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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

راه انداخت)  ' مانور نظایمورندیستان، ارتش افغانستان در 'امتداد خط دبا پاک یمرز  یهابه دنبال تنش

 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------- (یس ب   ب  

 8 --------------------------------------------------------------- (کیار کرد) سپوتندیبا اتمر د رانیا ی  سف

 9 ----------------------- افق( ی) خی  گزار االفغاب  ی   ب یبر آغاز گفتگوها دوباره مقامات پاکستاب   د یتاک

 9 ----------------------- (وزی) مهاجر ندهددر مناقشات مسلحانه رخ یم سازمان ملل: خشونت جنیس

 16 (رنایا یو بلوچستان با افغانستان به نفع اقتصاد منطقه است) خی  گذار  ستانیاستاندار: تعامل س
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 توضیح تصویر، 

ک ارتش و شماری از نظامیان و مقام ن ضیا، رئیس ستاد مشتر های محیل والیت قندهار مانور محمد یاسی 
 امروز را مشاهده و ارزیابی کردند

های مرزی با پاکستان، ارتش افغانستان در امتداد خط موسوم به "دیورند"، چند مانور نظایم به دنبال تنش
های نظایم در ولسوایل "گوشته" والیت ننگرهار و ولسوایل انجام داده است. در روزهای گذشته این تمرین

 زارت دفاع از راه اندازی مانور نظایماسد/مرداد( و  ۲۶"زازی" والیت پکتیا راه اندازی شد و امروز )یکشنبه 
ن بولدک" والیت قندهار ختی داد.   "بزرگ" در ولسوایل "اسپی 

، مرزی و  بنر وهای ضن ، کماندوها، نت  وهای زمینن وزارت دفاع گفته که در مانورهای نظایم انجام شده، نت 
 قدرت و توانابی خود را به نمایش گذا

ن  شتند. هوابی با کاربرد سالح های سبک و سنگی 

ن قوای مسلح و شماری از نظامیان و مقام ک ارتش/لوی درستت  ن ضیا، رئیس ستاد مشتر های محمد یاسی 
 محیل والیت قندهار مانور امروز را مشاهده و ارزیابی کردند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های مرزی در چند هفته گذشته میان پاکستان و افغانستان، راه اندازی این مانورهای نظایم پس از تنش
 شده است. 

ن بولدک، شهدای وزا رت دفاع گفته که مانور نظایم امروز در نزدییک خط دیورند زیر عنوان "شهدای اسپی 
 حمالت راکنر پاکستان" راه اندازی شد. 

 

ن بولدک، شهدای  وزارت دفاع گفته که مانور نظایم امروز در نزدییک خط دیورند زیر عنوان "شهدای اسپی 
 حمالت راکنر پاکستان" راه اندازی شد

ن گفت که این مانور نظایم به پاس خون کسابن که در "حمالت وحشیانه نظامیان پاکستان"   آقای ضیا نت 
 کشته شدند، راه اندازی شده است. 

او گفت: "اصطالیح است که مردم بی دفاع به شهادت رسیدند، دیگر شما بی دفاع نیستید. این تطبیقات 
دشمنان داخیل و خاریحی است ... اگر بر هموطن ما که یک  و تمرینات نظایم برای نمایش قدرت ما در برابر 
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شود، ما در کنارشان هستیم و ما از قطره قطره خون تان و وجب وجب این مسافر است، انداخت یم
ن دفاع یم شود و چند نفر کنیم. این معنا ندارد که چند نفر ما شهید یمکنیم. به هر قیمنر دفاع یمرسزمی 

 مانیم."زنده یم

وهای امنینر افغانستان برای دفاع  رئیس ک ارتش به باشندگان مناطق مرزی از توانمندی نت  ستاد مشتر
 مستقالنه از این کشور اطمینان داد. 

 
 توضیح تصویر، 

وهای امنینر افغانستان برای دفاع  ک ارتش به باشندگان مناطق مرزی از توانمندی نت  رئیس ستاد مشتر
 داد مستقالنه از این کشور اطمینان

ن بولدک  رویداد مرزی اسپی 

ن بولدک برای چند ساعت درگت   وهای مرزی افغانستان و پاکستان در ولسوایل اسپی  تقریبا دو هفته پیش نت 
 شدند. 

