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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد) و  عی    توز  خورایکی  مواد غ سیخانواده در بادغ 71به 

گذار  رانیسفارت افغانستان و وعده وزارت خارجه ا یی  گپ   ن؛یعابربانک مهاجر  یهاکارت  یمشکل مسدود  5 --- آوا( ی)خیر

   و ړ د حرفوي زده ک
 9 -------------------------------------------------------------------------- ېوشو  فارغانو رسه نغدي مرست 

 10 --------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    توز  پ  در غور مواد غذا جاشدهیخانواده ب 72به 

 یافغانستان به هز  کیربات وتیتیساخت انست
 
افغانستان( یدالر در پوهتنون کابل) ودصم روزنامه اقتصاد ونیلیم ستیب نه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 ------------------------- هشت صبح( )شوداقدام یم اتور ینیم شدن افغانستان در ثبت جهاپ   میسه یوزارت خارجه: برا

 13 ------------------------------------- (فاریس یس پر  کرونا) پر   روسیواکسن و  د ییدر تا عی    تس  یبرا تالش دولت کره جنوپر 
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 اخبار مت   کامل

 

 

جدی از توزی    ع مساعدت غی   4 شنبه 5آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت بادغیس به روز

 ها در آن والیت خیر داد. ایسی از جنگ و نا امت  ن  خانواده بیجاشده 71خورایک برای 

 رین در همکاری با موسسات شناساپ  شده بود. ها قبال توسط اداره مهاجاین خانواده

و بهداشت  از ،ترپال،ظرف، پکنیک گاز، سطل و بشکه آب، مواد ضد عفوپ  ها به هر خانواده کمپلکمک

ی عایل ملل متحد در امور پناهندگان با حضور نماینده مهاجرین، موسسه یاد شده در مرکز  سوی کمیشی 

 بادغیس توزی    ع گردید. 
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امون افغانستان در تهران از پ  سفارت جمهوری اسالیم  ی مشکل اخی  برخ  از مهاجرین در ایران پی  گی 

شان خیر داده و گفته که طبق آخرین ابالغیه بانک مرکزی ایران، تمایم های عابربانکمسدود شدن کارت

، حساب بانیک افتتاح کرده و کارت های دارای مدارک معتها موظف هستند برای افغانبانک یر اقامت 

های متخلف را معرف   عابربانک در اختیارشان قرار دهند. این سفارت از مهاجرین خواسته شعب بانک

 حال، مدیرکل آسیای غرپر وزارت خارجه ایران نی   گفته که این مشکل به زودی حل خواهد 
کنند. در همت  

 .شد

گزاری صدای افغان)آوا(   تهران: در دوره  بت   دو خیر
ی

کشور ایران و افغانستان روز   ای که همدیل و همبستیک

ش است، عیل باپ  از مهاجرین به روز رو به گسی  ایط می   رغم اینکه دولت ایران همواره در تالش بوده تا رسی

ایط که بیماری کروناافغانستاپ  را بیش از پیش مهیا و مناسب ش است و   تر بسازد، در این رسی رو به گسی 

وری بهبیم آن یم ض  ش این بیماری در جامعه شود؛ در بانک رود که مراجعه غی  ها، خود عامیل جهت گسی 

طول روزهای گذشته مهاجرین افغانستاپ  از شهرهای مختلف جمهوری اسالیم ایران از مسدود شدن  

 .اندفتهگسخن     داده و از پیامدهای آنهای عابربانک، بانک صادرات خیر کارت
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وزارت امور مهاجرین 
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د کاین اقدام چند روز پس از آن صورت یم غیه جدید ه اداره کل اموراتباع وزارت داخله ایران از صدور ابال گی 

ها و انجام امور بانیک برای تمام اتباع خارخر دارای ها برای صدور کارتبانک مرکزی این کشور به تمام بانک

 .مداراک اقامت  معتیر در ایران خیر داده بود

ان گزارش داد که دکی  مهدی محمودی، مدیرکل قوس، پایگاه اطالع رساپ  وزارت داخله ایر  13به تاری    خ  

ه مشکالت پناهندگان در خصوص ببا توجه " :مهاجرین خارخر این وزارت اعالم کرده استاموراتباع و 

یاستفاده از کارت ونییک، با پیگی  های متعدد و جلسات کارشنایس با های عابر بانک و خدمات الکی 

، موضوع معهای ذیربط از جمله بانک مرکزی دستگاه های اتباع تیر بودن کارت بانکو وزارت اقتصاد و داراپ 

