یاسالم قلعه

گسترده است که در کنار  یاسالم قلعه به حد یایساریشده که فساد در گمرک اسالم قلعه و کمنامه ذکر  تیشکا

وجود  اشنامهتیدر شکا یدیتول یکارخانه نیدارد. ا تیهم فعال یمجاز یگمرک مواز کی ،یگمرک دولت



 

 1۳ 

به  کیگذشته و نزد خیفرستادن مواد تار یراب یو عامل فساد در گمرک اسالم قلعه عامل بزرگ ییایماف یهاشبکه

هرات هشدار داده شده که اگر  ینامه به دفتر وال تیاز شکا یبخش در .هرات دانسته است یفساد را به بازار داخل

کارخانه که  نیآالت ا نیدست گرفته نشود، تمام ماش یرو یمنظم یروند برنامه نیاز تداوم ا یریجلوگ یبرا

وضع موجود مقابل دفتر  هیآن شده است، به رسم اعتراض عل یگذارهیسرما ینهیدالر هز ونیلیبه سه م کینزد

 .شودیم دهیهرات به آتش کش یوال

 . اتاقشودیالصه نمشرکت خ نیتنها به ا رانیافغانستان با ا یاز فساد گسترده در گمرک مرز هاتیشکا یدامنه 

و  عیق صنااتا سییخادم، ر داهللیاست. حم وستهیمعترضان وضع موجود پ یو معادن هرات هم به جرگه عیصنا

ت ست که دولنظر ا نیخادم به ا ی. آقاکندیاستقبال م گذارانهیدولت از سرما یتیحما یهامعادن هرات از برنامه

ه خصوص در مرزها و ب نیقوان قیدست گرفته اما تطب یرو گذارانهیاز سرما تیحما یبرا یمتفاوت یهابرنامه

 ه رشد روزب جهکه با تو کندیم حیو معادن هرات تصر عیاتاق صنا سییرو است. ربهگمرک اسالم قلعه با مشکل رو

و  گذارانهیاکسب اعتماد سرم یبرا دیگذشته در هرات، دولت با یهادر سال یدیتول یهاافزون کارخانه

که  کندیخادم اضافه م یقاآ  .داشته باشد ترشیکشور توجه ب یهادر گمرک نیقوان قیگران، به تطبصنعت

ر گمرک ساد گسترده دفشود. وجود  ادهیها پورق برداشته شده و در عمل در گمرک یاز رو دیقانون با یهاماده

 ۳00کم . هم اکنون دسترودیو تاجران به حساب م گذارانهیمعضالت سرما نیترقلعه در هرات از مهماسالم

 نیا یدیمختلف تول یهاهزار زن و مرد در کارخانه 25به  کیدارند و نزد تیهرات فعال یکارخانه در شهرک صنعت

  .مشغول به کار اند تیوال

وگو با ر گفتد یصادمشعوف، آگاه امور اقت عقوبیدارند.  هیبه قض یگرینگاه د یحال، آگاهان امور اقتصاد نیا با

 دیگویمشعوف م یآقا. کندیکشور متهم م تیمناسب با وضع یصبح، دولت را به نداشتن برنامه اقتصاد۸روزنامه 

 یمصرف ه کشوربکه داشته، حاال  یدرخشان ینهیشیسبب شده که افغانستان با توجه به پ یقانون نیکه نبود چن

ال اشتغ جادیادرست و مناسب و  یارز استیبا در دست گرفتن س دینظر است که دولت با نیبه ا او .شود لیتبد

 و تیکم جمعکه نسبت به ترا کندیمشعوف اضافه م یکند. آقا یگهستادیموجود ا تیمبارزه با وضع یدر بازار برا

 است که ازیچالش، ن نیا زرفت ابرون یبوده است و برا فیدولت ضع یهاموجود هرات، برنامه یهاتیظرف

نظر است  نیمشعوف به ا یحال آقا نیمدر ه .شود ییاجرا یمدت اقتصاد انیمدت، بلند مدت و مکوتاه یهابرنامه

و  ینیع طیراشاست اما نظر به  یدرست و اصول یوریرح انتقال گمرک هرات به بندر اسالم قلعه از نظر تکه ط

هرات  یحلمحال اداره  نیهم در.نداشته است یمؤثر یجهینت ،یگمرک مرز نیدر ا ییایماف یهاوجود شبکه

م قلعه مرک اسالگدر مرزها و  یدولت یهابه داخل، به مقام یقاچاق یاز ورود کاال یریجلوگ یکه برا دیگویم

 دیگویهرات م یدفتر وال یفرهاد، سخنگو یالنیج.مطابق قانون برخورد کنند انیداده شده است تا با خاط تیهدا

اما  هانیتمام ا اب.با متخلفان در دستور کار قرار گرفته است یبرخورد جد ،یدیشرکت تول نیا یکه نظر به تقاضا

ه بهرات  یالفتر ود تیهدا نیهرات از ا یگزاران شهرک صنعت هیمردم و سرما یبرا یبولقابل ق یجهیهنوز نت ایگو

وان دارد و ت قیدر پوشاندن حقا یکلمات سع یهرات فقط با باز یمحل یمردم، اداره دیاز د .است امدهیدست ن

 شودیشور شناخته مک یدر غرب افغانستان، قطب اقتصاد هرات .را ندارد ییایماف یهابرخورد با متخلفان و شبکه

 ت.اس دهیگران را برو صنعت  گذارانهیاز آن، امان سرما رونیدر دولت و ب ییایماف یهااما حضور شبکه

******************************************* 
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 قلعه هراتفساد و فرار مالیاتی در گمرک اسالم

 1۳۹۸ خرداد 22چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاری

های حکایت قلعه در مرز با ایران انتقال یافته است. حاال یافتهگمرک هرات چند روزی است که به منطقه اسالم

 ق زیر نظر نهادهای کشفی نیست.قلعه دارد. جایی که حاال مانند ساباز فساد گسترده در گمرک مرزی اسالم

باربری که تخلفات گمرکی داشتند از طریق  اشینکم پنج مگی دستدهد که به تازهنشان می رسیده اسناد 

 ماشیندر اسناد ذکر شده که عالوه بر اضافه وزن، تغییر جنس در بار یک  اند.قلعه وارد هرات شدهگمرک اسالم

زایی، در همین حال کامران علی شود.بوده و فرار از مالیات محسوب میشود که از نظر قانون جرم دیده می

 به که اسنادی در. دارد وجود گسترده فساد قلعهاسالم گمرک که است مدعی  رییس شورای والیتی هرات نیز

باربری که ماشین  دستگاهاسناد دولتی پنج  1۳۹۸ اردیبهشتقرار گرفته، آمده که به تاریخ دوم  دسترس

در این اسناد تخلف  قلعه طی مراحل شده است.ات گمرکی داشتند، توسط کارمندان گمرک سرحدی اسالمتخلف

تیلر  :است ذیل قرار  هایی از این اسنادشود. شرح بخشگسترده در بخش افزایش تُناژ و فرار عواید دیده می

قلعه ترتیب مرک سرحدی اسالمو بارنامه آن که از طریق مدیریت گ  1Tدر سند . …2۸ی پلیت شماره دارنده

باشد و وزن ای و پالستیک میکارتن رول ظروف شیشه 2500گردیده است، درج شده که این موتر حامل 

تن ذکر گردیده است. در حالی که بعد از تشریح و بررسی توسط هیأت موظف مشاهده  ۳۹مجموعی خالص آن 

داخل آن موجود است و بقیه مکمل رول پالستیک ای نوع گیالس به کارتن ظروف شیشه 11گردید که تنها 

تن در سند گمرکی کم ذکر  12کیلو گرم است. با این حساب، حدود  6۸1۹0 اشیناست که وزن مجموعی م

و بارنامه آن که از طریق  1Tدر سند . …1۸ شماره پالکچنان تریلی دارنده هم شده و فرار محصول دارد.

