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گام دیگر برای حامیت از سکتور خصوصی افغانستان

رادیو تلویزیون آنالین راه ابریشم که مربوط بخش نرشاتی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان است و به تاسی از قانون اساسی و
قانون رسانه های همگانی بتاریخ اول سپتامرب سال  2015به ابتکار جمعی از جوانان آگاه ،اساتید پوهنتون ها ،کارمندان نهادهای اکادمیک ملی و
بین املللی ،فعالین حقوق برشی و مدنی ،متخصصین افغانی و دانشمندان شناخته شده ملی و بین املللی در عرصه های علوم اقتصادی ،اجتامعی،
فرهنگی و حقوقی رسامً ایجاد گردیده و قرار است به تاریخ دوم نوامرب سال جاری نرشات رسمی خود را آغاز مناید ،این رسانه که در رستارس دنیا قابل
دسرتس میباشد با برنامه های متفاوت و علمی در مورد موضوعات چون ارزش های جامعه باز  ،حکومت داری خوب ،حقوق برش ،حاکمیت قانون
و معرفی علمی نظام رسمایه داری و اقتصاد بازار با پخش و نرش برنامه های مختلف علمی فعایت خواهد منود .راه ابریشم حامی و حامیت کننده
سکتور خصوصی افغانستان میباشد و بدین ملحوظ قرار است این رسانه متامی اعالنات رشکت ها کمپنی های خصوصی افغانی را تا مدت یک ماه
آینده به شکل کامالً رایگان و بعد از آن به نازل ترین قیمت در رستارس دنیا پخش و نرش مناید.
برای معلومات هر چه بیشرت میتوانید از ویب سایت راه ابریشم دیدن کنید
WWW.Silkroadstation.com
و یا با این شامره در متاس شود
0093700253216
راه ابریشم منتظر نظریات و پیشنهادات شام است
حقوق ،احرتام و مسئولیت!
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عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی کشــور در ســخرنانی در هامیش اقتصادی گســرش و تقویت پیوند منطقه ای در
دهلی نو گفت که هنوز هم رویای به همبســتگی ســه کشــور افغانســتان ،پاکســتان و هند تحقق نیافته اســت.
عبداللــه مــی گویــد کــه دولــت وحــدت ملــی فرصــت هــای مناســب را بـرای تاجـران در افغانســتان فراهــم کــرده اســت و امنیــت آنهــا نیــز
تضمیــن مــی شــود.آقای عبداللــه در ایــن هامیــش گفــت هــر چنــد همگرایــی منطقـهای براصــل وابســتگی متقابــل اقتصــادی در منطقــه بــه
عنــوان بســری بـرای اســتقرار صلــح و امنیــت مطــرح اســت ولــی
بــه گفتــه او هنوزهــم حداقــل بـرای پیوســن کشــورها ،ســهولت
هــای ترانزیتــی در منطقــه ایجــاد نشــده اســت.
عبدالله می گوید که کشورش بدنبال تحقق این رویا است که
صبحانه در کابل ،نان ظهر در اسالم آباد و شام هم در دهلی
باشد.
او تاکید کرد که در حال حارض فرصت آن فراه شده است که
این رویا تحقق پیدا کند زیرا به گفته او تجارت ،ترانزیت و مبادالت آزاد زمینه را برای رفاه و ترقی فراهم می کند.عبدالله عبدالله از چند
روز بدین سو در هند به رس می برد و به شمول نخست وزیر این کشور با شامری از مقامات هندی و رسمایه گذاران و تاجران دیدار کرده
است.او در چندین دیدار و همچنان در سخرنانی هامیش اقتصادی در دهلی رسمایه گذاران و تاجران هندی را تشویق کرد که در افغانستان
رسمایه گذاری کنند.عبدالله می گوید که دولت وحدت ملی فرصت های مناسب را برای تاجران در افغانستان فراهم کرده است و امنیت آنها
نیز تضمین می شود.او افزود که در بخشهای مختلف زیربنایی ،مانند انرژی ،زراعت ،تولیدات داخلی ،صحت عامه ،ظرفیت سازی ،آموزش و
تکنالوژی زمینه های خوب در افغانستان برای رسمایه گذاری فراهم شده است.رییس اجرایی می گوید با توجه به تجریه و دستاورد هند در
این عرصه ها ،رسمایه گذاری هندی ها در افغانستان سودآور خواهد بود.
به گفته عبدالله ،نهادهای تجارت و صنایع افغانستان آماده هستند هندی ها را در این بخش ها کمک و همکاری کنند.
عبدالله عبدالله ،در سفرش به هند و در چندین مالقات و سخرنانی ها همواره بر اهمیت استفاده از بندر چابهار ایران تاکید کرده و گفته
است که سه کشور ایران ،افغانستان و هند می تواند از این بندر مهم تجارتی سود بربند.
افغانستان در نظر دارد که اتکا به بندر گوادر پاکستان را کاهش دهد و در عوض از طریق بندر چابهار ایران به آب های آزاد دست پیدا کند.
افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و کابل می گوید که نزدیک ترین و ارزانرتین راه به آب های آزاد بندر چابهار است.
موقعیت جغرافیایی افغانستان همواره در نشست های بین املللی موضوع بحث بوده است ،عبدالله عبدالله در دهلی نو گفت که کشورش
به عنوان پلی میتواند منطقه جنوب آسیا را به مرکز آسیا ،کشورهای منطقه و اروپا وصل کند.
حجم تجارت میان افغانستان و هند ساالنه حدود  ۶۰۰میلیون دالر است .این دو کشور در رشوع امسال توافق کردهاند که برای توسعه
تجارت و تشویق رسمایهگذاری اتاق مشرتک تجارت ایجاد کنند.