ها و موسسات اعتباری باشند، به کلیه بانکخارخر برای آن دسته از اتبایع که دارای مدارک اقامت  معتیر یم

 ."ابالغ گردید

ط وزارت  محمودی، در خصوص مدارک شناساپ  معتیر افزود: "اتباع خارخر که مدارک آمایش صادره توس

وط به معتیر بودن آن، شامل کارت آمایش  و همچنت   گذرنامه با روادید و  ۱۴، کارت هویت ۱۵کشور مسی

ط دارابودن وی انتظایم جمهوری اسالیم ایران به رسی چه اقامت صادره از سوی نی  ، دفی   با پروانه اقامت معتیر

چه اقامت ویژه صادره از سوی نامجوز اقامت ، دفی  ط دارا بودن مجوز اقامت معتیر و جا به رسی معتیر

ط دارا بودن اعتبار را داشته باشند، مشمول صدور و   صاره از سوی ناجا به رسی
ی

چه پناهندگ همچنت   دفی 

 ."های بانیک هستندتمدید کارت

ها از جمله بانک صادرات به صورت برعکس تعبی  و اجراپ  اما گویا این ابالغیه جدید توسط برخ  بانک

فعال شده بودند،  کارتجای فعال شدن کارتشده و به  های فعال های بانیک اتباع خارخر که در گذشته غی 

فعال شده است  .نی   غی 

ح زیر استبرخ  از پیام گزاری صدای افغان)آوا( در این مورد رسیده، به رسی  :های مهاجرین که به خیر

ای هم که حساب دارند را ون عدهعلت اینکه بانک ها برای مهاجرین حساب باز نمیکت   چیه؟ یا هم"

؟ با اینکه کارت آمایش هم دارن و تمدید هم شده؟  "مسدود میکت  

های صادرات؛ من یک دخی  افغان هستم کارت منو روز شنبه بدون اطالع در خصوص مسدود کردن کارت"

داشتم. برای  مسدود کرده بودن، و من به محل کارم تجریش رفته بودم، برف میومد و من هیچ پول نقدی ن

 "کرایه میخاستم پول بردارم که متوجه شدم کارتم مسدوده. تاسف داره

های عابر بانک فقط برای مشهد نیست، حت  تهران هم همت   طور هست و عابرها رو این قطیع کارت"

 ."مسدود کردن و خییل مشکالت درست کردن برای مهاجرین در این زمان شیوع کرونا

. لطفا اطالعسالم خوب هستید ؟؟ ته"  "رساپ  کنید. ممنونران رو هم حساب صادرات رو بست  

 "من تهرانم، امروز کارتم که از بانک صادرات بود را مسدود کردن، چرا؟؟"
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزاران اخبار مهاجرین. کارت بانک مهاجرین در اصفهان هم مسدود شده است. من امروز سالم بر خدمت"

فهان. خییل از مهاجرین یم گفت   کارت بانیک ما مسدود شده، آخر رفته بودم بانک صادرات محله زینبیه اص

من از رئیس شعبه سوال کردم، آقاچند روز میشود رییس اتباع اعالم کرده ک برای مهاجرین ک مدرک معتیر 

دارند، کارت بانک  داده میشود و پیام را هم نشان دادم، گفت از بانک مرکزی است. لطفا بگوش مسئولت   

 "یا ممکن است یکبار برای همیشه این مشکل مهاجرین حل شود؟برسانید آ

 "چرا بانک صادرات حساب مهاجرین و اتباع خارخر را مسدود کرد؟"

 ."بانک صادرات در مشهد حساب برخ  افراد و همچنت   مهاجرین و اتباع خارخر را مسدود کرد"

ی نگاران جوان در مشهد با پیگی  ر این راوان علت را از مدیر بانک صادرات دهای فدر این زمینه، باشگاه خیر

 .شهر جویا شده، اما به هیچ عنوان حاض  به مصاحبه نشدند

نگار آوا در تهران نی   که کارت بانیک گوید: اش توسط بانک صادرات مسدود شده، یماین در حایل است که خیر

یس  "با وجود صدور بخش خر به خدمات بانیک، بانک لیه اتباع خار کنامه جدید بانک مرکزی برای دسی 

، اعم از گذرنامه با اقامت معتیر مسدود صادرات، بیشی  عابر بانک های مربوط به مهاجرین و اتباع خارخر

نامه شده است. من خودم شخصا به ییک از شعب بانک صادرات در تهران رفتم، اما با وجود این که بخش