وهای مرزی پاکستان بر مناطق مسکوبن به گفته مقام اندازی و موشک پراکنن نت  های محیل، در نتیجه تت 
ی به شمول یک نظایم اف  غان پانزده نفر کشته و هشتاد نفر زخیم شدند. در این درگت 

اندازی ضان به باز نشدن دروازه مرزی "ویش" تت  وهای پاکستابن بر معتر ی پس از آن آغاز شد که نت    این درگت 
 کردند و شماری را زخیم کردند. 

خط  شود که دروازه "ویش" را به روی ساکنان چمن که در این سویحکومت پاکستان حدود چهار ماه یم
 دیورند مرصوف تجارت و کار و بار هستند، بسته است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 در حمله راکنر پاکستان به خاک افغانستان چندین نفر کشته و زخیم شدند

 دستور داد که برای پاسخگوبی بالمثل در مقابل 
ن وهای مرزی نت  ی مرزی، وزارت دفاع به نت  پس از این درگت 

 کامل داشته 
ی

ی نگفت. نظامیان پاکستابن آمادگ ن  باشند اما پاکستان به گونه رسیم در مورد چت 

ی مرزی درست دو هفته پس از آن رخ داد که در نتیجه حمالت موشیک پاکستان بر مناطقر در  این درگت 
ن دستهای رسکانو و مروره والیت کولسوایل  نت 

نظایم کشته شدند. تن  کم چهار غت 

سازد؛ دو کشوری که یکدیگر را به یم و پاکستان را کدر های مرزی هر ساله روابط سیایس افغانستان تنش
 سازند. حمایت از مخالفان مسلح همدیگر متهم یم

اضات مدبن همراه یماین تنش ن چندین های مرزی معموال در افغانستان با اعتر شود. در چند روز گذشته نت 
اض به تحرکات پاکستان در مرز با افغانستان راه اند  ازی شده است. راهپیمابی در اعتر
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 .رسپرست وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز با آقای بهادر امینیان، سفت  ایران مقیم کابل دیدار کرد

نامه نگاشته است، که در آغاز دو طرف  به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه افغانستان با نشر یک ختی
 میان دو کشور، اهمیت در مورد 

ی
موضوعات مربوط به تقویت همکاری  های اقتصادی، سیایس و فرهنیک

امون صلح افغانستان، آزاد سازی زندانیان باقیمانده توسط دولت و طالبان، کاهش  اجماع منطقه ای پت 
خشونتها و آتش بس فوری، آغاز عاجل مذاکرات میان دولت جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان و 

 سال گذشته تبادل نظر نمودند.  19مچنان حمایت از نظام جمهوری اسالیم و دست آوردهای ه

در ادامه وزیر امور خارجه ضمن اظهار سپاس از همکاری  های همه جانبه جمهوری اسالیم ایران به ویژه برای 
 شهروندان مهاجر افغان مقیم ایران، در مورد تداوم این همکاری  ها صحبت کرد. 

امون روند صلح سفت  ایران  از تعهد و حمایت دوامدار آن کشور در عرصه های مختلف، به خصوص پت 
ن آقای امینیان ضمن صحبت در مورد پروژه خط آهن  افغانستان به وزیر امور خارجه اطمینان داد. همچنی 

، ه-خواف ش همکاری های اقتصادی، ترانسپوربر ن دو کشور در زمینه گستر رات، روی فرصتهای موجود بی 
 رسمایه گذاری و انتقال انرژی به وزیر امور خارجه معلومات مفصل ارائه داشت. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

، وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که همه طرف ها باید برای آغاز زودهنگام شاه محمود قریشر
ن   .االفغابن تالش کنند و به نتیجه برسندمذاکرات بی 

شاه محمود قریشر در اظهارات اخت  خود گفته است، پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری کرده و 
ن   .داالفغابن را آغاز کنناکنون زمان آن است که دو طرف بدون ایجاد موانع مذاکرات بی 

طالبان را ترغیب کرده است تا روی پروسه صلح  وی همچنان بیان کرده است که پاکستان، جامعه جهابن و 
ن کار ساده نبوده است ن مذاکره در دوحه نت   .افغانستان گفتگو کنند و حاضن کردن طالبان به مت 

ن حال قریشر از حضور پاکستان در زمان امضای توافق نامه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان  در عی 
ها در وقت امضای صلح افغانستان همکاری کرده است و نمایندگان آنیاد کرد و گفته که این کشور در روند 

 .نامه حضور خواهند یافتتوافق

 قریشر این اظهارات را در حایل بیان یم کند که تنش ها بر رس آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان
 .فعت طلنی متهم یم کنندهانه جوبی و منبیابد و هر دو طرف یک دیگر را به روز به روز افزایش یم

