
 
 وزارت راه و شهرسازي
 دفتر توسعه امور بين الملل

 
 نقشه راه توسعه همکاری  با جمهوری اسالمي افغانستان

 با تمركز بر حوزه حمل ونقل 
 

 

 

 

 
         

 
 :تهيه و تنظيم       

 جاويد دادگر و همكاران    
      



 افغانستان در یک نگاه



 اطالعات پايه
 جغرافيای طبيعی



 اطالعات پايه
 پراكندگی زبانی



 اطالعات پایه

افغانستان؛جمهوری اسالمی : نام رسمی كشور 
؛(ميليون نفر جمعيت 5با نزديک به )كابل : پايتخت 
؛(درصد 3با نرخ رشد )ميليون نفر 33حدود : جمعيت 
؛(دنيا 41رتبه )كيلومترمربع 652.225: مساحت 

 .كيلومتر مربع، هجدمين كشور بزرگ دنيا است 1٬64۸٬1۹5ايران با 
تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، پاكستان، چين و ايران؛: همسايگان 
؛... پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، تركمن، ايماق، بلوچ و : نژاد 
ساير مذاهب؛% 5؛ (سنی% 75شيعه، % 20) مسلمان% ۹5: دين 

پشتو؛ فارسی دری و: زبان رسمی 
 .سرود ملی به زبان پشتو است ولی در آن به قوميتهای مهم اشاره می شود

؛(شهرستان)ولسوالی 400و حدود ( استان)واليت 34: تقسيمات كشوری 
آباد، قندهار، هرات، مزار شريف، جالل كابل:شهرهای مهم. 
 كيلومتر ۹36: مشترک با ايرانمرز. 
 كشورهای مهاجرفرست دنيا؛ 11رتبه 

 (.2015)آن است درصد جمعيت  13كه معادل در ديگر كشورها مهاجر نفر  4.۸43.117با  
 

 نداردآزاد دريای به افغانستان، دسترسی! 
 

 

 



 سياسياطالعات   

جمهوری اسالمی: نوع حكومت 

اشرف غنی  : رئيس جمهور 

سال 5: دوره رياست جمهوری 

عبداهلل عبداهلل: رئيس اجرايی دولت 

1۹1۹سال: سالروز استقالل از انگليس 

 صالح الدين ربانی: امور خارجهوزير 

 

 طاقانكیمحمدرضا بهرامی : افغانستانجمهوری اسالمی ايران در سفير 

 دكتر نصير احمد نور: ايرانسفير جمهوری اسالمی افغانستان در 

 كه عالی ترين نهاد قانون گذاری در كشور افغانستان است : اسالمی افغانستانملی جمهوری شورای

عضو و مشرانو جرگه   250( نمايندگانمجلس )مجلس ولسی جرگهنفر نماينده دارد و از دو  252
 .عضو تشكيل شده است 102(مجلس سنا)

 

 وزارتخانه  های  همتا با وزارت متبوع
 : ه حمل و نقلحوز

 وزارت ترانسپورت و هوانوردی 
 (محمداله بتاش: وزیر مربوطه)

 :  حوزه زیرساخت
 :وزارت فوائد عامه

 (محمود بلیغ: وزیر مربوطه)
 : حوزه شهرسازی

 وزارت مسکن و شهرسازی 
 (نادریسعادت منصور سید : وزیر مربوطه)



 
 

 ،عراقدر پنج کشور  2013درصد تلفات عملیات تروریستی در سال 80بیش از 
   .نیجریه و سوریه رخ داد، پاکستان، افغانستان 

، شاهد شدیدترین عملیات تروریستی در سالهای اخیر بوده به  2016افغانستان در سال 
 .نفر غیرنظامی دیگر کشته شده است 11418نفر غیرنظامی زخمی و  7920طوریکه 



 
 

 و بين المللی عضويت افغانستان در مجامع منطقه ای

 سازمان ملل متحد ( اكو)سازمان همكاری اقتصادی

 سازمان تجارت جهانی بانک توسعه آسيايی

 اسكاپ سازمان كشورهای غير متعهد

 يونسكو طرح كلمبو

 صندوق بين المللی پول (عضو ناظر)سازمان همكاری های شانگهای 

  بانک توسعه اسالمی  سازمان كنفرانس اسالمی

 كريدور آلتيد (2003درخواست عضويت در )كريدور تراسيكا 

 افغانستان و نظام بين الملل



 اطالعات اقتصادي
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 (PPP)بر اساس برابری قدرت خرید کشورها GDPطبقه بندی
2016 

