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 می گوید ایراندولت 
 را از طریق پایپ لین  آماده هستیم گاز خود 

 برسانیمبه افغانستان 
 

گوید که این کشور حاضر است در صورت  نسل ایران در هرات ميجنرال قو (:٣١دلو  1١شهر هرات )پژواک 
 پایپ لین به افغانستان انتقال دهد.موافقت دولت افغانستان، گاز خود را از طریق 

 

افغانستان هرات شهر در ای خبری  کانفرانسنسل کشور ایران، امروز در وقجنرال  "محمود افخمی رشیدی"این مطلب را 

 بیان داشت.

کند که گاز شهری این  وى گفت، ایران اعالم آمادگی می
 کشور را در والیت هرات لوله کشی و تنظیم نماید.

ه اگر مقامات کنیم ک ما اعالم آمادگی می»موصوف افزود: 
محلی و کشوری به این نتیجه برسند که از این گاز استفاده 

 «مین کنیم.أمادگی را داریم که گاز هرات را تکنند، ما این آ
 

 :وی گفت

لوله کشی گاز ایران به والیت هرات سهولت هاى خوبی »
که  خاطري بهرا برای خانواده ها به وجود خواهد آورد؛ 

عت، اقتصاد خانواده گاز در بخش های محیط زیست، صن
 «ها و در همه عرصه ها اثر گذار می باشد.

قرارداد آن با افغانستان بسته شده است و هزینۀ  : »ایران در قسمت برق وارداتی کشورش بیان داشت قونسلجنرال 
 «آن نیز به کشور ایران پرداخت شده است.

 

ماه آینده،  6خاصی پیش نشود تا  به اساس تفاهمى که با کشور افغانستان داریم، اگر مشکل»گوید:  رشیدی ميافخمی 
 «شود. میگاوات برق به والیت هرات افزوده می 62

میگاوات برق در هرات، هزینۀ مصرف آن نیز نسبت به هزینۀ کنونی بلند خواهد  62او بیان داشت، با اضافه شدن 
 بود.

با افغانستان داشته اند،  به اساس توافق که» :هرات نیز بیان داشت –موصوف در قسمت کار خط آهن سرحد ایران 
هرات به چهار قطعه تقسیم شده است که ساخت سه قطعه آن مربوط به ایران و یک  -کیلومتر خط آهن خاف  1٣0

 «قطعۀ دیگر آن مربوط به افغانستان است.
سی ااین سه قطعه تکمیل شده است و قرار است ریل گذاری کنیم؛ اما مشکل اس ایینب افخمی رشیدی افزود: "کار زیر

 «ص شده و نه کار آن شروع شده است.سفانه از سوی افغانستان، نه زمین آن مشخأدر قطعه چهارم است که مت
 

 ه هزار ویز 22بیش از صدور ایرن در هرات گفت که طی ده ماه گذشته،  قونسلگریوی همچنان از کارکرد ده ماهۀ 
 کرده اند. ءرا نیز اجرا

 
 پایان
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