رساند که با وجود چندین دهه تالش و صدور قطعنامه های مختلف، استفاده از گزارش سازمان ملل یم
 و به هدف دهشت افگنن رایج 

ی
است. خشونت جنش در مناقشات مسلحانه به عنوان یک تاکتیک جنیک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اینفومایگرانتس راجع به مواردی که سازمان ملل در چندین مناقشه مختلف جمع آوری و ثبت کرده، گزارش 
  .دهدیم

گزاریسر را راجع به خشونت های جنش مرتبط با   ۲۰۲۰دبت  کل سازمان ملل متحد در ماه جوالی سال 

در این گزارش تاکید شده است که خشونت جنش به عنوان یک پدیده مستقالنه اتفاق  مناقشات نشر کرد. 

، نابرابری و تبعیض مبتنن بر جنست نیم  کتلوی، ظهور افراط گرابی
ی

افتد بلکه تاثت  مستقیم با بیجاشدگ

ن فراگت  استدارد. به گفته سازمان ملل، خ  . شونت جنش در دوران بازداشت، اسارت و مهاجرت نت 

 شان شدند ۷۹.۵، بیش از ۲۰۱۹در پایان سال 
ی

 .میلیون تن در رسارس جهان مجبور به فرار از محل زندگ

درصد از مجموع جمعیت جهان در بی مناقشه یا تعقیب از محالت اصیل شان فرار   ۱به عبارت دیگر حدود 

 .کردند

 یم شمار بی 
ی

 که بی جاشدگان داخیل آن جا زندگ
ان خشونت جنش در محالبر ن کردند،  جاشدگان و مت 

بان و مناطق روستابی در سال گذشته افزایش یافت
ن بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، . کشورهای مت 

ان به خاطر حمالت در حال فرار هستند دهد که زنان و دخشونت جنش بیشتر در حایل رخ یم  . ختر

کل سازمان ملل راجع به خشونت جنش مرتبط با مناقشات  در  ن گزارش دبت  یازدهمی 

 و به هدف دهشت افگنن در محراق توجه قرار   استفاده(CRSV) مسلحانه 
ی

از آن به عنوان تاکتیک جنیک

  گرفت. 

بر پایه موارد مشخص که توسط  ۲۰۱۹کشور از ماه جنوری تا دسمتی سال   ۱۹در این گزارش، وضعیت 

 . ان ملل ثبت شده بودند، مورد برریس قرار گرفته استسازم

ی از  در گزارش سازمان ملل، موارد مختلف خشونت جنش، چالش ها و اقدامابر که دولت ها برای جلوگت 

 . دهند، در نظر گرفته شده استآن انجام یم

تن از  ۱۱۰کشور گزارش شده اند. از این میان،   ۱۹مورد خشونت جنش در  ۲۸۳۸در مجموع، حدود 

 .درصد از آن ها مردان یا پشان بودند ۴قربانیان یا 

  افغانستان

مورد خشونت جنش را ثبت  ۱۰۲، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( ۲۰۱۹در سال 

پش شامل قربانیان بوده  ۱۳دختر و  ۷مورد از آن مرتبط با مناقشه بوده است. هفت زن،  ۲۷کرد که 

وهای  اند.  در حایل که این وقایع در بیشتر موارد به اعضای گروه افرایط طالبان نسبت داده شده است، نت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن در موارد جداگانه مرتکب خشونت جنش  امنینر افغانستان و ییک از گروه های ملیشه طرفدار حکومت نت 

 .شده اند

 

  جمهوری افریقای مرکزی

 ُبعدی سازمان ملل در افریقای مرکزی به هدف ایجاد ثبات که به اختصار از آن به عنوان ماموریت چند 

(MINUSCA) مورد خشونت جنش مرتبط با مناقشات را ثبت کرده است. بر این اساس  ۳۲۲شود، یاد یم

،  ۱۲۴زن،  ۱۸۷ تن از طبقه اناث که سن های شان مشخص نیست، شامل قربانیان  ۶پش و  ۲دختر

 .دهستن

  .شوندمورد ازدواج اجباری شامل این وقایع یم ۵مورد تجاوز جنش یا تالش برای انجام آن و  ۱۷۴ 

وری سال  (  ۲۰۱۹حکومت افریقای مرکزی در ماه فتی یک توافقنامه )توافقنامه سیایس برای صلح و آشنر