 رتبه کشور (به دالر) قدرت خرید

 1 قطر 129.726

 70 ایران 18.135

 167 افغانستان 1.957

 180 ماداگاسکار 1.504

 189 جمهوری آفریقای مرکزی 656

Data collected from International Monetary Fund, World Economic Outlook 

Database, October 2016; PPP: Purchase Power Parity 

 
 
در زمره  افغانستان 

کشور فقیر دنیا   22
، 2016در سال  
 .  داردقرار 

 



   2015 -عمده شركای تجاری 

 
 

 
 
 
 

Resource: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/afg/ 

 عمده وارد كنندگان كاال از افغانستان   

 تاجيک
0/66 % 

 ازبک
2.5 % 

 تركمن
0/028 % 

 چين
(1.9  )% 

 آمريكا
(2.1  )% 

 روسيه 
(2.1)% 

 امارات
(2.4  )% 

تركيه 
(2.7)% 

ايران 
(3)% 

هند  
(32)% 

پاكستان 
(45) % 

 مقاصد 

ارزش  392 277 25 23 20 18 18 16 0.2440 191 2.85
ميليون )

 (دالر 

 عمده صادر كنندگان كاال به افغانستان

 مالزي
(4.1)% 

 تاجيک
0/66% 

 ازبک
2.5 

 قزاقستان
(5.4)% 

 تركمستان
%(7.2) 

 هند
%(7.3) 

 چين
(7.7)% 

 ايران 
(13)% 

پاكستان  
(26) % 

 مبادي 

ارزش  1.95 1.03 0.587 0.560 0.550 0.415 1.95 0.50.6 0.312
 (ميليارد دالر )

10 

 مبادالت تجاري افغانستان با جهان

 واردات صادرات موازنه

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

5396- 6077- 845 514 6241 6591 

فرش دارويی، گياهان خشک، و تازه ميوه پنبه، قيمتی، نيمه و قيمتی های سنگ زراعتی، محصوالت :جهان به صادراتی عمده اقالم 

ای سرمايه كاالهای و غذايی مواد سيمان، آالت، ماشين نفتی، محصوالت منسوجات، عمده طور به :جهان از وارداتی عمده اقالم   



 حجم تجارت خارجي

 

        ميليارد دالر 7.63(: 2015)واردات 
 ميليون دالر 866(: 2015)صادرات 

Resource: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/afg/#Trade_Balance 



 اقتصادی اطالعات

 خارجیوابستگی به كمكهای 
 ؛2010 تا 2003 از المللی بین کمک دالر میلیارد 67 از بیش دریافت•

 دولت توسط «افغانستان ملی توسعه و صلح جدید چارچوب» ارائه•
   ؛1395 مهرماه در بروکسل نشست در کشور این

داشتند شرکت المللی بین نهاد 30 و کشور 70 نشست این در   
  .شدند آینده سال چهار برای دالری میلیارد 15/2 کمک ارائه به متعهد و

 چهار برای دالر میلیارد 4/5 تا امنیتی کمکهای تأمین به ناتو تعهد•
 (جهانی بانک افغانستان، اقتصادی گزارش :منبع) ؛1395 تیرماه در آینده سال

 



 (2014-15)آمار كمکهای خارجي به افغانستان 

Source:  http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm  
ODA: Official Development Assistance 
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 اقتصادی اطالعات

 ناتوانی در جذب سرمايه گذاری خارجی (FDI) 

(AFGHANISTAN Country Snapshot, The World Bank Group, OCTOBER 2016) 

سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی نيز  

در سالهای اخير   GDPسهم بسيار پايينی از 

ميليون دالر در   6/6از را داشته به طوريكه 

كاهش   2014ميليون دالر در  5/۹به  2013

 .يافته است

 



 اطالعات اقتصادی

نقش مواد مخدر در اقتصاد افغانستان 

 درصد 90 از بیش و مخدر مواد تن 4800 به نزدیک تولید•
 ؛دنیا مخدر مواد

 درآمد به افغانستان اقتصاد درصد 10 از بیش وابستگی•
 مخدر؛ مواد

 هکتار هزار 183از خشخاش کشت زیر زمینهای افزایش•
 10 افزایش و 2016 در هکتار هزار 201 به 2015 در

 تریاک؛ تولید درصدی
 



 

