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شماره۸۰ :

کار ساخت سه ذخیرهی استراتژیک تا پایان سال جاری آغاز میشود
نخستین جلسهی «کمیتهی همآهنگی ساخت شَش ذخیرهی استراتژیک» که قرار است تا پنج سال آینده در شش
والیت کشور ساخته شود ،راهاندازی شد.
نصیراحمد درانی ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری که رهبری این جلسه را به دوش داشت ،دربارهی چگونهگی برنامهی ساخت
این ذخیرهها معلومات داد و گفت« :قرار است شَش ذخیرهی استراتژیک در کابل ،قندهار ،هرات ،بلخ ،بغالن و بدخشان به
هدف مصونیت غذایی ،رسیدهگی به حالتهای اضطرار ،به ظرفیت مجموعی  ۱۹۵هزار متریک تن ساخته شود».
بودجهی ساخت این ذخیرهها  ۳۰میلیون دالر است که از سوی بانک جهانی پرداخته میشود.
در این جلسه به رهبری نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری ،نمایندهگان وزارت مالیه ،اقتصاد ،بانک جهانی،
وزارت تجارت ،ادارهی اراضی ،و برخی از نهادهای ذیربط دیگر به خاطر تسریع هر چه بیشتر روند کار ساخت این ذخیرهها،
اشتراک داشتند.
وزیر زراعت یادآور شد که دیزاین سه ذخیرهی استراتژیک برای والیتهای هرات ،کابل ،قندهار تکمیل شده و تا پایان سال
روان ،کار ساخت این سه ذخیره آغاز میشود.
سه ذخیرهی دیگر که در والیتهای بغالن ،بدخشان و بلخ ساخته میشود ،تمویلکننده میگوید که باید ساختمانهای
پیشین این ذخیرهها در این والیتها ،بازسازی شود .این در حالی است که وزارت زراعت ،در کنار این که هزینهی ایجاد و
بازسازی این ذخیرهها همسان میداند ،میگوید که به جای ترمیم این سه ذخیره ،باید با معیارهای نو و به صورت اساسی ،سه
ذخیرهی جدید در والیتهای بدخشان ،بغالن و بلخ ایجاد شود.
کمیتهی همآهنگی نیز به خاطر فضاسازی و همآهنگی بیشتر برای ساخت این ذخیرههای استراتژیک با حضور نهادهای
مرتبط به هدف ایجاد روحیهی همکاری تشکیل شده است.
بر بنیاد طرح وزارت زراعت ،قرار است شش ذخیرهی استراتژیک ،تا پنج سال آینده به صورت کامل ساخته شود.