بهره برداری از  ۵۰پروزه انکشافی دهات در والیت غور
مسئول بخش مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات هرات گفت:
بیش از هزار خانواده در والیت غور از مزایای  ۵۲پروژه انکشافی بهره مند شدند.
به گزارش خربگزاری صدای افغان(آوا) ،لیدا احمدی ،مسئول بخش مطبوعاتی برنامه
همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات هرات گفت ۵۲ :پروژه انکشافی دهات با
هزینه ای بیش از  ۶۱میلیون  ۲۳۵هزار افغانی در شامری از ولسوالی هاي والیت غور به
بهرهبرداری رسید.وی افزود :این پروژه ها در ولسوالی هاي ساغر ،چهار سده  ،دولتيار و دولينه والیت غور تکميل و مورد استفاده مردم
قرار گرفته اند.مسئول بخش مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات هرات ادامه داد :پروژههای ياد شده شامل
اعامر ذخاير آب زراعتي ،دیوار هاي محافظ  ،بندهای آبگردان ،بندهای برق آبی کوچک از جمله پروزه های تکمیل شده در این طرح می
باشد.احمدی اظهار داشت :از دیگر پروژه های انکشافی دهات  ،کانال های آب زراعتی ،مراكز اجتامعي ،پلچک ها ،حفرچاه هاي عمیق
همراه پمپ دستی آنها ،متدید شبكه هاي آب آشاميدين صحي ،احداث و جغل اندازي رسك هاي داخل قريجات می باشند که از مزايای این
پروژهها بیش از ۵هزار و  ۶۵۶خانواده بهره مند شده اند.وی گفت :برنامه همبستگی ملی از آغاز فعالیت هایش تا کنون اعتباری بالغ بر
 ۷۱۳میلیارد و  ۳۱۵میلیون و  ۸۰۳هزار افغانی را درتطبیق سه هزار و  ۴۴۰پروژه عام املنفعه شامل سکتورهای ترانسپورت  ،آبرسانی  ،برق ،
معیشت وتوسعه روستاها در والیت غور هزینه کرده است.
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نشست هامهنگی کشورهای کمک کننده به تحصیالت عالی افغانستان
نشست هامهنگی منایندگان کشورهای کمک کننده در عرصه تحصیالت عالی کشور امروز
دوشنبه ( ۱۲دلو) در کابل برگزار شد
نشست هامهنگی منایندگان کشورهای کمک کننده در عرصه تحصیالت عالی کشور امروز
دوشنبه ( ۱۲دلو) در کابل برگزار شد.
به گزارش خربگزاری آوا ،این نشست با حضور معینان و روسای وزارت تحصیالت عالی ،منایندگان
سفارت های امریکا ،چاپان ،فرانسه و اداره انکشافی امریکا ،بانک جهانی ،دفرتجایکا و دفرت
 undpدر مقر وزارت تحصیالت عالی در کابل برگزارشد.
پوهنوال دکتور فریده مومند ،وزیرتحصیالت عالی کشور ،هدف از این نشست را تامین هامهنگی بهرتمیان دونرها و وزارت تحصیالت عالی
وهمچنان تامین شفافیت در مصارف و کیفیت پر ِوژه های تحصیالت عالی خواند.
وزیر تحصیالت عالی افزود اینگونه نشست ها برای وزارت تحصیالت عالی کشور بسیار مفید است چرا که در آن تبادل نظر صورت می گیرد و
ما می توانیم که توجه کشورهای کمک کننده را به وزارت تحصیالت عالی کشور جلب کنیم.
خانم مومند ،از متام کشورهای کمک کننده خواست که همکاری های شان را به وزارت تحصیالت افغانستان نسبت به سایر نهاد ها بیشرت منایند
چرا که تحصیالت عالی باعث رشد و ترقی در کشورمی شود.
همچنین وزیر تحصیالت عالی از توجه کشورهای کمک کننده در تقویت تحصیالت عالی افغانستان ابراز قدردانی منود اما بر جلسات مشابه
و دوامدار جهت بهرت شدن امور کاری پروژه های سکتور تحصیالت عالی و ایجاد هامهنگی میان طرفین ،تاکید کرد .همچنین منایندگان
سفارت خانه ها و دونرها در عرصه تحصیالت عالی ،فعالیت های شان را که شامل کارکرد ها ،دستآورد ها و پالن های کاری شان میگردید؛ طی
پرزنتیشن های ارائه منوده و در مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت .قابل ذکر است که این دومین نشستی هامهنگی میان منایندگان سفارت
ها و دونر های کشور های کمک کننده در عرصه تحصیالت عالی طی سال جاری بوده که
نتایج متوقع را در قبال داشته است