 هاي كالن و راهبردي افغانستان رئوس طرح

 ؛(TAPI) هندوستان پاكستان، افغانستان، تركمنستان، گاز انتقال لوله خط•

 ؛(CASA-1000) جنوبی آسيای -مركزی آسيای ایمنطقه انرژی انتقال طرح•

 ؛(TAP-500) پاكستان و افغانستان تركمنستان، ميان ولت كيلو 500 برق انتقال خط•

 ؛افغانستان و راه -كمربند عمل ابتكار•

 آن؛ جديد موافقتنامه و الجورد كريدور•

 ؛(چابهار هموافقتنام) چابهار بين المللی ترانزيت و نقل و حمل كريدور•

 ؛(CHINA + KTAI) جانبه پنج آهن خط كريدور•

 .(افغانستان نوری فيبر شبكه) ديجيتال ابريشم راه•

 

 

 

 

 

 



 774 که کیلومتر 1814 طول با تاپی گاز لوله خط :(TAPI) هندوستان پاكستان، افغانستان، تركمنستان، گاز انتقال لوله خط
 از را هندوستان و پاکستان افغانستان، کشور سه گازی نیاز از بخشی تا است قرار ،شودمی ساخته افغانستان خاک در آن کیلومتر

  (دهه سه طول در) طبیعی گاز مکعب متر میلیارد 33 ساالنه خط این انتقال ظرفیت .کند تأمین ترکمنستان گالکینش گازی منطقه
 به 1394 آذر در لوله خط این ساخت قرارداد .برسد بهره برداری به کامل طور به میالدی 2019 سال تا است قرار و شده برآورد
 .شد برگزار ترکمنستان قلمرو در لوله خط احداث به مربوط مناقصات نیز اخیراً و رسید کشور چهار بلندپایه مقامات امضای



هدف از این پروژه انتقال برق از قرقیزستان و  :(CASA-1000)آسيای جنوبی  -ای آسيای مركزیانرژی منطقه طرح انتقال
توسط چهار   دیگر سال15 برای تمدید مسئولیت با و سال15 طی، (مگاوات 1000)و پاکستان ( مگاوات 300)تاجیکستان به افغانستان

آن در خاک   از کیلومتر 562که )کیلومتر است  1227طول کل پروژه . رسدبرداری میهبه بهر 2019این پروژه در سال . استکشور  
 .میلیون دالر سهم افغانستان است 404میلیارد دالر است که  1/17گذاری پروژه و حجم سرمایه( شودافغانستان ساخته می



  سال در پروژه این تفاهم یادداشت :(TAP-500) پاكستان و افغانستان تركمنستان، ميان ولت كيلو 500 برق انتقال خط
 نقشه مطابق) ولت کیلو 500 برق انتقال خط تا است مقرر گرفته صورت توافق اساس بر .رسید کشور سه مقامات امضای به 2015

  حدود در پروژه گذاریسرمایه حجم .شود کشیده پاکستان به ادامه در و افغانستان غربی مناطق به ترکمنستان سرحدآباد از (ذیل
 .گردد عملیاتی 2019 سال تا مربوطه اجرایی مراحل تا شده بینیپیش و است شده برآورد دالر میلیارد1/2



 میان 2016 می ماه در یادداشت تفاهم یک امضای از پس :افغانستان و چين (BRI) راه -كمربند ابتكارعمل
    پیمودن از بعد ،2016 سال سپتامبر 7 تاریخدر باری قطار اولین پکن، در چین و افغانستان خارجه امور وزرای
 مرز در) افغانستان شمال در حیرتان راه آهن ایستگاه به چین شرق از ،روزه14 سفر یک در کیلومتر7300

 میوه ،زعفران پشم، چرم، مرمر، سنگ جمله از افغانستان کاالهای نامه، تفاهم ان اساس بر .رسید (ازبکستان
  .رود می چین به آهن خط این طریق از ... و خشک های



 ،"الجورد کریدور” الجورد نقل و حمل و تجارت ترانزیت، مسیر هدف :(الپاز الزولی)الجورد كريدور
 و گرجستان آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، کشو رهای میان منطقه ای اقتصادی اتصال و همکاریها افزایش

 روی مذاکرات .می کند تر کوتاه را اروپا به افغانستان مسیر راه این افغانستان، مقامات گفته به .است ترکیه
 آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، میان زیتینترا دستورالعمل و دریایی ریلی، جاده ای، زیرساختهای سازیبه

 به وابستگی از رهایی منظور به که است کشورهایی جمله از ترکیه .است پیگیری حال در ترکیه و گرجستان
 .است هرات سمت به مسیر این ادامه زمرد کریدور .کند می پشتیبانی کریدور این ساخت از شدت به  ایران،



 سال می ماه در که هتنامموافق این :(چابهار موافقتنامۀ) چابهار بين المللی ترانزيت و نقل و حمل كريدور
 و حمل کریدور کی ایجاد و چابهار بندر در هند جدید سرمایه گذاری های برای را زمینه رسید، امضا به 2016
 .است هند و افغانستان ،ایران میان چابهار بندر طریق از خدمات و کاال آسان ترانزیت و انتقال برای نقلی