باشد مییمان تن س 2۸ی مذکور حامل یب گردیده، درج شده که وسیلهقلعه ترتمدیریت گمرک سرحدی اسالم

باشد. با این حساب کیلو گرم می 5۷۸40ی فوق مقدار اما طوری که بررسی صورت گرفت، وزن مجموعی وسیله

و  1Tدر سند . …2۸شماره پالک ی چنان موتر دارندههم تن اضافه بار و فرار از محصول دارد. 16حدود 

ی فوق ی نقلیهقلعه ترتیب گردیده، درج شده که واسطهبارنامه آن که از طریق مدیریت گمرک سرحدی اسالم

کیلو  5۳۹10ی مذکور باشد ولی طوریکه بررسی صورت گرفت، وزن مجموعی وسیلهتن گچ می 2۸حامل مقدار 

ی نمبر پلیت ه همین ترتیب تیلر دارندهب تن اضافه بار و فرار از محصول دارد. 1۳باشد. با این حساب، رام می

و بارنامه آن که از طریق مدیریت گمرک سرحدی ترتیب گردیده، ذکر شده است  1Tدر سند  …1۹2ی شماره

بوجی بوتل پالسیتکی  40ها به تعداد ی کاشیبسته بوتل پالستیکی دارد ولی برعالوه 15پلیت کاشی و  2۳که 

تن در سند ذکر  1۳کارتن بود. وزن مجموعی اموال مذکور،  60کاشی شامل ی فوق بود. هر پلیت داخل وسیله

و در نهایت  هزار کیلو است که در وزن کدام تفاوتی ندارد. 510ی مذکور، گردیده ولی بعد از وزن مجدد وسیله

لعه قی آن که از طریق مدیریت گمرک سرحدی اسالمو بارنامه 1Tدر سند . …2۷۸ی نمبر پلیت تیلر دارنده

 40ای به وزن خالص رول و کارتن فرش، موکت و ظروف شیشه 410حامل  ترتیب گردیده، ذکر شده که وسیله

متره،  12تخته فرش  2۸5ی مذکور حامل های انجام شده، مشخص گردید که وسیلهتن است اما بعد از بررسی

ها و د، است. مجموع فرشباشمتر می 150رول موکت که هر رول حدود  115تخته فرش شش متره و  2۳0

ی فوق تخته ذکر گردیده است و در وسیله 410رسد ولی در سند گمرکی آن تخته و رول می 6۳0ها به موکت

ای ذکر گردیده است، در آن هیچ نوع ظروف قلعه، ظروف شیشهکه از جانب مدیریت گمرک سرحدی اسالم
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ها توسط برخی از اعضای شورای این بررسی س دارد.ای به مالحظه نرسیده است. با این حساب تغییر جنشیشه

ی شورای والیتی هرات، عبدالحق صمیم، والیتی هرات صورت گرفته و توسط عبدالرحیم صالحی، نماینده

اهلل خاموش، مدیریت مراقبت ریاست کارمند مدیریت بررسی گمرک، میراجمل صادق، کارمند گدام، رضوان

خصوصی و  بخشاد محل امضای بشیراحمد ابراهیمی کارشناس انکشاف در این اسن گمرک امضا شده است.

زایی، رییس شورای کامران علی ی و سکتوری مقام والیت هرات سفید است.فنعبدالواسع خادمی رییس خدمات 

 مکلف دولتی مسئوالن که گفت او  هرات فرستاده است. دادگستریوالیتی هرات تصریح کرد که این اسناد را به 

 متخلفان باید که افزایدمی او  .کند عمل جدی فساد، برچیدن برای باید دولت و هستند وی شکایت گیریپی به

او افزود  .یابدمی کاهش گمرک عواید روزروزبه یابد، ادامه روند این باشد قرار اگر و شوند سپرده قانون یپنجه به

ی ان قرار داده شده اما تا کنون والی هرات در زمینهبا آن که این قضیه با عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در جری

جیالنی فرهاد،  ی متخلفان و مبارزه با فساد در گمرک اقدامی نکرده است.گی به پروندهشکایت وی، رسیده

های مربوطه هدایت ی محلی، والی هرات به ادارهگوید که با رسیدن این گزارش به ادارهسخنگوی والی هرات می

ها موظف به افزاید که ریاست گمرک هرات و سایر ادارهگی کنند. آقای فرهاد میا به آن رسیدهداده است ت

 باشد، که سطحی هر در فساد با هرات محلی یاداره که کرد تأکید چنینهم او  گیری این شکایت هستند.پی

 .کرد خواهد مبارزه

دنی م از سوی فعاالن مهم در شورای والیتی هرات و گان مردنماینده ها اما همین قضیه، هم از سویبا تمام این

ای در موضع هچندی قبل شماری از اعضای شورای والیتی هرات با ایجاد جرگ مورد انتقاد قرار گرفته است.

هایی از شورای والیتی ، چهرهزایی رییس شورای والیتی هرات قرار گرفتند. در آن جرگهمخالف با کامران علی

د. آنان ی گذشته به نفع وی در سمت ریاست رأی داده بودنا قد علم کرد که طی چهار دورهمقابل رییس شور

زورگویی، »ای به رییس جمهوری کشور و والی هرات شکایت کردند. حتا از رییس شورای والیتی هرات طی نامه

ی مخالف آقای ترین نکاتی بود که جرگهاز مهم« ایاعمال خالف قانون و سواستفاده از صالحیت وظیفه

ها، معامالت اقتصادی پنهان در وگو با رسانهکرد. شماری از فعاالن مدنی هم در گفتزایی بر آنان تکیه میعلی

رییس شورای  شورای والیتی را دلیلی برای تنش بین اعضای شورای والیتی و رییس این شورا عنوان کردند.

د مال در فساعر شورای والیتی، دده که برخی از وکالی مردم ها اعالن کروالیتی هرات هم بارها در حضور رسانه

زایی علی گسترده در گمرک هرات دخیل هستند. همین اتهام از سوی شورای والیتی هرات به آدرس کامران

قلعه گسترده شود، فساد در گمرک اسالمچه که گزارش میها اما بنا بر آنبا تمام این هم بارها وارد شده است.