تقویت بخش خصوصی از اولویت های اقتصادی دولت می باشد
وزیر مالیه در دیدار با رسمایه گذاران و تجار ملی گفت :رفع مشکالت و حامیت از رسمایه
گذارن در کشور نیازمند همکاری همه جانبه دولت و تجار می باشد.به گزراش خربگزاری
صدای افغان (آوا) ،اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در دیدار با رسمایه گذارن و تجار
ملی گفت:سهولت های الزم برای بخش خصوصی ایجاد گردیده است و تقویت این بخشاز جمله پالیسی های حکومت بشامر میرود.
وی افزود :بررسی و توجه به مشکالت تجار ملی و رسمایه گذاران  ،صادرات ،واردات ،مالیات و  ...از جمله مهمرتین مسایلی است که نیازمند
همکاری همه جانبه شام در این راستا می باشد.تجار ملی نیز با ابراز امتنان از وزیر مالیه اظهار داشتند :ما تابع قانون می باشیم و امیدواریم
با همکاری شام بتوانیم راه کار های مناسب را جهت سهولت در زمینه کاری فراهم سازیم .وزیر مالیه نیز در پایان گفت :تالش می کینم همواره
با تجار ملی و رسمایه گذاران کشور در راستای حل مشکالت و ارائه پیشنهادات جلسات هدفمندی رابرگزار کرده وبتوانیم در پرتو قوانین نافذه
کشور مشکالت را مرتفع سازیم.
تصویب  ۱۲قرارداد کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود ۱،۶میلیارد افغانی
تاریخ انتشار  :شنبه  ۱۷دلو  ۱۳۹۴ساعت ۱۵:۴۵
در جلسه کمیسیون تدارکات ملی ۱۲ ،قرارداد به ارزش حدود ۱،۶میلیارد افغانی به
تصویب رسید.
در این جلسه  ۴۱پروژه و موارد تدارکاتی از  ۹وزارت و ادارات مستقل حکومت
از
مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه  ۱۲قرارداد به ارزش حدود  ۱،۶میلیارد افغانی
سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تصویب قرار گرفت.آسفالت رسک به طول  ۱۵کیلومرت در شهر شربغان ،تدارک امور خدمات فالیت چک
میادین هوایی هرات و مزار رشیف ،عرضه خدمات وقایوی صحی در والیات بلخ ،قندهار ،هرات ،بدخشان ،غزنی ،کابل و قندو و متدید ۱۲۰
کیلومرت لین برق در والیت فراه از جمله پروژه های منظور شده می باشد.
همچنین در این نشست  ۴پروژه دیگر رد و  ۹پروژه جهت بررسی های بیشرت و رفع خال های تخنیکی به نهاد های مربوطه ارسال گردید.
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بهره برداری از دو مرکز پروسس و بسته بندی محصوالت در
پکتیا
تاریخ انتشار  :شنبه  ۱۷دلو  ۱۳۹۴ساعت ۱۴:۵۷