  با و شروع چین از کیلومتر 2100 طول به آهن خط این :(CHINA + KTAI) جانبه پنج آهن خط كريدور
  افغانستان خاک از  آهن خط این کیلومتراز 1148 به نزدیک .رسد می ایران به افغانستان تاجیکستان، ، قرقیزستان از گذر
  مربوط که بخشی احداث اعتبار تأمین برای .است انجام حال در کریدور این امکان سنجی مطالعات .کرد خواهد عبور

   .می باشد المللیبین خصوصی و دولتی بخش های مشارکت به نیاز می گردد، افغانستان



 اقتصادی دانش وتوسعه اتصال بهبود ، پروژه این از هدف :(افغانستان نوری فيبر شبكه) ديجيتالی ابريشم راه
 و جنوبی مرکزی، آسیای در (افغانستان نوری فییر کابل حلقه ملی شبکه) نوری فیبر حلقه طریق از ایمنطقه

 مختلف مناطق نوری، فییر کابل شبکه کیلومتر 46000 تمامی پروژه، این تکمیل از بعد .باشدمی غربی جنوب
  ای مالحظه قابل عواید افغانستان شبکه این تحقق با .گرددمی وصل بهم (ذیل نقشه مطابق) افغانستان درسراسر

  یک مثابه به ،یاهمنطق نترنتیا تبادل نقطه به کشور این تبدیل ضمن و حاصل ارتباطات فناوری طریق از
 .است همنطق و همسایه کشورهای برای خدمات ارائه به قادر   ICTمرکز



 شماي كلی از طرحهاي كالن افغانستان



 
 اطالعات حمل ونقل

  
 :وضعيت كنونی

 :و نقل جاده ایحمل      

 
 
 

    
 

 
  

 

 

 

 

 

Afghanistan Country Snapshot Group The World   Bank (Oct. 2016) 

 ایکیلومتر بزرگراه منطقه  3460
 ملیکیلومتر بزگراه  4958

 استانی  راه کیلومتر  9600 
 راه روستایی  کیلومتر   17000 

Yalda Natiq, Transport infrastructure in Afghanistan, 2014 

«جاده ای کمربند »(Ring Road)  را به والیت گذر کرده و  پایتخت  14از  کیلومتر  2300طول به
 .  می کندهرات،  قندهار، مزارشریف و جالل آباد وصل چهار شهر بزرگ  

85  همه فصول سال قابل بهره برداری نیستنددر روستایی و های افغانستان درصد جاده   .  



 
 حمل ونقل اطالعات

 
 كنونیوضعيت 

 :حمل و نقل ريلی
ازبکستان با سرمایه گذاری بانک راه آهن میان مزارشریف و حیرتان کیلومتر  75راه اندازی •

 .  2011توسعه آسیایی در 
 .  یک طرفه از ازبکستان استترافیک بار در این مسیر •

که  2014میلیون تن در  2.4به  2012میلیون تن در  4آمارها نشان از کاهش سطح حمل ونقل دارد از 
 .  دیوانساالری، تأخیر و توقفهای زیاد عاملی مهم در این امر است

کیلومتر را جابجا کرد در  -میلیون تن 7344معادل  2104 -15سیستم حمل و نقل جاده ای در سال 
 .کیلومتر جابجا شد -میلیون تن 100کیلومتری تازه ساخت نزدیک به  75حالیکه در خط آهن 

 
 کاالتن  1200کانتینر معادل  84با چین قطار نخستین 
 .، وارد افغانستان شد2016در سپتامبر   

 



 اطالعات حمل ونقل
 

 وضعيت كنونی
 :  حمل و نقل هوايی

و کابل بین هرات، قندهار تنها فرودگاه های مزارشریف، است، ولی فرودگاه  47افغانستان دارای 
 .المللی هستند

و نوسازی بازسازی  2013مالی آلمان و امارات متحده در حمایت فرودگاه مزارشریف با •
 .هزار مسافر جدید را دارد 400تأسیسات جدید گنجایش ارائه خدمات برای . شد

 .تکمیل شد 2013فردوگاه هرات با حمایت مالی ایتالیا در •
انجام شد و دولت ژاپن نیز نزدیک  2014تا  2005فردوگاه کابل بازسازی بین سالهای •

 .میلیون دالر کمک کرد 100به 
 .استفاده دوگانه هواپیمایی و نظامی می شودقندهار از فردوگاه •
 