گوید که کاران در گمرک هرات با حفظ هویت خود میدارد. صمیم )نام مستعار( یکی از کمیشینجریان 

افزاید که سران دولت در تر شده است. او میقلعه گستردهی فساد با انتقال گمرک از هرات به بندر اسالمدامنه

 رک ندارند.اداری کارمندان گم الشی برای جلوگیری از فسادی محلی، هیچ تمرکز کشور و والی هرات در اداره

از « ای، تعلل در ترخیص کاالبار، سوء استفاده از صالحیت وظیفهی رشوه، اضافهفرار از مالیات، اخذ آزادانه»

قلعه، سبب آزار و اذیت تاجران و کار در گمرک اسالمترین نکاتی است که به باور این کمیشینمهم

 شود.گان میواردکننده

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

 مگاوات برق خورشیدی در هرات ۴0پروژه تولید 
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  22/۳/1۳۹۸منبع : طلوع نیوز 

ا دو یی است که وزارت مالیه گفته است تمیگاوات برق خورشیدی در هرات یکی از هشت پروژه 40پروژه تولید 

رار است با سرمایه قهزینه خواهد برد  الرون دمیلی ۳5این پروژه که  .گذاشته خواهد شد مناقصهماه دیگر به 

های نخستین برای عملی گوید که بررسیشرکت برشنا می .گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی عملی شود

  .سازی این پروژه انجام شده است

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

 تر شده استیشهای فرهنگی در هرات بمندی به تماشای میراثعالقه

 1۳۹۸ خرداد 22چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : خبرگزاری 

 بناهایهای کشور از هرات و دیگر والیت اهالیگویند که هر روز صدها تن از والن محلی در هرات میئمس

رنگ های فرهنگی کممندی مردم برای تماشای میراثپیش از این عالقه کنند.این شهر دیدن میتاریخی 

یک هزار  دیک بهباستانی است، که در هر ماه، نز مناطقبود.قلعه تاریخی اختیارالدین یا ارگ هرات یکی از 

در »گویند: گان میدیدکنندکنند.شماری از بازد، از آن دیدن میهای کشور هستنتر از دیگر والیتکه بیشنفر

های تاریخی هتوانند به والیات مختلف سفر کنند و از جاذبصورت بر قراری صلح میان حکومت و طالبان آنان می

ای است که روزگاری یک حصار بزرگ ی اختیارالدین هرات، قلعه افسانهقلعه«دیگر والیات نیز دیدن کنند.

های تاریخی ذبهشود، اکنون به یکی از جاه نام ارگ باستانی نیز یاد میجنگی بود.قلعه اختیارالدین هرات که ب

کنند.ارگ هرات، چندین قرن قدمت ها تن از این بنای باستانی دیدن میاین والیت بدل شده که روزانه ده

 بازسازی شده سال اخیر چند بار مرمت و 40تاریخی دارد و در ساحات مرکزی شهر قدیم هرات بنا شده و طی 

 به کهاین  گوید ازاهلل حیدری استاد دانشگاه در بدخشان که برای تفریح و گردش به هرات آمده میاست.محبوب

رسیده که به دالیل  بنای باستانی به ثبت ۸00تر از ارگ هرات آمده، خوشحال است.هم اکنون در هرات بیش

بازدید از  حال شماری از شهروندان که برایشوار است.با این دتر این بناها برای مردم متعدد، دیدن از بیش

کنند که در صورت تامین امنیت، اند، ابراز امیدواری میاماکن دیدنی و تاریخی هرات به این والیت آمده

های باستانی و تاریخی کشورشان را از نزدیک توانند به سایر والیات کشور سفر کنند و جاذبهشهروندان می

مندی مردم به بازدید از گویند که در یک سال اخیر میزان عالقهی تاریخی میوالن این قلعهئببینند.مس

الدین هرات تر شده است.به گفته بصیراحمد جویا مدیر قلعه اختیارهای تاریخی، به ویژه ارگ هرات بیشجاذبه

آیند.ارگ می ریخیگان هرات و سایر والیات، به دیدار این قلعه تادر هر ماه نزدیک به یک هزار تن از باشنده

 دهمتح ایاالت  یوس از پسین هایسال طی  تاریخی هرات به دو بخش قلعه باال و قلعه پایین تقسیم شده که

 ود تشکیل و محافظ.با وجود مشکالتی چون کمبدارد ترمیم به نیاز هم هنوز آن از بخشی و شده بازسازی امریکا

ه لدین بهزاد، مجموعاات، نمایشگاه مینیاتوری استاد کمالدر این بنای باستانی، همین اکنون موزیم ملی هر

 دارالفنون هریوا و نمایشگاه تعاملی ارتباطات در آن فعال است.

******************************************************* 
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 اپیتو تاکید بر همکاریهای اقتصادی دوجانبه و اجرای پروژه  سفر وزیر خارجه ترکمنستان به هرات

 ۲6/3/1398مورخ  و خبرگزاری هشت صبح،۲۴خبرگزاری وطنمنبع : 

 ی میان دوهای اقتصادهمکاری توسعه بر افغانستان وزیر خارجه ترکمنستان در سفر به والیت هراتروز گذشته    

با  ،دشهرات انجام استان کشک رباط سنگی  شهرستانسفر که از طریق مرز تورغندی  این .کشورتاکید کرد

 –ت خط آهن هرات ساخ شامل:در این سفر قرار است سه تفاهم نامه  .همراه بودهرات ل وزیر مالیه و والی باقاست

 .برسد ء طرفینها به امضایش سرمایه گذاریافزا و انرژی واردات تورغندی،

 که از رشید مُریدوف، وزیر خارجه ترکمنستان گفت که همکاری و دوستی میان دو کشور، میراثی است   

ین روابط دوستانه او تاکید بر افزایش ا .انده و باید ادامه پیدا کندهای امروز به جا مگذشتگان برای ملت و دولت

 گسترده هایاریهم از همک افغانستان در همین حال همایون قیومی، وزیر مالیه کشور .میان دو کشور داشته است

را به  مکاریهتفاهم نامه  دهی با سفر به ترکمنستان دو کشور یاد کرد و گفت در آخرین مورد، محمد اشرف غن

صاد ر بخش اقتبه خصوص د و وی این رفت و آمدها و توافقات را در گسترش هرچه بیشتر روابط.امضا رسانده است

جه باشد از وزیر خاروالی هرات که میزبان این مقامات می در همین حال عبدالقیوم رحیمی .مفید دانستبسیار 

گذاری چشت این والیت، سرمایه شهرستاندعوت کرد در بخش تامین نیاز خود از سنگ مرمر ترکمنستان 

 ".تواند برای ترکمنستان مفید باشدهای زیادی را دارد که میوالیت هرات قابلیت "وی گفت: .بیشتری انجام دهند

و به خصوص  افغانستان .دیگری هم از کابل و ترکمنستان حضور داشتند مقامات در این سفر قابل ذکر است که

شود و قرار است گاز تامین می ترکمنستانبرق قسمتی از شهر هرات از  .هرات با ترکمنستان نزدیکی زیادی دارد

 .وارد افغانستان شوداز ترکمنستان  پروژه تاپیهم در آینده از طریق 

 2016ستان و هندوستان است، در سال ی انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاککه خط لوله تاپی پروژه    

کیلومتر  ۸14هزار و درازای مجموعی لوله گاز تاپی یک از سوی رهبران چهار کشور شامل این پروژه گشایش یافت.