وزیر زراعت آبیاری و مالداری که به والیت پکتیا رفته است،گفت :برای رشد
انکشاف باغداری در سال آینده در نظر است ،خدمات برنامه ملی باغداری
مالداری از  ۴ولسوالی به  ۹ولسوالی این والیت گسرتش داده شود.
به گزارش خربگزاری آوا ،همچنین قرار است ۳۰۰۰ ،جریب باغ جدید در این
والیت احداث و باغ های کهنه را به روز رسانی کنیم و در هر باغ بین  ۴۰۰تا  ۷۰۰نهال غرس مناییم  .وزیر زراعت کشور با اشاره به اینکه این
نهال ها در سال اول کمرت اما درسال های دوم و سوم به طور کامل حاصل خواهند داد ادامه داد :از مردم تقاضا دارم تا نهال های بی کیفیت
وارداتی را خریداری نکنند و نهال های تصدیق شده وزارت زراعت را که با  %۷۵تخفیف بدست آورند.
ضمیر خاظر نشان ساخت :در همین سال  ۵۰۰فارم کوچک مرغداری و  ۱۰۰۰گرین هاوس یا سبز خانه کوچک برای زنان نیز ایجادمی شود.
وی یاد آور شد :احداث  ۲۰سبز خانه بزرگ بخش دیگر از برنامه های وزارت زراعت برای سال آینده خورشیدی دروالیت پکتیا می باشد.
وزیر زراعت عنوان کرد :در نظر داریم برای ذخیره آب و حل مشکالت آبیاری در پکتیا  ۲۰حوض بزرگ ذخیره آب در این والیت ایجاد و در
کنار آن  ۵رسبند آب نیز ایجاد مناییم.
ضمیر از ایجاد یک ذخیره اسرتاتیژیک  ۵۰۰۰تنی به مردم خرب داد و اظهار داشت :در بخش مالداری در جریان همین سال بیش از  ۲۰۰هزار
دوز واکسن حیوانی در این والیت تطبیق می شود.
وی عنوان کرد :فعالیت های مقدماتی برای رسوی جنگالت جلغوزه  ،تجربه استفاده از واترپمپ های افتابی  ،توزیع تخم های اصالح شده
بزری و کود کیمیاوی از برنامه های وزیر زراعت به والیت پکتیا می باشد.
وزیر زراعت در ادامه از افتتاح مرکز پروسس و بسته بندی محصوالت زراعتی در شهر گردیز گفت :این مراکز توسط پروژه زیر بنا و مارکیت
وزارت زراعت به هزینه  ۲۳۶هزار دالر اعامر شده که در یک شبانه روز ظرفیت پروسس و بسته بندی  ۷مرتیک تن میوه را دارد .
ضمیر افزود:مرکز یاد شده دارای بخش های شستشو ،پاک کاری ،بسته بندی  ،ذخیره گاه و خشک کننده های آفتابی است و از کمک بانک
انکشاف آسیایی از طریق بودجه انکشافی دولت اعامر شده است.
وی ابراز داشت :کمبود آب ،نبود ذخایر اسرتاتیژیک ،کم رنگ بودن نقش زنان در سکتور زراعت ،عدم توزیع به موقع تخم های اصالح شده
بزری ،ورود ادویه و نهال های بی کیفیت از پاکستان به افغانستان و مواردی دیگر از این دست ،از مشکالت مهم مردم پکتیا می باشد.
گفته می شود :درجلسه یی که در مقراین والیت برگزار شد وزیر زراعت ،نرصت ارسال والی پکتیا ،گل پادشاه مجیدی مناینده مردم پکتیا در
ولسی جرگه  ،قوماندان امنیه  ،رئیس شورای والیتی ،عده ای زیادی از علام ،برزگان قوم  ،فرماندهان مجاهدین و مناینده های مردم حضور
داشتند.

و
و

قرار داد  ۵۵پروژه انکشافی در وزرات احیا و انکشاف دهات به امضا
رسید

انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در یک نشست خربی گفت که این
قرار داد به ارزش  ۲۲۰میلیون افغانی با مسووالن شورا های انکشافی قریه ها به امضا
رسیده است.آقای درانی می گوید این قرار داد شامل ساخت دیوارهای استنادی ،کانا ل ها،
رسبندها ،رسک ها ،پل و پلچک میشود که در  ۱۲والیت کشور تطبیق شود.
این پروژه در والیت های بلخ ،بغالن ،بدخشان ،پنجشیر ،غور ،پروان ،بامیان ،لغامن ،تخار،
پکتیا ،فاریاب و نورستان عملی می شود.وزیر احیا و انکشاف دهات ه م چنین می گوید که با تکمیل شدن این پروژهها رسا زیر شدن سیالب
ها به مناطق مسکونی و یا هم در زمین های کشت کار جلو گیری می شود.
در همین حال مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات از شورا های انکشافی خواستند که در راستای تطبیق باکیفیت این پروژۀ ها تالش جدی
کنند.وزارت احیا و انکشاف دهات طی چند ماه گذشته از طریق برنامه ملی انسجام ساحوی قرارداد  ۲۷۶پروژه انکشافی را به ارزش ۸۹۵
میلیون افغانی با شوراهای انکشافی امضا کرده که بیشرت این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
اقای درانی می گوید که پروژه های که به بهره برداری رسیده است اکرثیت آن ها به منظور جلوگیری از سیالب ها در نقاط مختلف کشور
ساخته شده است.
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زیان هفت میلیون دالری آریانا از قرارداد با کمپنی ناس
شنبه  ۲۴دلو - ۱۳۹۴