 .را با گروه های مسلح به امضا رساند

هرنوع خشونت جنش یا مبتنن بر جنسیت دیگران را فراخوانده  امضا کنندگان در این توافقنامه به توقف

اند. اما بر اساس گزارش سازمان ملل، آن ها با استفاده از آن به هدف دهشت افگنن در میان افراد ملیک 

 .دهندادامه یم
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کلمبیا 

نه ختی داد که قربابن مناقشات مسلحا ۴۴۵هزار و  ۱۰۷، اتحادیه میل قربانیان در کلمبیا از ۲۰۱۹در سال 

ان،  ۳۶۵ درصد از  ۸۹ تن از آن ها قربانیان خشونت جنش مرتبط با مناقشات بوده اند. زنان و دختر

از اقشار  تن از آن ها  ۱۵تن از آن ها شهروندان کلمبیابی افریقابی تبار،  ۱۶۶دادند. قربانیان را تشکیل یم

ییک بودند ۲۸رسخ پوست و  ن  .تن از آن ها دچار معلولیت فت 

 ۱۰پش( و دست کم در  ۲۰دختر و  ۳۱)مورد خشونت جنش علیه کودکان انجام شده است  ۵۱حدود 

مورد، اعضای اردوی آزادی بخش میل کلمبیا، گروه های خالفکار و گروه های خشونت گرای دیگر در این 

 .شودعضای اردوی کلمبیا نسبت داده یما زمینه متهم شده اند. سه مورد از آن به 

  ری دموکراتیک کانگوجمهو 

از   (MONUSCO)، ماموریت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دموکراتیک کانگو۲۰۱۹در سال 

درصدی از سال  ۳۴مورد خشونت جنش مرتبط با مناقشه ختی داد. این ارقام نشان دهنده افزایش  ۱۴۰۹

 .تا به حال است ۲۰۱۸

دولنر نسبت داده یم ۹۵۵ وهای مسلح جمهوری مورد از این وقایع به گروه های مسلح غت  شود و نت 

مورد مسئول  ۶۲مورد از این وقایع دست داشته اند. پولیس میل کانگو در  ۳۸۳دموکراتیک خلق کانگو در 

 .شودواقعه دیگر به عوامل دولنر دیگر نسبت داده یم ۹شناخته شده است و 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

  عراق

بردند، یا داعش است  شده بودند و در سوریه به رس یم« دولت اسالیم»بازگشت افراد ملیک که به دست  روند 

ان  ۲۰۱۹در جریان سال  ن شامل این است  ادامه داشت. بازماندگان خشونت جنش مرتبط با مناقشات نت 

 .هستند

، اداره امور ایزدیان که توسط وزارت امور مذهنی حکومت اقل ول یمدر ماه نومتی شود، ، یم کردستان کنتر

 .تا به حال مفقود شده اند، نشر کرد ۲۰۱۴ارقایم را در مورد ایزدیابن که بر اساس گزارش ها از سال 

تن نجات یافته و یا از دست  ۳۵۲۴فرد ایزدی که بر اساس گزارش ها ربوده شده اند،  ۴۱۷هزار و  ۶از 

 .تن هنوز مفقود هستند ۲۸۹۳پش( و  ۹۵۰دختر و  ۱۰۳۸ مرد و  ۳۳۹زن،  ۱۱۹۷ربایندگان فرار کرده اند )

گروه های دیگر که اتفاقات مشابیه برای آن ها رخ داده، مانند شیعیان ترکمن شامل این ارقام نیستند.  

ایجاد  ۲۰۱۴کمیسیون تحقیق و جمع آوری مدارک که بخشر از حکومت اقلیم کردستان است، در سال 

آوری کند که داعش مرتکب آن شده است. این کمیسیون تا به حال بیش از شد تا مدارک جنایابر را جمع 

ان یک هزار مورد خشونت جنش مرتبط با مناقشه را ثبت کرده که قربانیان آن در اکتر موارد زنان و دختر

 .ایزدی بوده اند



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

14 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 میانمار

ن شمایل عامل خشونت جنش مرتبط با مناقشه علیه اقلیت مذهنی  روهینگیا بودند، تا  افرادی که در راخی 

 .به حال پاسخگوی اعمال شان نبوده اند

ماموریت حقیقت یابی در میانمار راجع به خشونت جنش و مبتنن بر جنسیت به این نتیجه رسید که این 

وهای مسلح میانمار در سال های  ان  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶پدیده مشخصه عملیات نت  بوده است و زنان و دختر