 هایوالیت از لوله خط این. دهدمی انتقال هند و پاکستان به افغانستان طریق از را ترکمنستان گاز که  است

شود. کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می ۸16 مجموع در و گذردمی قندهار و مندهل نیمروز، فراه، هرات،

قندهار کشیده شده و سپس از کویته و ملتان پاکستان -در افغانستان، لوله گاز تاپی در مسیر شاهراه هرات

 500میلیارد و  22ی تاپی ی مجموعی پروژهرسد. هزینهگذرد و در نهایت به شهر فزیلکا در هندوستان میمی

ی تاپی، ساالنه افغانستان، گذشته از دریافت گاز کافی از این برداری از پروژهبا بهره ر تخمین شده است.المیلیون د

های رییس جمهوری کشور برای حق ترانزیت به دست خواهد آورد و بنا بر وعده الرمیلیون د 400پروژه، بیش از 

میلیون متر  500سال اول ساالنه تا  10ها افغانستان در بر بنیاد گزارش د.شوهزاران نفر فرصت شغلی ایجاد می

سال دوم به یک میلیارد متر  10مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه، در 

ها اما تا با تمام این رسید.میلیارد متر مکعب گاز خواهد  1.5سال سوم پس از تکمیل پروژه، به  10مکعب و در 

ی کار به مردم و استفاده از گاز به آنان زمانی که کلنگ عملیاتی این پروژه در خاک افغانستان زده نشود و زمینه

ی های بلندپایهشود.مقامفراهم نگردد، امیدی که در سه سال قبل در دل شهروندان جوانه زده بود، به یأس بدل می

زنند که بنا بر شواهد هنوز راه درازی ی تاپی در چند ماه آینده سخن میعملی پروژهکشور در حالی از آغاز کار 
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میالدی وزارت معادن و پترولیم  201۷سال  وریهدر ف شود.برای به زمین زدن کلنگ آن در خاک هرات دیده می

پاکستان از راه افغانستان  ی اول پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند واعالم کرد که اجرای مرحلهافغانستان کشور 

ها، طرح و دیزاین، نامههای تامین امنیت پروژه، موافقتسال دیگر تکمیل خواهد شد. این مرحله شامل بخشتا یک

های مسیر خط لوله گاز ، ارزیابی جزییات مسیر و استمالک زمینروبی مطالعات محیط زیستی و اجتماعی، مین

 روی زمین مانده است. میالدی قرار داریم، نیمی از کارهای بخش اول پروژه 201۹ی اما حاال که در نیمه بود.

 برخی ماندن کارهنیمه و تاپی یپروژه به مرتبط کارهای از برخی پذیرفتن پایان ازی تاپی در هرات ول پروژهئمس

ی تاپی در دو بخش وژههای پرسال قبل فعالیتجو گفت که از یکآقای فضل خبر داد. دیگر از کارهای این پروژه

که « های فنی برای استمالک زمینعملیاتی و بررسی طرحی تهیه» ویی در هرات شروع شده است. به گفته

« یمین روبهای محیط زیستی و مراحل بررسی»چنان هم ی تاپی بود، تکمیل شده است.بخش اولی پروژه

ی ی تاپی در داخل کشور است، به مرحلهجرای پروژهگذرد هم که جزو بخش دوم امناطقی که خط لوله از آن می

های دولتی و خصوصی شروع ها برای تفکیک زمینول این پروژه در هرات افزود که بررسیئمس انجام رسیده است.

ها تمام شده، اما تا کنون برداریتری است. او افزود که نقشهشده و برای به انجام رسیدن آن نیاز به زمان بیش

 تصمیمی گرفته نشده است.« گزین یا خرید زمینخرید جای»برای 

ی صفری مرز ترکمنستان با افغانستان ی گاز تاپی به نقطهها بر سر رسیدن خط لولهکه پیش از این صحبتبا آن   

ه ط لولخی کشور قرار بود های بلندپایههای فعلی سایر مقامهای پیشین رییس جمهوری و وعدهبود و بنا بر گفته

ی گوید که خط لوله در آن طرف مرز هنوز به نقطهی تاپی در هرات میول پروژهئوارد هرات شود اما حاال مس

ی صفری دو کشور ی تاپی تا نقطهی پروژهخط لوله یفاصله میزان از درستی آمار کهآن با ویصفری نرسیده است.

 رسید. ی صفری خواهدهای آینده به نقطهنداد، اما گفت که در ماه

 



 

 1۹ 

های اساسی و مهمی است که مردم همواره به دنبال ی تاپی یکی دیگر از سوالگیر شدن اجرای پروژهدلیل زمان

ی روژهپی تاپی در هرات در پاسخ به این پرسش، دخیل بودن چهار کشور در این ول پروژهئمس پاسخ آن هستند.

کند که او تأکید می داند.می پروژه های مرتبط بانامهافقتن توای را سبب دشوار شدن زمینه برای یافبزرگ منطقه

نامه به امضای چهار عضو آن رسیده است و اندک توافق 12ن نامه برای اجرای این پروژه تا کنوتوافق 16از مجموع 

ها اما آگاهان مانده، نیاز است.با تمام اینهای باقینامهزمان دیگری هم برای به توافق رسیدن پیرامون میزان توافق

سبت لت باید نمور دوااز دید آگاهان  امور و فعاالن مدنی در هرات نگاه خاص خودشان را نسبت به این قضیه دارند.

تر توجه کند تا اعتماد مردم از نظام سلب نشود. سلب اعتماد مردم از دولت دهد، بیشهایی که به مردم میبه وعده

ز به خارج ا های مدنی، مهاجرت اجباریکشور شده و زمینه را برای نافرمانی سرد شدن بهبه باور آگاهان سبب دل

  کند.کشور و فرار سرمایه مهیا می

  

های مردم در سال دیگر وارد خانهی تاپی تا یکجمهور غنی گفت که گاز پروژهسئیپیش ر نیمسال و کم یکدست

تا  یگیر است که حتقدر کُند و زمانرای این پروژه آندهد که روند اجها نشان میهرات خواهد شد. اما یافته

عالوه بر آن تا اکنون در داخل افغانستان نیز  اکنون به مرز افغانستان و به نقطه صفر مرزی نیز نرسیده است.

رسد که این مرحله در داخل افغانستان زمان زیادی را های دولتی از غیر دولتی تفکیک نشده و به نظر میزمین

ی محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور کم شش ماه از به تعویق افتادن وعدهدر حالی که دست داشته باشد. نیاز

ابهام در  گذرد، اما هنوز نه از گاز خبری هست و نه از لوله.ی تاپی میی مردم هرات از گاز پروژهمبنی بر استفاده

گران را دهند، گزارشها میی تاپی به خورد رسانهروژهها در مورد پاطالعات و ضد و نقیض بودن معلوماتی که مقام

در این  ی کالن با دشواری مواجه کرده است.ی عملیاتی این پروژههای اصلی تعویق اجرای مرحلهدر یافتن واقعیت

ی کشور در سفر به والیت هرات و پس از دیدار با هیأت بین محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه
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ی گاز در سال جاری کشور ترکمنستان که به این والیت آمده است، از آغاز کار عملیاتی ساخت لوله یبلندپایه

در ترکمنستان وعده داد  نفعهای ذیها از قول طرفخبر داد. آقای قیومی در نشست خبری مقابل دوربین رسانه

رات به طرف داخل کشور آغاز ی مرزی افغانستان در خاک والیت هی گاز از نقطهکه کار عملی ساخت لوله

 شود.می

ه نکرد، اما گفت که نظر ب این مرحله از آغاز کار را یاد اجرای دقیق زمان کهآن با مالیه وزارت سرپرست     

عبدالقیوم  رفت خواهد کرد.دهند، کار آن پیشهای قرارداد انجام میهایی که طرفگذاریها و جذب سرمایهبررسی

های سیها آغاز یافته و بررهم که در نشست خبری حاضر شده بود، گفت که کار ساخت لولهرحیمی، والی هرات 

 نخستین برای استمالک زمین در خاک هرات شروع شده است.