یافتههای ۸صبح نشان میدهد که رشکت هوایی آریانا پس از آنکه ارایه خدمات
زمینی میدانهای هوایی کابل ،هرات و قندهار را طی قراردادی به «ناس
افغانستان» واگذار کرده ،حدود هفت میلیون دالر زیان دیده است.
رشکت هوایی آریانا تا اواخر سال  ،۲۰۱۳متام خدمات زمینی میدانهای هوایی
کشور را انجام میداد و از این بابت ماهانه بیش از ۴۰۰هزار دالر امریکایی عاید
داشت.
پس از آنکه رشکت هوایی آریانا در جنوری سال  ،۲۰۱۴ارایه خدمات زمینی سه میدان هوایی یادشده را به کمپنی ناس واگذار کرده ،این رشکت
در جریان هجده ماه فعالیت تنها ۴۴۰هزار دالر عاید کرده است.
قرارداد رشکت هوایی آریانا با ناس از سال  ۲۰۱۴الی ۲۰۲۴اعتبار دارد .براساس این قرارداد سهم رشکت هوایی آریانا ۵۹درصد و سهم ناس ۴۱
درصد است .کمپنی ناس طی هژده ماه از ۴۴۰هزار دالر عاید خود ،حدود ۲۱۱هزار دالر آن را به رشکت هوایی آریانا سپرده است.
در مکتوب شامره  ،۱۹۷-۳۰۱۹۶تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ریاست مالی رشکت هوایی آریانا عنوانی آمریت تفتیش این ریاست تاکید شده که کمپنی ناس
طی هژده ماه فعالیت ۴۴۰هزار دالر عاید کرده و حدود ۲۱۱هزار آن را به حساب این ریاست واریز کرده است.
در بخشی از این مکتوب آمده است« :کمپنی ناس افغانستان از آغاز فعالیتش در ماه جنوری سال  ۲۰۱۴الی  ۲۰۱۵/۶/۲مبلغ ۲۱۱هزار دالر
امریکایی بابت مفاد سهم رشکت هوایی آریانا به حساب این اداره واریز کرده است».
اما شامری از منابع در رشکت هوایی آریانا میگویند که امضای قرارداد با «ناس افغانستان» به رضر این رشکت متام شده است.
یک منبع موثق به روزنامه ۸صبح گفت« :طی چند سالی که خدمات زمینی میدانهای هوایی توسط رشکت آریانا صورت میگرفت ،این رشکت
ماهانه حدود ۵۰۰هزار دالر مفاد میکرد؛ اما بدبختانه از زمانیکه ارایه این خدمات طی قراردادی به ناس سپرده شده ،آریانا حدود هفت
میلیون دالر رضر کرده است».این منبع میافزاید زمانیکه نصیر احمد حکیمی ،رییس رشکت هوایی آریانا بود ،این قرارداد «ننگین» را با ناس
امضا کرد و اکنون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

برنامۀ هامهنگی بین مالیه دهنده و مالیه گیرنده در کشور برگزار شد
شنبه  ٢٤دلو  ١٣٩٤ساعت ١٨:٤٨

وزارت مالیه کشور برنامۀ هامهنگی بین مالیه دهنده و مالیه گیرنده را در کشور برگزار کرد
و روی چگونگی پرداخت مالیه از طرف رشکت های کوچک و بزرگ به دولت را مورد بحث
گرفت.
وزارت مالیه کشور برنامۀ هامهنگی بین مالیه دهنده و مالیه گیرنده را در کشور برگزار کرد
عبدالرحمن سعید ،رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه کشور می گوید که هدف از این برنامه هامهنگی و تفاهم بیشرت بین مالیه دهندگان و
وزارت مالیه است.
خان جان الکوزی ،معاون اطاق های تجارت در این نشست گفت “ :ایجاد چنین برنامه های در راستای تدوین برنامه های اقتصادی که می
تواند راه حل حای مناسبی را ایجاد کند و مشکالت تجار و مالیه دهندگان را رفع کند بسیار مفید می باشد”.
آقای سعید نیز گفت که در این نشست روی حل مشکالت مالیه دهنده گان بیشرت بحث شد و دو طرف تفاهم کردند که از ضایع شدن عواید
ملی جلوگیری شود.
در این نشست راه حل های قانونی مورد بررسی قرار گرفته است تا از کار های غیر قانونی در این مورد جلوگیری شود.
گفته می شود که در این نشست روسای عمومی عواید و گمرکات ،مالیه دهندگان بزرگ ،متوسط ،کوچک ،منایندگان وزارت تجارت ،آیسا ،اطاق
های تجارت ،رشکت های ترانسپورتی ،کمیشن کارها ،اتحادیه بانکداری و مسووالن سایر بخش ها حضور داشتند.
برنامه آگاهی دهی تجار و مالیه دهندگان با هدف ایجاد تفاهم با وزارت مالیه و جستجوی راه های قانونی و رفع مشکالت اقتصادی در حالی
برگزار می شود که پیش از این از فساد گسرتده در گمرکات کشور گزارش شده بود.
پیش از این مقام های وزارت مالیه گفته بودند که افراد و کارمندان مسلکی در بخش محاسبه و تفتیش در کشور خیلی محدود اند و از همین
رو ،افغانستان میلیون ها دالر رسمایه گذاری خارجی را از دست می دهد
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بحران های اقتصادی و اقتصاد سیاسی امریکا