یس به کارت عابر بانک را ندا گفت کهدر اختیار رییس بانک بود، اما همچنان یم رند. اتباع خارخر حق دسی 

ها از سوی بانک مرکزی مسدود شده است؛ در نهایت پاسخ قناعت بخش نداشت و گفت که این کارت

ی و صحبت با مراجع نامه تازه آمده، چند روز بعد مراجعه کنید". در نهایت، پس از دو روز پ  بخش گی 

درات در تهران، مدیر شعبه پذیرفت که صدور کارت عابر بانک برای مختلف حراست و حقوف  بانک صا

، بالمانع است و این مشکل حل شد  .دارندگان گذرنامه و اقامت معتیر

نگار آوا هیچ آگایه از بخشبخش دریافت شکایات بانک صادرات نی   در گفت نامه جدید بانک وگو با خیر

توانند کارت استناد کرده که دارندگان کارت آمایش نیم نامه پیشت   مرکزی نداشته و ضفا بر اساس بخش

نگار، بخش نامه جدید در یک شعبه بانک صادرات عابر بانک داشته باشند. این در حایل است که این خیر

ونیک بانیک محروم هستند   .مشاهده کرده، اما همچنان اتباع خارخر از دریافت خدمات الکی 

یبا پ   نگار آوا در گی  ف  بانک صادرات وعده داده که این مشکالت تهران نی   بخش حراست و حقوهای خیر

 .را به زودی حل خواهد کرد

رسد مسدود شدن  ها، به نظر یمهای مختلف و ابالغ به بانکنامهرغم صدور بخشبر این اساس، عیل

و یا برخوردهای در ایران در شعب مختلف بانیک، به نویع عدم آگایه الزم  های عابربانک مهاجرینکارت

ای است، چون مواردی وجود داشته که در یک شعبه مربوط به یک بانک، کار مهاجرین به مشکل سلیقه

 .برخورده، اما در شعبه دیگر همت   بانک، مشکالت رفع شده است



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

8 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نگار آوا گفته است: که علت اصیل و مهم در امر مسدودسازی   در این زمینه، یک کارمند بانک به خیر

ی از وقاییع نظی  پولی بانیک، نظارت بانک مرکز به حسابهاکارت باشد؛ شوپ  یمهای مهاجرین و جلوگی 

ها دستوری را ابالغ نموده که بعد از اتمام تاری    خ اعتبار بنابراین بانک مرکزی بدین منظور یط حکیم به بانک

ند و سپس با ارائه مدارک جدید نظارت داشته باش ها مسدود شود تا بتوانند بر آنها مدارک مهاجرین، حساب

، اقدام به فعال  ها نمایند. سازی حسابمعتیر

ای از زمان امکان صدور آپ  عابربانک، عالوه بر مهاجرین برای اتباع ایران وی، خاطرنشان شد که در برهه

 دادند. عب مرکزی ارجاع یمهای درخواست آنان را به شنی   میس نبوده و باید فرم

ها و کارمندان بنا داشت ابالغیه بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد، ویل در این موارد بانکوی، ابراز 

ی کنند. البته چون دستور ها اقدام یمها برای تمدید و یا مسدودسازی حساببه شناخت خودشان از مشی 

 های بانیک را( وصلتنک، رسی    ع )کار کنند و با مراجعه به بابانک مرکزی هست، بطور کیل یه بار مسدود یم

 ."کنندیم

  .با این حال، سفارت افغانستان به این مشکل واکنش نشان داده است

م  در یک اعالمیه این سفارت آمده است: "قرار مراجعه و تماس های تلیفوپ  عده ای از مهاجرین محی 

 ، ی افغان مقیم ایران، مبت  بر مسدود شدن کارت های عابربانک شان یط روزهای اخی  این سفارت با پیگی 

موضوع فوق از مجاری دیپلوماتیک با در میان گذاشت   این معضل با وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم 

، موضوع را در ارسع وقت دنبال نمود  ".ایران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارخر

ی م جمهوریسفارت افغانستان افزوده است:" پس از پیگی  یران اظهار داشتند  اسالیم ا ها، مسئولت   محی 

های دارای مدارک معتیر که طبق آخرین ابالغیه بانک مرکزی، تمایم بانکها موظف هستند برای افغان

، حساب بانیک افتتاح کرده و کارت عابربانک در اختیارشان قرار دهند. در صورپ  که شعبه ای از این اقامت 