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

 .ستبه افغانستان ا یکشت کی یبندر چابهار و هند/ هند آماده اهدا انیم یرانیخط کشت

   26/۳/1۳۹۸منبع : خبرگزاری صدای افغان ) آوا( 

افغانستان در  یرانیخط کشت جادیا رامونیوزارت صنعت و تجارت پ کهنیا انیدر وزارت ترانسپورت با ب هامقام

خط در  نیکه ا کنندیموضوع است، خاطرنشان م نیا یریگیوزارت مسئول پ نیقرار دارد و ا یاطالعات یخال

از درخواست  یرانیخط مستقل کشت جادیا یو افتتاح خواهد شد. وزارت ترانسپورت برا ییصت نهافر نیزودتر

به افغانستان  یکشت کی یاهدا یهند برا یاز آمادگ نیچن( و همموی)آیانوردیدر یالمللنیدر سازمان ب تیعضو

 کی یار و هند/ هند آماده اهدابندر چابه انیم یرانیافتتاح خط کشت یوزارت ترانسپورت برا تالش .دهدیخبر م

 یرانیخط کشت نیاول جادیها از اوگو با رسانهصنعت و تجارت در گفت یسخنگو.  به افغانستان است یکشت

 یهابا آب رانیبندر چابهار ا قیکه قرار است افغانستان را از طر یخبر داده؛ خط یالمللنیب یهاافغانستان در آب

برد مذاکرات و  شیخط، پ نیا لیطرح تشک ند،یگویوزارت ترانسپورت م یهاممقا اماوصل کند. یالمللنیب

در وزارت ترانسپورت  یرانیواحد کشت سو،نیماه به ا 6وزارت بوده و از  نیآن، کار ا یساز ییوگوها و نهاگفت

محمد  امام.دقرار دار یمعلومات یالدر خ نهیزم نیاساس، وزارت صنعت و تجارت در ا نیشده است. بر ا جادیا

وزارت ترانسپورت واحد  شیماه پ ۷": دیگویم نهیزم نیوزارت ترانسپورت در ا یو ادار یمال اونمع ماچ،یور

در مورد  ییهابه کابل آمدند و صحبت یرانیو ا یهند یهااواخر به دعوت ما مقام نیکرد، در ا جادیرا ا یرانیکشت

به دولت افغانستان از  یکشت کی یدولت هند به خاطر اهدا ،یگفته و به ."صورت گرفت یرانیکشت خط جادیا

 یخاطرنشان کرد که وزارت ترانسپورت افغانستان متصد ماچیور یآقا .وزارت ترانسپورت پروپوزل خواسته است

در مورد صادرات و واردات  یکینشست تخن نیوزارت چند نیو هند است و ا رانیجانبه چابهار با انامه سهتفاهم

 متیوزارت ترانسپورت فرصت را غن گر،یافزود، از طرف د یو .بندر چابهار داشته است قیافغانستان از طر یکاالها

افغانستان صحبت کرده  یرانیخط کشت جادینامه بندر چابهار، در مورد ادر توافق کیشر یشمرده و با کشورها

و هندوستان اعالم کردند  رانیبرنامه، ا نیم اوزارت ترانسپورت ادامه داد که بعد از اعال یو ادار یمال نیمع .است

اند. هر دو کشور متقبل شدند که با ما در  یبه نام افغانستان آماده همکار یرانیکشت یخط جادیکه در قسمت ا

 زین یاز کشور مالز یشرکت خصوص کی ،یگفته و به .کنندیم یهمکار تیظرف یو ارتقا فنیبخش موضوعات 
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خاطرنشان کرد، وزارت  ماچیور.نشان داده است یعالقمند یرانیتان در حوزه کشتبا افغانس یهمکار یبرا

به افغانستان  یرانیو ا یکرد و باالخره دو شرکت هند یریگیپ یترانسپورت رفته رفته موضوع را به صورت جد

 ن،یپس از ا ،یوگفته  به .کردند یافغانستان اعالم آمادگ یرانیخط کشت یمشترک رو یگذارهیسرما یآمده و برا

کرد  یرا به اتاق تجارت و وزارت صنعت و تجارت افغانستان معرف یرانیو ا یدو شرکت هند نیوزارت ترانسپورت ا

 داینمود که پ حیوزارت ترانسپورت تصر یو ادار یمال نیمع.خط داشته باشند نیخود را در ا یتجار یهاکیکه شر

افغانستان در  یرانیمختلط در خط کشت ایمستقل و  یگذارهیماسر یبرا یو خراج یتاجران داخل یکردن و معرف

و  جادیا ،یرانیخط کشت نیکار ا بردشیاتاق تجارت و وزارت صنعت و تجارت است، اما پ فهیچابهار وظ یهاآب

بخش  سییر ،یزیمبارک عز یحسن گر،ید یسو از.باشدیوزارت ترانسپورت م فهیخط، وظ نیا تیفعال یچگونگ

 کیبخش مهم و استراتژ کی یرانیکشت"به خبرنگار آوا گفت:  زیوزارت ترانسپورت ن یارتباط خارجو  نیتقن

 کینامه چابهار، وزارت ترانسپورت موافقت یزمان با امضاخاطرنشان کرد که هم یو ."وزارت ترانسپورت است

دست گرفت و  یبهار روبندر چا یالمللنیب یهامستقل در آب یرانیخط کشت ادیطرح جامع را به خاطر ا

 دیتأک یزیعز یآقا .دندیرس جهیو هند در کابل داشتند و به نت رانیاز ا ییهاأتیبا ه نهیزم نیدر ا ییهاصحبت

با  یو .افغانستان را بندر چابهار افتتاح خواهد کرد یرانیفرصت وزارت ترانسپورت خط کشت نیکرد که در زودتر

خود بخش  التیما در تشک"وزارت صنعت و تجارت گفت:  یسخنگو یارائه شده از سو اتییاشاره به جز

چون وزارت ترانسپورت کار  ستند،یتحوالت ن نیا انیدر جر ادیوزارت صنعت و تجارت ز م،یکرد جادیرا ا یرانیکشت

مقام وزارت ترانسپورت خاطرنشان  نیا ."میهست یبخش جد نیو ما در ا بردیم شیرا پ یرانیخط کشت جادیا

 جهیمعلومات قرار دارد، ما فعال به نت یدر خال یرانیخط کشت جادیوزارت صنعت و تجارت در قسمت ا"ه کرد ک

 یهازمیمکان یرانیکشت خط جادیمه داد که فعال در ارتباط با اااد یو."وگوها ادامه داردو گفت میدینرس یینها

به نام افغانستان  دیبا یکه کشت کنندیه کار ممسأل نیها فعال سر ادر وزارت ترانسپورت وجود دارد و آن یمشخص

 یزیعز .است رکا دستور( موی)ایانوردیدر یالمللنیافغانستان در سازمان ب تیحال، درخواست عضو نیباشد و در ع

 یشرکت مختلط ترانسپورت کی جادیا نیچنافغانستان در بندر چابهار و هم یتیحما پرچم جادیا یادامه داد که برا

فرصت  ناولیکرد که به  حیتصر انیدر پا یو .اندبندر چابهار اقدام کرده یالمللنیب یهادر آب یهند ای یرانیا

مستقل به نام افغانستان را در بندر چابهار افتتاح خواهد  یرانینامه، خط کشتتفاهم کی یبا امضا یافغان أتیه