مطیع الله امید

آیا اقتصاد امریکا میتواند به صورت کل بر اساس تقاضاهای خارق العاده جنگهای رسد و گرم توسعه یابد؟
طــی جنــگ جهانــی دوم کــه اقتصــاد اروپــا بــه عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد جهــان و مرکــز اصلــی تولیــد ثــروت جهانــی از هــم پاشــید و منهــدم شــد ،ایــاالت
متحــده امریــکا تبدیــل بــه قــدرت بالمنــازع اقتصــاد جهانــی گردیــد؛ بــه گونــه یــی کــه در پایــان جنــگ جهانــی دوم حــدود نیمــی از کل ثــروت جهــان درخــاک
ایــاالت متحــده امریــکا تولیــد میشــد .نــه تنهــا هیچگونــه خســارتی بــر اقتصــاد امریــکا در طــول جنــگ وارد نیامــد؛ بلکــه ایــن جنــگ موجــب رونــق گرفــن
بیســابقه اقتصــاد امریــکا شــد .ایــن رونــق بهگون ـه یــی بــود کــه متــام اث ـرات بح ـران  1929تــا  1933را محــو کــرد و در پــی آن در کنارایــن کــه امپریالیســم
ایــاالت متحــده امریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم در رسارس دنیــا گســرش پیــدا کــرد ،دالــر امریــکا نیــز بــه معتربتریــن ارز جهــان تبدیــل گردیــد .بدیــن گونــه
دالــر توانســت کــه کل اقتصــاد جهــان را تحــت ســلطه خــود درآورد .بنابرایــن عواملــی را کــه ســبب جهانشــمول شــدن دالــر گردیــد بــه گونــه زیــر میتــوان
تقســیمبندی کــرد:
 .1رشد بیسابقه اقتصاد جهانی امریکا پس از جنگ جهانی دوم و در خالل آن
 .2اقتصــاد امریــکا هیــچ آســیبی در طــول جنــگ جهانــی دوم ندیــد ،در مقابــل اقتصــاد اروپــا و آســیا و جاپــان بــه عنــوان موتــور محرکــه اقتصــاد جهــان تقریبــا
مضمحــل شــد.
 .3امپریالیســم ایــاالت متحــده امریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم برعــاوه اینکــه در متــام دنیــا از شــبهجزیره کوریــا تــا اقیانــوس آرام،جاپــان ،پایــگاه اوکینــاوا و
در رسارس اروپــای غربــی گســرش پیــداکــرد ،دالــر امریــکا نیــز بــه هــان نســبت جهانشــمول شــد.
جنگ رسد عامل بسیار موثری بود در قدرت گرفنت ایاالت متحده امریکا ،به نحوی که دهه  1960را به طالییترین دهه اقتصاد امریکا تبدیل کرد.
ایــن دوره طالیــی وجــود داشــت تــا زمانیکــه جنــگ ویتنــام رشوع شــد کــه متامــی مشــکالت بـرای امریــکا از آن دوران آغــاز گردیــد .امریــکا مبالــغ قابلتوجهــی
در ایــن جنــگ خــرج کــرد و در کنــار ایــن همــه هزینــه  58هـزار رسبــاز امریکایــی را نیــز بــه کشــن داد .در ایــن دوران بــود کــه بحرانهــای امریــکا رو بــه تزایــد
گذاشــت ،بدیــن معنــا کــه قیمــت جهانــی نفــت در اثــر بح ـران اع ـراب و ارساییــل افزایــش پیــدا کــرد .درســال  1967کــه ارساییــل بــه کرانــه باخــری رود اردن
حملــه و آنجــا را اشــغال کــرد ،منازعــه اعـراب و ارساییــل بــه مرحلــه بســیار جــدی رســید تــا جایــی کــه قیمــت جهانــی نفــت خــام افزایــش یافت.بدیــن منــوال
رفتــه رفتــه امریــکا بــه بحـران اقتصــادی بــه گونــه جــدی مواجــه گردیــد کــه عوامــل زیــادی در قبــال ایــن بحـران نهفتــه اســت.
عامــل اصلــی بحـران اقتصــادی ایــن اســت کــه ســهم ایــاالت متحــده امریــکا در تولیــد ثــروت جهانــی روزبــروز در حــال کاهــش اســت .ســهم امریــکا از تولیــد
ثــروت جهــان پــس از جنــگ جهانــی دوم  50درصــد بــود کــه ایــن میـزان امــروزه بــه  20درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت .بــه معنــای دیگــر ظــرف  65ســالی
کــه از جنــگ جهانــی دوم میگــذرد ،تولیــد امریــکا بــه نســبت تولیــد جهــان از  50بــه حــدود  20تــا  22درصــد رســیده اســت .ایــن امــر نشــان دهنــده آن اســت