شونت ها بوده اند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، هدف از آن ارعاب، دهشت روهینگیا قربابن این خ

 بوده است
ی

 .افگنن و مجازات مردم ملیک به عنوان یک تاکتیک جنیک

  سودان جنوبی 

مورد خشونت های جنش مرتبط با  ۲۲۴از  (UNMISS) ماموریت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی 

،  ۶۶ زن، ۱۳۳دهد که مناقشه ختی یم ای هپش قربابن آن شده اند. افزون براین یط سال  ۶مرد و  ۱۹دختر

ن وقایع خشونت جنش ثبت شده است که  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴  .دختر قربابن آن شده اند ۲۶زن و  ۵۵نت 

 سودان

ک اتحاد افریقابی و ملل متحد ۲۰۱۹در سال 
مورد خشونت  ۱۹۱در دارفور )یونامید( از  ، عملیات مشتر

 ۸۰پش قربابن آن شده بودند. تجاوز جنش و تالش برای تجاوز،  ۲دختر و  ۵۴زن،  ۱۳۵جنش ختی داد که 

دادند. این وقایع به خیمه نشینان مسلح، اعضای اردوی آزادی بخش سودان درصد از این موارد را تشکیل یم

وهای امنینر حو گروه های ملیشه ای نسبت داده یم وهای مسشود. نت  لح سودان، کومت به شمول نت 

ن در این وقایع دست داشته اند وهای واکنش رسی    ع و پولیس سودان نت   .اعضای نت 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 نایجریا

مورد اتهام خشونت جنش مرتبط با مناقشه به شمول تجاوز جنش و  ۸۲۶در گزارش سازمان ملل متحد، 

بت شده به گروه های مسلح، به شمول درصد از همه این وقایع ث ۸۸ازدواج اجباری ثبت شده است. 

ک ملیک نسبت داده یم وهای امنینر مانند پولیس و گروه های امنینر و بوکوحرام و کارگروه مشتر شوند. نت 

ن در  درصد موارد، متهم به استفاده از خشونت جنش هستند. با وجود تالش های سازمان  ۱۲دفاع میل نت 

  .روج استملل متحد، خشونت جنش کماکان اتفاق م

پذیرفته شده بود، اعالم   ۲۴۶۷و در حایل که قطعنامه  ۲۰۱۹شورای امنیت سازمان ملل در ماه اپریل سال 

ی از خشونت جنش مرتبط با مناقشات   که برای جلوگت 
کرد که در زمینه اطالع رسابن راجع به همه اقدامابر

 .جه باشندن باید در مرکز تو شود، بازماندگان و قربانیاو پس از پایان مناقشات انجام یم

 ۱۹۶۰، (۲۰۰۹سال ) ۱۸۸۸، نگرابن عمیقش را که در قطعنامه های ۲۴۶۷شورای امنیت، در قطعنامه 

با وجود محکومیت های مکرر »گوید کند و یمذکر کرده بود، دوباره تکرار یم( ۲۰۱۳) ۲۱۰۶و ( ۲۰۱۰)

شات مسلحانه و با وجود درخواست از خشونت، به شمول خشونت جنش علیه زنان و کودکان در مناق
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن اعمایل ، خشونت جنش کماکان ادامه پیدا  ن مناقشات مسلحانه برای پایان دادن به چنی  همه طرفی 

 «.کندیم

شوند، در اغلب موارد بازداشت بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افرادی که مرتکب خشونت جنش یم

ان پذیرش قطعنامه های شو نیم ن ن مناقششوند و مت  ه حنر پس از یک دهه زحمت رای امنیت از سوی طرفی 

 یم
ر
ن باق  .ماندو تالش، در سطح پایی 

 

 

 

این استان با افغانستان بویژه در حوزه ستاندار سیستان و بلوچستان گفت: افزایش تعامالت ا -ایرنا -زاهدان
  .بندرچابهار نفع اقتصادی را برای مردمان دو سوی مرز به همراه دارد

به گزارش ایرنا احمدعیل موهبنر یکشنبه شب در دیدار ابراهیم غشتعیل عضو ارشد کمیسیون اقتصاد 
نستان و هیات همراه با وی در مجلس افغانستان و محمدابراهیم پوپل معاون پارلمابن رییس اجراییه افغا