و دو  ینستان تاکنون شاهد سه محموله وارداتجانبه بندر چابهار، افغانامه سهشدن توافق ییاز اجرا پس .کرد

 قیچون گندم، غالت و برنج از هند از طر یواردات یهابندر چابهار بوده است. محموله قیاز طر یمحموله صادرات

خشک، به  وهیماش و م ،یشامل سنگ معدن یتدو محموله صادرا نیچنبندر چابهار به افغانستان ارسال شده و هم

باور است که با  نیترانسپورت به ا وزارت .بندر چابهار به هند صادر شده است قیفغانستان از طرصورت بالعکس از ا

در حمل و نقل کاالها به  یشتریسرعت ب سوکیبندر چابهار و هند، از  انیم یرانیخط مستقل کشت یاندازراه

 . افتیواهد تاجران کشور کاهش خ یبرا یرانیکشت یهانهیهز گر،ید یو از سو دیآیوجود م

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

 .اندازدبازار آشفته میوه در امسال، کشاورز فراهی را به فکر کشت تریاک می :شورای والیتی فراه

https://watan24.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%87/


 

 22 

 2۸/۳/۹۸مورخ ، 24خبرگزاری وطن منبع : 

 اورزان بهکش اینبود ظرفیت کافی در بازار فراه برای فروش محصوالت زراعتی این والیت، مشکالت زیادی را بر

رسانند و دلیل های زراعتی خود را بین یک تا دو افغانی به فروش میکشاورزان امسال فرآورده .وجود آورده است

محمود نعیمی، سرپرست شورای والیتی شاه .آن هم نبود بازار فروش و سردخانه برای نگهداری محصوالت است

 کرده و شکی حصوالت زراعتی کشاورزان را با ضرر مواجهگفت: ارزانی بیش از حد م 24فراه به خبرگزاری وطن

دهقانان  وی ادامه داد با وجود ارزانی، .کشت تریاک روی آورند های آینده برخی از آنان بهنیست برای سال

چند از سوی هر .اند تمام محصوالت خود را به فروش برسانند و دولت هم کاری در این زمینه نکرده استنتوانسته

م ن موضوع هما ایمهوری دستور داده شده سه قول اردو میوه هندوانه سربازان را از فراه تأمین کنند اریاست ج

ورای والیتی سرپرست ش .کندهای تولید شده به ویژه هندوانه این والیت نمیکمک چندانی به فروش انبوه میوه

 ی نیست کهکند و شکل آینده هراسان میفراه یادآور شد وضعیت امسال قطعا کشاورزان را از تکرار وضعیت در سا

یت کار نیستند اما واقع او گفته با آن که مردم راضی به انجام این .شمار زیادی از آنان روی به کشت تریاک بیاورند

ه مردم زراعت چند سال است ک .کندآن است که شرایط فعلی دهقانان را مجبور به انتخاب کشت جایگزین می

 یت برداشتاند و چندین برابر نیاز این والبوه میوه و دیگر محصوالت زراعتی روی آوردهپیشه فراه به کشت ان

های خود اند و از جانبی هم برای نگهداری فرآوردهکنند اما همواره با نبود بازار مناسب فروش روبرو بودهمی

گرفتن مشکالت فروش فراه هم اوج  عبدالمنان متین، رئیس زراعت .ای در دسترشان قرار نداردسردخانه

گوید بازار فراه تنها جوابگوی پنج درصد از محصوالت تولید وی می .محصوالت زراعتی در این والیت را تأئید کرد

او  .دها و حتی دیگر کشورها به دست مشتریان برسندرصد متباقی باید در بازارهای دیگر والیت ۹5اند و شده

هایی را هم برای شود و دولت محلی تالشها فرستاده میبرخی والیت اشاره کرد محصوالت زراعتی هم اکنون به

گان اعت پیشهرئیس زراعت فراه یادآوری کرد که طبیعی است زر .صادرات به دیگر کشورها روی دست گرفته است

 .فراه وضعیت کنونی را مناسب ندیده و به کشت تریاک روی آورند

شرایط آشفته دیگر دیده نشود و امسال قرار است تهداب یک سردخانه  امیدواری وجود دارد که این“متین افزود: 

های تابستانی به ویژه هندوانه امسال به صورت انبوهی در والیت فراه کشت و میوه   ”.بزرگ در فراه گذاشته شود

هکتار زمین  هزار 20هزار تُن هندوانه را در  ۸00طبق آمار حدودی اداره زراعت، کشاورزان فراه  .شودبرداشت می

 .اندکشت کرده

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

 هرات باستان تیصرافان وال هیاتحاد برجسته یو اعضا سیگزارش جلسه مالقات با رئ

در هرات  رانیا یاسالم یسرکنسول محترم جمهور یافخم یجناب آقا 2۹/۳/1۳۹۸چهارشنبه  خیتاردر       

 هیمحل اتحاد درهرات باستان  تیدر وال رانیا یاسالم یجمهور یدگنینما یو کنسول یبهمراه کارشناسان اقتصاد

برجسته  یاز اعضا یهرات و جمع تیصرافان وال هیمحترم اتحاد سیرئ یمیرح نیبهاءالد یحاج یبا جناب آقا

و مبادله  یو دوستانه کمک به توسعه روابط تجار یمینشست صم نیر اد   .دکردن داریمذکور مالقات و د هیاتحاد
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تالش  زیخرد و کالن، حل مشکالت صرافان و ن یبازرگان  یهایروند همکار  لیتجار دو کشور و تسه نیب یلپو

 .قرار گرفت نیطرف دیو مورد تاک یصرافان بررس قیاز طر یو پول یاقتصاد -یمراودات تجار تیجهت تقو

ر را ین دو کشوولی بو انتقاالت پ در این دیدار آقای رحیمی گزارشی از فعالیت صرافان هرات و نقش آنها در  نقل

توسط صرافان هراتی با  میلیون دالر در روز ( ۸تا  ۷ارائه و افزودند که روزانه حداقل یکصد میلیارد تومان ) بین 

ان هرات ادیه صرافن اتحایران جابجا می شود و تقریباٌ اکثر صرافان هرات با ایران کار می کنند. طبق اظهارات ایشا

ایران کار می کنند. درصد آنها در این امر با ج ا 60هزار صراف رسمی و عضو فعال دارد که بالغ بر  2000بیش از 

یز ر ایران ندشود  وی تاکید نمود که متاسفانه عالوه بر فشارهایی که از سوی دولت افغانستان بر آنها وارد می

ی کنند مکار  ی صرافانی که با ایرانهمکاری خوبی با صرافان هراتی صورت نمی گیرد و هنوز برخی از حسابها

الغ بر بکنون هم ا "همچنان مسدود است و خواهان رسیدگی به این موضوع هستند. طبق اظهارات صرافان هرات : 

از افغانی ب رافانحساب بانکی در ایران مسدود شده است و علیرغم اینکه برخی از حسابها با تالشهای فردی ص 50

 "بل توجهی مسدود است و این امر سبب وقفه کاری و نگرانی شده است. شده ولی همچنان تعداد قا

رات هافان در این دیدار جناب آقای افخمی سرکنسول محترم کشورمان در هرات نیز ضمن تشکر از فعالیت صر

ن یغانی در اان افبرای پذیرش ریسک کار و تالش آنها برای انجام مبادالت پولی بین تجار دو کشور از نقش صراف