 کنترل ترافیک هوایی فرودگاه های افغانستان توسط نیروهای نظامی صورت می گیرد
 .که حکایت از ضعف منابع انسانی هواپیمایی کشوری در افغانستان است 



 شبکه حمل و نقل هوایي
 فرودگاههای افغانستان



 طرح جامع توسعه حمل و نقل افغانستان
36- 2017 

 %سهم  ميليون دالر بخش

 43.1 11.176 حمل و نقل ریلی

 50.2 13.000 حمل و نقل جاده ای

 3.3 853 حمل ونقل شهری

 2.2 568 حمل و نقل هوایی

 1.2 300 تسهیل تجارت

 100 25.897 مجموع

 وکمک بانک توسعه آسیایی افغانستان با «  ونقلتوسعه حمل طرح جامع »

 .شدرونمایی  2017میلیارد دالر در آوریل  26با هزینه ای نزدیک به  



 در  اولویت های سرمایه گذاری 
 توسعه حمل و نقل جاده ای افغانستان

هزينه  
 (ميليون دالر)

 مسافت
 كيلومتر

هزينه   رديف پروژه
 (ميليون دالر)

 مسافت
 كيلومتر

  
 رديف پروژه

 1 تونل سالنگ 3 1.115 11 پل دو شاخ -اولنگ 29 32

 2 اجرای باقیمانده جاده کمربندی 474 711 12 غرب -دهلیز شرق 705 777

831 755 
 :  جنوب -شمال 2دهلیز 

 نیمروز -دالرام -شبرغان
 3 اسالم قلعه -هرات: ایران   189 13

32   
 :  ترکمنستان

 تخته بازار-کمربندیجاده 
 4 تورغندی -هرات: ترکمنستان   168 14

234   
  -فیض آباد: تاجیکستان

 اشکاشم
 5 آقینه -انشخوی: ترکمنستان   54 15

 6 قندوز -شیرخان: تاجیکستان   95 16 دالرام -زرنج: ایران   329

 7 جالل آباد -تورخم: پاکستان   114 17 سایر جاده های ملی    1.209

 8 قندهار -سپین بولدک: پاکستان   156 18 جاده های سومی   600

 9 مزارشریف -حیرتان: ازبکستان   120 19 حفظ و مراقبت   3.750

 10 قندهار -دایکندی ،یکاولنگ -دره صوف: جنوب -شمال 1دهلیز  728 801

 هزینه های احتمالی 1.689

 سرمایه گذاریمجموع  13.006

 طرح جامع حمل و نقل افغانستان: منبع



 كمک های بين المللي 
 در زیرساختهای جاده ای

(US Agency  fir International development) 

(European Commission) 

(Afghanistan Reconstruction Trust Fund) 

(Int. Development Association) 



 (TAT)تركمنستان  -افغانستان  -پروژه راه آهن تاجيکستان 

635 كيلومتر 
 2013شروع پروژه سال  
 ميليارد دالر 2: هزينه برآورد شده 
 بخش اتصال به تركمنستان افتتاح گرديد 2016در نوامبر. 
قسمت مربوط به تاجيكستان به دليل مسائل امنيتي شمال افغانستان آغاز نشده است. 

 
 

33 



 جدول زماني تخصيص اعتبار در حمل و نقل جاده ای  



 سرمایه گذاری در  اولویت های 
 ریلي افغانستانتوسعه حمل و نقل 

 در مسير  ارتباط با چابهار



 نمایه زماني تخصيص اعتبار
 (ميليون دالر)در شبکه حمل و نقل ریلي   



 اهداف عمده در توسعه حمل و نقل ريلی

 40در  صادرات مواد خام معدنی از جمله معدن مس عینک•
 ؛کیلومتری کابل

 3میلیون تن و ارزش  240ظرفیت ساله این معدن با  30بهره برداری امتیاز 
ساخت خط آهنی از تورخم در . چین داده شدبه  30 2007سال دالر در میلیارد 

مرز پاکستان و با گذر از کابل و معدن عینک به سمت مرز تاجیکستان به این  
 .کیلومتر سپرده شد 2208شرکت چینی به طول 

 .منطقه ایپیوند با شبکه حمل و نقل ریلی •

 



 صادرات منابع معدني



 پيوند با شبکه حمل و نقل ریلي منطقه ای

Resource: http://www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/map/ 



 حمل و نقل شهری

را درصدی در سالهای اخیر  3.5جمعیت ساالنه کابل، پایتخت، رشد •
طور متوسط بیش از یک میلیون سفر تجربه کرده است، به طوریکه به 

 .گیردمی در روز صورت شهری 
نیازمند ساخت بودن توسط کوهها توسعه شهری کابل به دلیل محصور  