کــه اقتصــاد کشــورهای دیگــر دنیــا بــا رسعــت بیشــری در حــال رشــد اســت کــه هژمونــی امریــکا در دنیــا و همچنیــن قــدرت اثرگــذاری مالــی و پولــی امریــکا را
کاهــش میدهنــد .در واقــع ایــن مســاله کــه دیگــر امریــکا قــدرت طـراز اول دنیــا نیســت علــت نگرانــی ایــن روزهــای امریکاســت نــه کــری بودجــه آن .ایــن
کــه امریــکا دیگــر منــی توانــد قــدرت اقتصــادی منحرصبــه فــرد دنیــا باشــد بحــث کــری بودجــه و چــاپ بانــک نــوت را در امریــکا بــه مخاطــره مواجــه ســاخته
اســت.
بــر عــاوه نکاتــی کــه از ان تذکــر بــه عمــل آمــد بدیــن موضــوع بایــد پرداخــت کــه چ ـرا امریــکا در امورکشــور هــای دیکــر دخالــت میکنــد؟ و چ ـرا بخــش
وســعی حتــی از طبقــه کارگــر یعنــی مــردم معمولــی امریــکا و متوســط را بــه خــاک و خــون مــی کشــاند؟ آنچــه کــه در اوکرایــن مــی گــذرد ،تحریــم هــای را کــه
علیــه روســیه وضــع کــرده اســت ایــن همــه بــر میگــردد بــه مســایل اقتصــادی و اقتصــاد سیاســی کــه تیــوری هــای پشــت ایــن همــه بحرانهــا وجــود دارد ،مثــا
درتیــوری پــال ســویزی گفتــه شــده اســت کــه چطــور اقتصــاد امریــکا بــه طــور کلــی اقتصــاد رسمایــه داری گرایــش عمومــی اش بــه طــرف رکــود و ســکون اســت.
پــال ســویزی بـرای اینکــه از رکــود و ســکون جلوگیــری بکنــد بایــد یــک سلســله متحیــدات را داشــته باشــداین متحیــدات بخــش از دخالــت هــای امریــکا اســت.
پــال ســویزی در کتــاب معــروف اش تحــت نــام رسمایــه انحصــاری » بــه طــور مبســوطی رشح مــی دهــد کــه حداقــل پنــج هــدف سیاســی – اقتصــادی معیــن
امپریالیســتی  ،اولیگارشــی آمریــکا را بــه ســوی میلیتاریــزه ســاخنت اقتصــاد رسمایــه داری ســوق مــی دهــد  .ایــن پنــج هــدف عبارتنــد از :
 –1دفــاع و حفاظــت هژمونــی جهانــی امپراطــوری رسمایــه در مقابــل تهدیدهــای خارجــی  .ایــن تهدیدهــای خارجــی کــه بــه شــکل های گوناگــون امواج خروشــان
انقالبــی در اکنــاف جهــان بــه وقــوع مــی پیوندنــد بــه نظــر حامیــان نظــام چیــزی بــه غیــر از تهدیــد یــک پارچــه کمونیســتی نیســت.
 – 2تاسیس یک پالتفرم » امن » برای فراملی های آمریکا که انحصارات اقتصادی خود را به وسیله آن در جهان گسرتش دهند .
 – – 3تاسیس یک بخش پژوهشی و توسعه در داخل دولت که کامال تحت کنرتل و تسلط فراملی ها باشد .
 –4ایجــاد جمعیــت کامــا دپلیــره شــده ( سیاســت زده شــده ) کــه تحــت نفــوذ اندیشــه هــای اولرتاناسیونالیســتی هــوادار جنــگ هــای دایمــی و پیوســته باشــد
 ،نقشــی کــه عمدتــا بــه عهــده رســانه هــای گروهــی جــاری اســت .
 – 5جذب و اخذ ظرفیت فرآیند اضافی و افزایش در صد سود از طریق هزینه های رسسام آور نظامی و جنگی .
اقتصــاد امریــکا از ســال  1873وارد یــک دوره بحرانــی گردیــد وپــس ازآن بــه اصطــاح دوره اســتعامر یــا دوره امپریالیــزم یعنــی دوره انحصارآغــاز میشــود .بـرای
جلوگیــری از بحـران واقعــی اقتصــادی درســت دســت بــه متحیــدات میزنــد کــه در حقیقــت اینهــا جــز میکانیــزم درونــی خــود نظــام رسمایــه داری نیســت یعنــی
رقابــت آزاد وجــود نــدارد ،یــک میکانیــزم کــه از درون جامعــه رسمایــه داری را اداره کنــد یعنــی هــر رشکــت و یــا هــر تولیــد کننــده نتواننــد بهرتیــن جنــس را بــا
ارزانرتیــن قیمــت تولیــد بکنــد از مارکیــت بیــرون مــی افتــد در دراز مــدت کــه ایــن یــک چیــز جالــب اســت؛
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سمنت جبل الرساج ،تا یک ماه دیگر به بازار می آید

