د افغانستان برشنا شرکت
ریاست ادارهً پروگرامها
آمریت انجنیری
معلومات عمومی پروژه
نام/موضوع پروژه

جزئیات/ظرفیت پروژه

معلومات پروژه
بودجه
(میلیون دالر)

تاریخ
شروع

تاریخ
ختم

بازسازی بند برق آبی بند برق گرشک دارای یک توربین
ولسوالی گرشک والیت بوده که ظرفیت تولیدی آن در حدود
یک میگاوات میباشد و محل نصب دو
هلمند
توربین دیگر در آن میباشد.
این پروژه قرار است توربین موجود
بند را تعویض و دو توربین دیگر نیز
نصب گردد که در مجموع ظرفیت
تولیدی از یگ میگاوات در حدود پنج
میگاوات ارتقا میابد

10

38.3

مارچ
2013
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2017

وضعیت فعلی پروژه
از جمله  42کانتینر تجهیزات پروژه 15
کانتینر آن به ساح ٔه پروژه انتقال گردیده
است ،تشریح و محاسب ٔه مالیات گمرکی 27
کانتینر متباقی تا هنوز ازسوی ریاست
گمرکات تکمیل نگردیده وقرار است کانتینر
ها الی تاریخ  25فبروری به ساحه انتقال
یابند.
بازسازی یکطرف جاده ْ کاناال بغرا تکمیل
گردیده.
امور ساختمانی در پاورهاوس ،تقویهٔ
کنارهای کانال بغرا  ،بازسازی طرف
دیگر جاد ْه کانال بغرا و کار ساختمانی برای
توسعه راه آهن جریان دارد .نصب توربین
ها و جنراتورها در پاورهاوس بعد از انتقال
تمامی تجهیزات به ساحه آغاز میگردد .

مشکالت پروژه
محاسبه اشتباه مالیات گمرکی از سوی ریاست
گمرک قندهار انتقال تجهیزات پروژه را به
بیشتر از شش ماه به درازا کشاند ،تعرفه
گمرکی برای تجهیزات بند برق  2.5%و 5%
میباشد اما از سوی گمرک قندهار 10%
محاسبه گردیده بود .همچنان محاسبه مالیات
بعوض قیمت خرید باالی قیمت فروش صورت
گرفته است.
بعد از حل و فصل موضوع ریاست قندهار
خواهان پرداخت جریمه گمرکی برای ایستادن
کانتینرها در صحن گمرک گردیدند این در
حالیست که تاخیر پرداخت مالیات گمرکی
بخاطر اشتباه محاسبوی آنریاست صورت گرفته
بود .پرداخت جریمه گمرکی خود سه ماه دیگر
را دربر گرفت که هم اکنون این موضوع از
سوی معینیت گمرکات تحت بررسی قرار
دارد.معضل امنیتی :حوادث امنیتی در والیت
هلمند و نواحی شهر گریشک باعث شده تا
کارمندان خارجی قراردادی وقتا فوقتا ساحهٔ
پروژه را ترک نمایند .همچنان انجنیران نظارت
کننده کمپنی مشورتی از سوی آمر ساحوی
معینیت محافظت عامه اجازه بودوباش در کمپ
ساحوی اجازه داده نمیشود و خواهان قرارداد
امنیتی جداگانه با کمپنی مشورتی میباشد که خود
نظارت پروژه به چالشت کشانده است .موضوع
با معینیت محافظت عامه مرکز در میان گذاشته
شده است که از طریق ایشان باالی دفتر هلمند
هدایت داده شده است تا در زمینه همکاری الزم
نمایند.