 بزرگراه و تونل است؛

میلیون دالر شامل  854با بودجه شهری کابل حمل و نقل توسعه •
عمومی، مهندسی ترافیک، سامانه حمل و نقل هوشمند، و نقل حمل 

 .می شود... بزرگراه های شهری و 

 



 نمایي كلي از سرمایه گذاری  
 در زیرساختهای حمل و نقل افغانستان

 





 
 روابط تجاری دوجانبه با افغانستان

 

 وزارت کشور: مسئول ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی

 وزارت مالیه: مسئول افغانستانی کمیسیون مشترک اقتصادی

 تهران -1395پنجمین اجالس، مرداد : آخرین اجالس کمیسیون مشترک بین دو کشور

 نام پایانه نوع تردد *تجهیزات و امکانات 

 افغانستان 

 نام پایانه

 ایران 

 استان 

 باری مسافری 7 6 5 4 3 2 1 محل استقرار

 سیستان و بلوچستان میلک زرنج -میلک * * * - * * * * *

 خراسان جنوبی بیرجند 78میل شیخ ابونصر * * * - * * - * *

 خراسان رضوی دوغارون اسالم قلعه * * * * * * * * *

 رايانه گذرنامه X-RAY ،7. 6مخابرات، . 5بانک، . 4بوفه، . 3نمازخانه، . 2آتش نشاني، .1
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: منبع

 1394وضعيت پایانه های مرزی ایران و افغانستان تا پایان سال 



 رفت و آمد خودرو و مسافرآمار 
 1395در سال ای كشور مرزهای جاده از 

 نوع گذر                                   خروجی ورودي

 تعداد سفر تعداد مسافر تعداد سفر تعداد مسافر مرز              

 برون اینچه مرزی پایانه 17 20 4 4

 آستارا مرزی پایانه 3085 10.915 3661 12.304

 بازرگان مرزی پایانه 6200 86.220 3513 53.075

 باشماق مرزی پایانه 3748 40.067 1074 9.971

 سوار بیله 4615 31.055 2206 17.410

 پرویزخان 91 672 37 167

 پلدشت 241 2.493 148 1.209

 تمرچین 5141 45.939 3801 29.277

 جلفا 17 273 52 183

 دوغارون 19.647 76.209 19869 88.331

 رازی 969 11.380 1223 12.687

 سرخس     3 9

 سرو 2935 8.040 3883 5.369

 آباد لطف 10 28 7 18

 مهران 1354 27.529 1782 47.662

 میرجاوه 133 4.143 433 17.795

 میلک 244 9.841 244 4.089

 نوردوز 1987 36.311 1893 34.514

 جمع 50434 391.135 43834 334.074

درصد  45، 1395در سال 
 ورودی خودروهای مسافری 

 از مرز دوغارون 
بوده ودر همین بازه زمانی، 

 39بیشترین خروجی، 
درصد، نیز از همین پایانه 
 .مرزی صورت گرفته است

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: منبع



 كاالآمار رفت و آمد خودرو و 
 1395در سال پایانه های مرزی كشور از 

 گذروع ن                       خروجی ورودي 

  

      پايانه مرزي              
 كاالي حمل شده  

 (كيلوگرم)
 سفرتعداد 

 كاميون/

 شدهكاالی حمل 
 (كيلوگرم) 

 سفرتعداد 
 كاميون/

 برون اینچه 11.216 269.098.532 615 12.710.663

 آستارا 22.382 504.283.280 9754 210.752.829

 باجگیران 772 4.573.992 4 18.330

 بازرگان 59083 1.307.318.679 73975 1.264.560.347

 باشماق 102 2.615.464 716 18.321.090

 سوار بیله 7203 165.211 627 14.916.224

 پرویزخان 1394 32.374.601    

 تمرچین 10848 252.334.291 643 15.121.738

 جلفا 1443 20.626.294 7277 145.474.469

 دوغارون 22.865 532.139.853 1080 26.198.667

 سرخس 10049 204863.843 1813 40.126.240

 سرو 324 6410358 1281 31.451.831

 آباد لطف 21.772 509.892.043 288 5.453.070

 مهران 1637 32.516045 2 31.700

 میرجاوه 18736 450.417.811 8435 198.383.508

 میلک 53.321 1.323.909.397 1 8291

 78 -میل 15346 380.109.756    

 نوردوز 11060 228.843.223 628 7.478.263

 جمع 269553 6.227.538.714 107139 1.991.017.260

 
 