وی ننماید، مهاجرین با اطالع دقیق از شعبه و محل مورد نظر، دفی  امور مهاجرین این  دستورالعمل پی 

د ی قرار گی   ."سفارت را در جریان قرار دهند تا به اطالع بخش نظارت بانک مرکزی رسانیده و مورد پیگی 

ی ربط جمهوری اسالیم  ايران نسبت به این موضوع های همه جانبه مسئولت   ادارات ذیاین سفارت از پیگی 

 .نمایدرداپ  یماظهار سپاس و قد

از سوی دیگر، در واکنش به این مشکالت، سید رسول موسوی، مديركل غرب آسيا وزارت خارجه ایران از 

  خیر داده است
 .حل مشكل كارت اعتباري مهاجرين افغانستاپ 

 ها به دلیلهای مقيم ايران. برخ  از بانکخیر خوب برای افغانآقای موسوي در تویيی  خود نوشته است: "

یهای قانوپ  کارت اعتباری به مهاجرین نیممحدودیت های انجام شده، این مشکل به زودی دادند، با پیگی 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در زمان شیوع بیماری کرونا را کامال درک  حل خواهد شد. 
ً
من مشکالت خواهران و برادران مهاجر خصوصا

 ."کنمیم

ایط ویژه کرونا که استفا ونیک برای حال باید دید که به خصوص در این رسی ده از خدمات بانکداری الکی 

شود، آیا خط بطالپ  بر مشکالت بانیک مهاجرین کشیده خواهد قطع شیوع ویروس کرونا مهم پنداشته یم

 شد؟! 

 

 

  

موسس  له لورې د قندهار واليت دکډوالو چارو رياست په همکارۍ د حرفوي زده کړو فارغانو رسه  DRCد 
  وشوې. 

 د کاري وسايلو د اخيستو په موخه نغدي مرست 

تنه دی بېځايه شوي او اړمن خلک دي خ   څه موده مخیک  پ   په بېالبېلو  ۲۵۶ياد فارغان خ   شمی  پ   
ورت وړ برخوگ  د يادې موسس  له لورې حرف ۍ  ۳۰زره او  ۲۴وي زده کړې کړي او هر کس ته د ض 

زره افغاپ 
 وېشل شوي د ي. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 6شنبه   به روزآمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور در همکاری با سازمان غذاپ  جهان، 
 خانواده بیجا شده در آن والیت توزی    ع نمود.   72مساعدت غذاپ  را برای جدی، 

 گزین شده بودند. بیجا شدگان از ولسوایل های دولت یار،چهارسده، تیوره در مرکز پناه

کیلو نمک را در حضور   2کیلو بسکویت و2کیلو دال نخود،  25کیلو روغن،  18بوخر آرد،4هر خانواده 
 نده اداره مهاجرین و این موسسه در مرکز توزی    ع شد. نمای
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

اء قرارداد ساخت انستیتیوت رباتیک افغانستان امروز با هزینه بیست میلیون دالر امریکاپ  در کابل به امض
نامه همکاری میان اداره  تعلیمات مسلیک و تخنییک و تیم رباتیک افغانستان یا موسسه رسید. این تفاهم

ن فاند»  .امریکا به امضاء رسید« دجیتل ستی  

 به هزینه بیست میلیون دالر امریکاپ  « رویا پردازان»بر بنیاد این قرارداد، قرار است انستیتیوت تحت نام  
 .بل ساخته شوددر صحن پوهتنون کا

ن فاند»رویا محبوب، رئیس موسسه   امریکا در مراسم عقد این قرارداد بیان نمود که « دیجیتال ستی  
محصل را دارا میباشد. این انستیتیوت در محوطه پوهنتون کابل  ۸۰۰ظرفیت « رویا پردازان»انستیتیوت 

 .و در مساحت ده جریب زمت   ساخته خواهد شد

وی همچنان عالوه نمود که این انستیتیوت شامل دو دوره آموزیسی میباشد که دوره نخست آن در سطح  
 .و دوره دوم شامل انستیتیوت میشود ۱۲و  ۱۱لیسه شامل صنوف 

ندیمه سحر، رئیس اداره تعلیمات تخنییک و مسلیک در این نشست میگوید که هدف از ایجاد این  
القیت در میان جوانان میباشد. این انستیتیوت دارای بخش های مختلف انستیتیوت، روحیه پردازی و خ