یس  ، مرزی بودن، دستر دفتر استاندار اظهارداشت: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیابی

https://www.irna.ir/news/83910086/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/sd/1b632cb6054d1a8fae02c95d96169f9ee1536599ab99745b98669bb2172a558b11281f35830d80ff6fd558d83a6a8d24.jpg
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بهابی برای رسمایه های ویژه، منحرص بفرد و بکر فرصت گرانبه آبهای آزاد و منابع غنن طبییع با قابلیت
 .گذاران کشور افغانستان فراهم کرده است

تواند به حیات خود ادامه دهد با بیان اینکه هیچ کشوری به تنهابی و با قطع رابطه با دیگر کشورها نیم وی
 
ی

افزود: با توجه به تاکید رییس جمهوری افغانستان مبنن بر اینکه تنفس گاه این کشور چابهار است آمادگ
دالت تجاری و رسمایه گذاری در این کامل در سیستان و بلوچستان وجود دارد تا زمینه را برای افزایش مبا

ن الملیل فراهم شود اتژیک بی   .بندر مهم و استر

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: اقدامات موجود در مبادالت مرزی ایران و افغانستان باید زمینه 
 .ساز عزت مندی دو ملت و کشور شود

ن زمینه باید به گونه ضمن حاصل شدن رفاه مردم دو کشور تجار و  ای فراهم شود تا وی افزود: همچنی 
ن از سود منطقر بهره  .مند شوندفعاالن اقتصادی نت 

موهبنر با بیان اینکه افغانستان از مزیت فراوابن در حوزه معدبن برخوردار است گفت: استفاده از ظرفیت 
 در این کشور تاثت  

ات مثبنر در حوزه معادن با راه اندازی صنایع مختلف توسط رسمایه گذاران ایرابن
 .اقتصادی برای هر دو کشور به همراه دارد

، ادبیات و زبان را تنها بخشر از جلوه  میانوی هتن
ی

 فرهنیک
ی

ک و یگانیک ایران و افغانستان عنوان  های مشتر
ن مردمان دو سوی مرز  بی 

ن منافع  کرد و افزود: با توجه به پیوند تاریخن کشور منجر به عزتمندی دو   ۲تامی 
 .شودملت 

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: به منظور افزایش تبادالت مرزی عالوه بر منطقه آزاد چابهار، 
ن در دستور کار مسووالن استابن و کشوری قرار دارد  .تصویب منطقه آزاد سیستان نت 

ک وی بر اتخاذ تصمیمات الزم در زمینه راه اندازی هر چه رسیعتر و اصویل پل دوم میلک در  مرز مشتر
 .سیستان و بلوچستان و افغانستان تاکید کرد

ک و برپابی موهبنر راه اندازی صندوق پویل، کمیسیون
، اجتمایع و تجاری مشتر

ی
های اقتصادی، فرهنیک

 هرچه بیشتر ظرفیتنمایشگاه
ن
ین راهکارها برای رفع موانع اقتصادی و معرق های های داییم را از مهمتر

ن  ک بی 
 . این استان و افغانستان عنوان کردرسمایه گذاری مشتر

 شودگذاران افغانستان یمهای بندرچابهار سبب جذب رسمایهاطالع رسابن از ظرفیت

های بندر چابهار مطلع عضو ارشد کمیسیون اقتصاد مجلس افغانستان گفت: اگر تجار افغانستان از ظرفیت
ده  .مهم انجام خواهند دادها را در این بندر گذاریای از رسمایهشوند حجم گستر

ن در این دیدار را از جمله  های این استانعدم اطالع رسابن شفاف از ظرفیت محمد ابراهیم غشتعیل نت 
 .با افغانستان عنوان کرد مشکالت در افزایش مبادالت مرزی
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 ناحیه کابل افغانستان ۷د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته:
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی وریات افزایش مبادالت تجاری برشمرد و اظهارداشت: پیگت  الزم های وی ساخت پل دوم میلک را از ضن
برای ساخت این پل مهم در شورای امنیت میل افغانستان در دست اقدام است و بزودی زمینه اجرابی شدن 

 .شودآن فراهم یم

های باالی ساخت پل دوم میلک با دارا بودن منفعت عضو ارشد کمیسیون اقتصاد مجلس افغانستان گفت: 
 .واردات خواهد بوداقتصادی برای ایران و افغانستان تسهیل کننده صادرات و 

ن در این نشست بر رفع موانع برای امضا تفاهم نامه سیدمحمد شمش پور نماینده وزارت امور خارجه نت 
ک برای راه اندازی پل دوم میلک تاکید کرد  .مشتر

 