درصد  34به نزدیک 
کامیونهای خروجی از 

پایانه های مرزی 
مشترک افغانستان گذر 

 35کرده  و نزدیک به 
درصد از صادرات پایانه 
های مرزی نیز به این 

 .شده استانجام کشور 
 
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای: منبع 



آمار كاالهاي ترانزيتی از ايران از مبداء افغانستان در 
 1395سال

46 

 سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور: منبع

 آمار كاالهاي ترانزيتی از ايران به مقصد افغانستان
 1395در سال  



 افغانستان  وضعيت همکاری  های وزارت راه و شهرسازی با خالصه  

 
 و نقل جاده ایحمل 

 ؛(1381دیماه )انعقاد موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کاال و مسافر •
 ؛(1394اردیبهشت )برگزاری پنجمین اجالس کمیته مشترک جاده ای در تهران •
 ؛(1395خرداد )پنجمین نشست مشترک مرزی دو کشور در گمرک اسالم قلعه •
 

 و نقل ريلیحمل 
 ؛1396دیدار مقامات بلندپایه راه آهن دو کشور، مرداد •
 ؛(1394تیرماه )اعزام مشاور ایرانی راه آهن به افغانستان •
خردادماه  )برگزاری نخستین دوره آموزشی برای کارشناسان افغانستانی در تهران •

 ؛(1393
 (.1390خرداد )برگزاری نخستین کمیته مشترک ریلی در تهران •

 

حمل و نقل هوايی 
 ؛(1394مردادماه )امضای یادداشت تفاهم حمل و نقل هوایی در تهران •
پرواز   9پرواز  و شرکت کام ایر و آریانای افغانستان  7آسمان و ماهان شرکتهای •

 .در هفته بین دو کشور دارند

 تردد کامیونها بین دو کشور   آمار

 سال ایرانی افغانستانی

83544 68633 1393 

69664 71581 1394 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای سازمان: منبع

حوزه مسكن و شهرسازی 
 

  مهر در تهران به نادری منصور سعادت سید سفر     •
 زمینه در کشورمان توانمندیهای با آشنایی منظور به1394
 شهری پروژه های از بازدید و شهرسازی و مسکن

 
 کنفرانس سومین حاشیه در کشور دو وزرای مالقات    •

  95 سال در اکوادور در (3 هبیتات) متحد ملل بشر اسکان
 برنامه ریزی زمینه در تجربیات تبادل خصوص در مذاکره و

 شهری ساز و ساخت پیشرفته فناوری های و شهری
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 راه و شهرسازي 

 نيرو

 صنعت

 نفت و گاز 

 دانش فني و مشاوره 

 صادرات خدمات فني و مهندسي به افغانستان
پروژه توسط شرکت های جمهوری اسالمی ایران در  40، بیش از 1395تا  1382طی سالهای 

 (سازمان توسعه تجارت ایران: منبع). میلیون دالر انجام پذیرفته است 800افغانستان با ارزش تقریبی 



 شركت های برتر در صدور خدمات مهندسي به افغانستان

 رديف شركت عنوان پروژه نوع پروژه ارزش به دالر سال

 1 وزارت راه و ترابری هرات -احداث جاده دوغارون راهسازی و توسعه بنادر 45100000 1382

 2 وزارت راه و ترابری هرات -مطالعه راه آهن سنگان راهسازی و توسعه بنادر 1300000 1382

 3 آبادراهان پارس میمنه -بازسازی جاده هرات راهسازی و توسعه بنادر 13000000 1383

 4 آبادراهان پارس اجرای عملیات بتن فرودگاه هرات راهسازی و توسعه بنادر 300000 1385

 5 آبادراهان پارس هراته گاودرفاجرای عملیات آسفالت  راهسازی و توسعه بنادر 1500000 1385

 6 آبادراهان پارس اجرای عملیات آسفالت فرودگاه هرات راهسازی و توسعه بنادر 827000 1385

 7 آبادراهان پارس تورغندی -راه هرات راهسازی و توسعه بنادر 35000000 1385

 8 115ساختمانی  دوغارون -هرات 2و  1قطعات  راهسازی و توسعه بنادر 30709002 1385

 10 آبادراهان پارس طراحی و ساخت راه المان به ارملک راهسازی و توسعه بنادر 38773095 1388

 11 آبادراهان پارس بازسازی راه و میدان شهر بامیان راهسازی و توسعه بنادر 79373061 1389



 مشاركت در بازسازی افغانستان
 (وزارت راه و شهرسازی)

 از محل اعتبارات جمهوری اسالمی ايران جهت كمک به بازسازی افغانستان، نسبت به انجام موارد
 : ذيل  اقدام گرديده است 