 چون هوش مصنویع، فناوری نوین، ساینس و سایر بخش ها میباشد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 با وزارت اطالعات و فرهنگ، اسناد الزم را همگوید در صبح، کابل: وزارت امور خارجه کشور یم۸
ی

آهنیک
اث دار هی  مینیاتور، قبل از پایان زمان مشخص شده در ماه مارچ، برای سهیم شدن افغانستان به عنوان می 

 .کندارایه یم« یونسکو»به سازمان جهاپ  

ناین وزارت روز یک ان ایران، ترکیه، آذربایجای گفته است که کشورهای امهشنبه، هفتم جدی، با نسی خیر
اثشان مروج بوده و ثبت میل یمو اوزبیکستان، به عنوان کشورهاپ  که هی  مینیاتور در رسزمت    دار باشد، می 

 .انداین هی  شناخته شده

نامه هم بر بودن ثبت میل هی  مینیاتور در افغانستان از سوی وزارت اطالعات چنان آمده است، زماندر خیر
تهیه پرونده فت  برای ارایه به سازمان جهاپ  یونسکو، سبب تأخی  سهیم شدن افغانستان در و فرهنگ و 

ک مینیاتور شده است  .پرونده ثبت مشی 

نامه، سفارت افغانستان در پاریس، که نماینده  افغانستان در یونسکو را به عهده دارد، پس به نقل از خیر
ی

گ
های دیپلماتیک خود را در راستای هار کشور دیگر، فعالیتاز دریافت خیر ثبت هی  مینیاتور از سوی چ

 .ن روند آغاز کرد و توافق همه جوانب را در زمینه حاصل کردشدن افغانستان در ایسهیم 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وزارت خارجه اطمینان داده است که در همکاری با وزارت اطالعات و فرهنگ، اسناد الزم را به زودترین 
باشد، بعدی برای الحاق افغانستان در پرونده ثبت جهاپ  هی  مینیاتور یم فرصت، قبل از ماه مارچ که زمان

 .کندبه سازمان یونسکو ارایه یم

ک هی  مینیاتور که خاستگاه اصیل آن افغانستان است، به نام کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان  ثبت مشی 
 وزارت اطالعات و فرهنگ و  و اوزبیکستان، انتقادهای زیادی در کشور به دنبال داشت و فعاالن

ی
فرهنیک

 .کاری در این زمینه متهم کردندحکومت افغانستان را به کم

 

 

ان نارضایت  از رییس جمهوری کره جنوپر به خاطر طول کشیدن مدت برریس و تایید واکسن های کرونا   می  
 رو به افزایش است

، مقام های این کشور از تسی    ع  در پ  شناساپ  چند فرد ناقل گونه جهش یافته ویروس کرونا در کره جنوپر
 در واکسیناسیون شهروندان خیر داده اند. 

، سه ناقل گونه جهش یافته ویروس کرونا  ی از بیماری ها در کره جنوپر ل و پیشگی 
به گزارش سازمان کنی 

 شته از لندن به کره جنوپر سفر کردند. سه شنبه گذ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی   بار در بریتانیا شناساپ  شد، از رسعت انتقال بیشی 
گفته یم شود گونه جدید ویروس کرونا که نخستت  

 برخوردار است. 

 کره جنوپر اعالم کنند که طول دوره برریس و تایید 
نگراپ  از این موضوع باعث شد که مقام های بهداشت 

 روز کاهش یم دهند.  ۴۰روز به  ۱۸۰کرونا را از واکسن های ویروس  

دولت کره جنوپر پیش تر به خاطر اعالم آغاز واکسیناسیون در سه ماهه نخست سال جدید مورد انتقاد 
 قرار گرفته بود. 

 این در حالیست که تزریق واکسن ویروس کرونا در بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شده است. 

ان نارضایت  عمویم از مون جا این، رییس  نگراپ  از طرح واکسیناسیون دولت کره جنوپر باعث شده تا می  
 جمهوری کره جنوپر افزایش یابد. 

، واکسیناسیون افراد کهنسال و کارکنان بخش بهداشت از ماه  بر اساس تصمیم جدید دولت کره جنوپر
 فوریه آغاز یم شود. 

درصد جمعیت خود را سفارش  ۸۵میلیون نفر، معادل  ۴۶یاز دولت کره جنوپر قصد دارد واکسن مورد ن
 دهد. 

نفر هم جانشان را از  ۸۱۹شناساپ  شده اند و  ۱۹-هزار فرد مبتال به کووید ۵۸در کره جنوپر نزدیک به 
 دست داده اند. 

 

 

 