الت بین ر مباددما می دانیم که صرافان در این شرایط خاص نقش خوبی  "زمینه قدردانی کردند و افزودند که: 

ایران  ها دربین دو کشور داشتند و تالش نمایندگی هرات هم پیوسته در جهت رفع مشکالت حسابهای بانکی آن

ی ایران برااجه ج ی هم از سوی وزارت امورخاربوده و مشکالت صرافان را هم به مرکز منعکس کرده ایم و تالشهائ

یات هان و رفع مشکالت صرافان صورت گرفته و در همین راستا جناب آقای رحیمی رئیس محترم اتحادیه صراف

ی شود که الش متهمراه چندین جلسه در تهران با متولیان امر در قوه قضائیه و بانک مرکزی داشتند و همچنان 

 کار باید برای و با همکاری شما ) صرافان ( با مراجع قضائی حل و فصل شود. بهرحال این مشکل به نحو مقتضی

ن ن نیز ممکایرا مالیات پرداخت شود و وقتی حجم باالئی از پول منتقل می شود  برای مراکز بازرسی حسابها در

نها موظف آران اخلی ایاین سوال پیش بیآید که منشا این پولها از کجاست و طبق قوانین پولی بین المللی و د

اح حساب افتت هستند که موارد را بررسی کنند و ضمن اینکه صرافان هم باید برای کارشان در ایران و هنگام

رطرف و بائبه مقررات را رعایت کنند و طبق چارچوب های تعریف شده دولت ایران کار کنند تا جلوی هرگونه ش

ته شود و دد گرفبه بحث تروریسم و اختتاف و مواد مخدر برمی گرجلوی تبادل پولهای کثیف و بویژه مواردی که 

دد که با د برمی گرموار این گونه پولها نتوانند از طریق برخی صرافان جابجا شود. نگرانی طرف ایرانی بیشتر به این

ید کشور دار ین دوبهمکاری شما که کار سالم با ایران انجام می دهید و خصوصاٌ نقش موثری که در مبادالت پولی 

ار ککه برای  ه بودمی توان این موضوع را با رعایت مقررات حل و فصل کرد. پیشنهاداتی هم قبال به شما داده شد

و برخی  ابهارچقانونمند شما می توانید با ثبت شرکت در ایران کار کنید و با تاسیس شعبه بانک افغانی در 

ید و رتباط باشدر ا اینکه از شما می خواهیم که پیوسته با ما ارتباطات اینگونه این مشکالت قابل رفع است. ضمن

سرع وقت در ا مشکالت را بصورت مکتوب هم برای ما بفرستید و لیست صرافانی که حسابهای آنها مسدود است را

 برای ما ارسال کنید تا ما پی گیری کنیم که دلیل ادامه انسداد چیست؟
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ان صراف من تشکر از پی گیرهای نمایندگی هرات نسبت به مشکالتآقای رحیمی رئیس اتحادیه صرافان هم ض

م در نوز ههگفتند که ما در اسرع وقت مشکالت را مکتوب ارسال و همچنین لیست صرافانی که حسابهای آنها 

 بانکهای ایران با دستور قوه قضائیه مسدود شده را ارسال خواهیم کرد. 

 مالحظات و نظریه : 

لسه حضور جثیری از صرافان هرات در ا بازدید از محل اتحادیه صرافان صورت گرفت جمع کدر این دیدار که ب -

ولی پر انتقال هم د داشتند و جملگی تاکید داشتند که هرات نقش زیادی در مبادالت ارزی با ایران دارد و صرافان

ری از نجام بسیاارای بل می شود و و ارز به ایران نقش مهمی دارند و روزانه چندین میلیون دالر ارز به ایران منتق

ت را و انتقاال ن نقلاین مبادالت ضروریست که آنها حساب ریالی در بانکهای ایران هم داشته باشند که بتوانند ای

 انکی جدیدبانین انجام دهند و حسابهای ریالی آنها همیشه باید پر باشد. اما طبق اظهارات آنها با اعمال قو

است ورد بازخوسته منند حجم باالئی از پول را در حسابهای خود در ایران نگه دارند و پیوکشورمان آنها نمی توا

 ست. قرار می گیرند و این موضوع سبب نگرانی آنها شده و کار مبادالت پولی با مشکل روبرو شده ا

رافان هرات ر را صمیلیارد دالری بین دو کشو ۳قریبا بیشتر مبادالت پولی در حجم باالی روابط تجاری حدود ت  -

خصوص  ر اینپوشش می دهند و حتی از والیات دیگر هم به هرات مراجعه می کنند و لذا اعمال قوانین سخت د

ه با روابط ه به اینکا توجمی تواند به مبادالت تجاری فیمابین که نیازمند مبادله پولی باالئی است، آسیب برساند.  ب

خش . اینها بی باشدپول نیست، لذا نقش صرافان در این موضوع بسیار مهم مبانکی افغانستان امکان مبادله ارز و 

ست دو طرف ا ه نفعبخصوصی هستند و می توانند فارغ از نظارت های دولتی افغانستان با ایران کار ارزی بکنند و 

 صیه می شودتوور که برای کار صرافان افغانی در ایران تسهیالت بیشتری داده شود و با توجه به شرایط خاص کش

 به این موضوع در داخل کشور توجه بیشتری بشود و موانع برطرف شود. 
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میلیارد  5مناٌ اخیرا بی بی سی طی گزارشی از هرات و افغانستان مدعی شده بود که در سال گذشته بیش از ض -

ه منتقل شد یرانابه  دالر از افغانستان به خارج از کشور رفته که بخش اعظمی از این ارز از طریق والیت هرات

 است.        

 اویری از بازار و اتحادیه صرافان هرات ) از نمای بیرون و داخل بازار ( به پیوست گزارش می باشد: تص-
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************************************** 

 رسد؟فراه با چه قیمتی به کابل می هندوانه

 1۳۹۸ خرداد 2۹چهارشنبه،  - هشت صبحمنبع : 

رنگ است، اما میوه و سبزیجات در کشور بیش از همه وقت پرمحصوالت با فرارسیدن فصل تابستان، بازار گرم 

گان تربز با گان و فروشندان، رانندکار دهقان فروش، انتقال و واردات این حاصالت با مشکالت فروان همراه است.

ی بلندی کاسته کاران در این بخش به پیمانهها از بازار گرم کسبههای فراوان مواجه است و این محدودیتدشواری

ساله، دهقانی است  50محمد آغا ی دهقانان و تاجران را به صورت کلی صدمه زده است.است. این وضعیت، انگیزه

که برای انتقال حاصالتش به  اشینیروز منزل، با مسته از والیت فراه بعد از پیمودن سه شبانهصورت خکه با سرو

 هندوانهتخم زمینم را من صد »گوید: یمفروشان کابل رسانده است. او هندوانهکرایه گرفته است، خود را تا بازار 

مرگ به کابل  یرا با قبول هرنوع خطر حت پرداختم تا حاصلم اشینهزار افغانی کرایه م وبیستکشت کردم، یکصد

و پنجاه هزار  یکصدی رسد، به هزینهودو تن میرا که مقدارش به سی یک ماشین هندوانهجا از ناچاری برسانم. این

تا کابل برایم  اشینام، بدون کرایه مرا که حاصل گرفتههندوانه ودو تُن ی حاصالت سیفروشم و فایدهافغانی می

را از منطقه تاج والیت فراه به  هندوانهالدین، دهقان دیگری است که حاصالت محی«هزار افغانی است. تنها بیست