 ؛كيلومتر 122 طول به هرات -دوغارون جاده احداث و مطالعه•

 ؛كيلومتر 60 طول به ارملک -هرات جاده احداث و مطالعه•

 ؛متر 320 طول به ميلک بزرگ پل احداث و مطالعه•

 ؛كيلومتر 5/۸ طول به طالقان های خيابان آسفالت  اجرای و تجهيزات و آالت ماشين تأمين•

 ؛افغانستان های فرودگاه در هواشناسی ايستگاه 10 ساخت و طراحی•

 ؛كيلومتر 4 طول به زرنج -ميلک محور احداث و مطالعه•

 ؛كيلومتر 1۹1 طول به هرات -سنگان -خواف آهن راه مطالعه•

 كابل گمرک  آكادمی وساختمان تخصصی كلينيک پلی توانبخشی، مركز احداث•

است رسيده پايان به درصد 100 پيشرفت با فوق های پروژه سازد می خاطرنشان. 



 مشاركت در بازسازی افغانستان
 (وزارت راه و شهرسازی)

 :تا شهر فراه در افغانستان 7۸احداث راه از نقطه مرزی ميل •
 .كيلومتر می باشد 125طول پروژه  –
 .كيلومتر باقيمانده است 60كيلومتر ساخته شده و قطعه سوم به طول  65به طول  2و  1قطعات –
 مشكل تأمين اعتبار و عدم تأمين امنيت در طول مسير پروژه: اصلی ترين چالش پروژه –

 (:میلیمتر 1435مطابق با استاندارد )هرات  -راه آهن خواف•

 
 
 
 
 
 
 در نشست مقامات راه آهن دو کشور در اوایل ماه جاری مقرر شد تا اواخر این ماه ساخت کانکسهای

 30موقت تا زمان ساخته شدن ایستگاهها از ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه غوریان افغانستان به طول نزدیک به 
 .  کیلومتر به پایان برسد و بهره برداری از آن آغاز شود

 منوط به تأمین اعتبار آن از سوی دولت افغانستان 4آمادگی برای احداث قطعه 



 هرات -خواف -خط آهن سنگان



 هرات –آهن خواف چشم انداز راه 
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 (نفر) پيش بينی  مسافر  (ميليون تن)بار سال   
1397 1/9 247،000 
1420 9/9 673،000 

 شركت ساخت و توسعه زيريناهای حمل و نقل كشور :منبع 



 موانع تکمیل پروژه  

 موانع طرف ایرانی
 اعتبار؛مشکل تأمین 

 پروژه؛تأمین امنیت در طول مسیر عدم 

 مرزی؛گیری مرزبانی ایران جهت تردد به نقطه صفر سخت 

 افغانستان؛انتقال سوخت از کشور ایران به مشکل 

 هر سه قطعهدر نقدینگی پروژه عدم. 

 افغانستانیموانع طرف 
 کارگاه؛همکاری مطلوب طرف افغانستانی در حادثه غیرمترقبه فوت کارگر افغانستانی و بازداشت مدیر اجرایی عدم 

 هرات؛تمدید کارتهای رفت و آمد کارکنان پروژه در والیت عدم 

 مشهد؛بر بودن فرایند صدور ویزای کثیرالورود توسط کنسولگری افغانستان در زمان 

 های طوالنی در صدور مجوز تردد ماشین آالت اتباع افغانستان توسط دستگاه های مرتبط آن کشور برای وقفه
 ایران؛ورود به خاک 

 صدور به موقع مجوز برای ماشین آالت اجاره ای در خاک افغانستان برای ورود به محل پروژهعدم  . 

 
 

 



 چه باید كرد؟

افغانستان محصور در خشکی است، پس طبعتا به مسیر ایران نیز برای  •
 رهایی نیازمند است

اقتصاد افغانستان ضعیف و ورشکسته و عمدتاً متکی به کمکهای خارجی  •
 .است، پس ظرفیتهای فنی و مهندسی ایران یک فرصت است

مسیرهای ترانزیتی افغانستان در جنوب و شمال شکننده و در درازمدت •
آلترناتیوی برای ایران است، پس توسعه محور شرق می تواند منافع 

 .افغانستان را نیز در بر داشته باشد
در نتیجه تنظیم نقشه راه همکاریهای حمل ونقل با افغانستان با تمسک به •

طرحهای توسعه افغانستان و تعریف ارائه تسهیالت و خدمات به تجار و  
بازرگانان افغانی برای پیوستگی و اتصال طوالنی مدت افغانستان به 

 .مسیرهای ترانزیتی منطقه ای عبوری از ایران یک ضرورت است



 

 

 با تشكر 