نیمی ی تواند حتهزار افغانی است، اما او نمیصد زمین سه« تخممن  یک»گوید که مصارف کابل آورده است. او می

هزار افغانی به  وبیستصدی را که او با پرداخت یکیناشالدین، بار می محیاز این هزینه را فایده بگیرد. به گفته

فروش برساند.این در حالی است که هزار افغانی به  ۹0کابل آورده است، به دلیل نرخ پایین بازار ناگزیر است به 

ال های فراه، هلمند، هرات و قندهار، حاصالت دهقانان را به کابل انتقگان وسایط باربری که از والیتراننده

خواستیم نظر وزارت امور داخله را در این  کنند.ها شکایت میهگیری پولیس در شاهرادهند، از مشکالت و باجمی

والیت غزنی  مقیممیرافغان که  های مکرر ما جواب ندادند.مورد داشته باشیم، اما مسووالن این وزارت به تماس

دهد. او از موجودیت تهدیدات و انان را به کابل انتقال میهای هرات و فراه محصوالت زراعتی دهقاست، از والیت

گوید که او از مجبوری زیاد کند و میهای پلیس در مسیر راه شکایت میگیری پستهگیری گروه طلبان تا باجهدف

راعتی و گانی که از والیت فراه الی کابل محصوالت زافزاید، تمام رانندی ناچیز است. این راننده میمنتظر فایده

ها گان برای گذر از این پستهخورند و این رانندی امنیتی برمیپسته 15دهند، با بیش از اموال تاجران را انتقال می

فروشی است نورمحمد،که تاجر بازار میوه گیری طالبان را قبول کنند.چنان خطر هدفمجبوراند باج بدهند و هم

ام در خطر خواهد بود، برسانید، من از ترس مافیای بازار، که سرمایهولین ئصدایم را به مس» گوید: برایم می

دهند، گانی که این محصوالت را انتقال میدر کنار دهقانان و رانند«توانم.گذاری بیشتر در این بخش نمیسرمایه

های کابل نگرانی فروش کم این محصول در بازارهایی از فروشی نیز شکایتهندوانه گان و تاجران بازار فروشند

 ی پایین بهساله، فروشنده در بازار  شهر کابل است. او علت این را که اموالش به پیمانه 25الحق شمس دارند.

گوید که پس از فصل تابستان یک الحق میکند. شمسرسد، وارد کردن محصوالت خارجی عنوان میفروش می

های معیاری خانهکشور به علت نبود سرد هندوانهرسد، اما ش میافغانی به فرو 250ایرانی در حدود هندوانه سیر 

کنند. در این وضعیت تولیدات خارجی با شود و مردم از خریداری تولیدات کشور صرف نظر میکیفیت میبی
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نی فروشی تایمرا در بازار تربز و خربزه هندوانهاحمد که تجارت نور رسد.فروش میبه  باالکیفیت خوب به قیمت 

که دهقانان برای بار اول گوید به دلیل اینبرد، از کساد بودن بازار در این بخش شکایت دارد. او میکابل پیش می

فروش رساندند، اعتبار این محصوالت نزد مردم را ناپخته به بازار آوردند و توسط دکانداران به شان محصوالت

 کند.عنوان می در بازار هندوانهر، یکی از عوامل پایین بودن نرخ کاهش یافت. او این مسأله را در کنار مشکالت دیگ

های معیاری و مشکالت امنیتی در مسیر راه و انتقال خانهاحمد، تاجران به دلیل نبود سردی نوربه گفته

فروش ایش به افغانی افز 200ایرانی با  هندوانهتولید فراه و هرات را با  هندوانهاند شان به مرکز، مجبورمحصوالت

 در زراعتی محصوالت امسال»: گوید¬برسانند.در همین حال اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می

 هاوالیت از تعدادی در جاتغله و سبزیجات جات،میوه آوریجمع قسمت در گیریچشم افزایش به توجه با کل

سابقه صورت بی به کشور غربیجنوب هایوالیت در محصوالت که افزایدمی رستمی آقای «.است بوده همراه

گذاری خواهد تا در قسمت سرمایهگذاران میخصوصی و سرمایه بخشافزایش یافته است. سخنگوی این وزارت، از 

اما اتاق و تجارت و صنایع  و ایجاد سهولت در انتقال این محصوالت به خارج از کشور، حکومت را همکاری کنند.

گذاران را ها و نبود سرمایه هنگفت سرمایههای معیاری، مشکالت امنیتی در مسیر شاهراهخانهکشور، نبود سرد

گوید که آقا نوید، سخنگوی این اداره میکند. جانگذاران در این بخش عنوان میراه سرمایه های فراچالش

ها افزایش ولیدات این کشورهای همسایه، تجوار با کشورهای همزمان با رسیدن محصوالت زراعتی والیتهم

افزاید که مذاکرات در مورد فروش نرسد. آقای نوید میشود که تولیدات داخلی به یابد و این وضع باعث میمی

چنان از ایجاد های امارات متحده و آذربیجان از سوی حکومت جریان دارد. او همصادرات این محصوالت به کشور

خواهند که والن حکومت میئگان، از مسبا این حال دهقانان و فروشند دهد.خبر می هاها در اکثر والیتخانهدسر

حکومت، پیش  ها و صادرات این محصوالت با آنان همکاری کنند.ها، امن ساختن شاهراهخانهدر زمینه ایجاد سرد

ها در شود، این راهدیده میکه  جات خبر داده است، اما چناناز این از ایجاد دهلیزهای هوایی برای صادرات میوه

گویند که شود. اکنون، بسیاری از تاجران میبسیاری از مواقع بسته است و گاهی نیز برای تاجران گران تمام می

 اند.های تازه به بیرون از کشور نشدهتاکنون قادر به صادر کردن میوه

 

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

 پلیس هرات صراف همکار با قاچاقیان مواد مخدر را دستبند زد
 ۳0/۳/۹۸مورخ ، 24خبرگزاری وطن منبع : 

فرد بازداشت شده از مدتی به این سو زیر تعقیب نیروهای "گوید: زاده، سخنگوی پلیس هرات میعبداالحد ولی

یت را در پی گوید یک صراف در خراسان مارکت این والپلیس والیت هرات می ".مبارزه با مواد مخدر قرار داشت

فرد بازداشت “گوید: زاده، سخنگوی پلیس هرات میولی .همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر کرده است

به گفته او، این فرد در یک تبادله  ”.شده از مدتی به این سو زیر تعقیب نیروهای مبارزه با مواد مخدر قرار داشت

ر امریکایی، چهارصد و یازده هزار و الدو هزار و هشتصد و نود د” پولی مربوط به باند قاچاق مواد مخدر، مبالغ 

آقای ولی زاده  ”.را جا به جا کرده بود” کالدار پاکستانی 10پنجصد افغانی و پنجصد و نود و دوهزار و هفصد و 
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پلمب  پلیس بوده و با حضور مقامات مربوطه، دکان صرافی وی، بازداشتکند در حال حاضر این فرد در عالوه می

های خود را از طریق صرافی جا به جا رویدادهایی این چنینی که قاچاق چیان مواد مخدر و انسان، پول .شده است

های زیادی را در این رابطه کشف و ضبط کرده پلیس در دفعات مختلف پول .کنند، در هرات زیاد رخ داده استمی

 .ر شوداما کمتر رخ داده که صرافی در این رابطه دستگی .است
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