سه شنبه  ٢٧دلو  ١٣٩٤ساعت ٢١:٠٩
وزارت معادن از عرضه سمنت فابریکه جبل الرساج به بازار و آغاز به کار تصفیه خانه
گاز در شربغان خرب داده است.
سمنت افغانستان کیفیت خوب نسبت به کاالهای خارجی دارد و بازار فروش آن هم
خوب است
داوود شاه صبا وزیر معادن و پرتولیم می گوید که اولین بسته سمنت فابریکه جبل الرساج رس از ماه حمل سال جدید خورشیدی به بازارهای
کشور عرضه خواهد شد.
به گفته آقای صبا با آغاز به کار این کارخانه عالوه بر اینکه محصول آن به بازار عرضه می شود زمینه کار برای ده ها تن فراهم می شود.
او گفت« :این فابریکه با حفظ ظرفیت های موجود داخلی آن توسط وزارت معادن بازسازی و آماده فعالیت شده است».
وزیر معادن می گوید که هنوز ظرفیت تولید این کارخانه مشخص نیست .ولی تاکید کرد که سمنت جبل الرساج حوزه رقابتی را در بازار تنگ
تر خواهد کرد.
با این حال ،داوودشاه صبا می گوید که همزمان با رقابت سمنت جبل الرساج در بازار ،تصفیه خانه گاز شربغان نیز بزودی آغاز به کار خواهد
کرد.
به گفته او از گاز این تصفیه خانه برای تولید برق کارخانه های صنعتی مزاررشیف استفاده خواهد شد.
هر چند سمنت تولید شده در افغانستان از نام و کیفیت عالی برخودار است اما تولیدات داخلی آن برای نیاز کشور کافی نیست و افغانستان
هنوز میلیونها تن سمنت از پاکستان و ایران وارد می کند.
اولین کارخانه سمنت در سال  ۱۳۰۸خورشیدی در مکروریان کابل توسط ایتالیایی ها راه اندازی شد .کارخانه دومی بعدا توسط زمین شناسان
فرانسوی در جبل الرساج پروان فعال شد.
تامین انرژی در سال های گذشته از مشکالت اصلی این کارخانه ها خوانده شده است.

بیش از صد کارخانه کشمش پاکی در هرات ساخته می شود
سه شنبه  ٢٧دلو  ١٣٩٤ساعت ١٣:٢٠

مسووالن ریاست زراعت والیت هرات در غرب کشور می گویند که بیش از صد
کارخانه کشمش پاکی در این والیت ساخته می شود.
افغانستان بیشرت کشمش خود را به کشور های ایران ،امارات متحده عربی و
عراق صادر می کند.
بشیراحمد احمدی آمر امور زراعتی اداره ریاست زراعت والیت هرات می گوید که در سال آینده  ۱۵۰کارخانه کشمش پاکی در این والیت
ساخته می شود.به گفته آقای احمدی پول ساخت این کار خانه ها در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و قرار است در بهار  ۱۳۹۵عمال
کار ساخت  ۱۵۰کار خانه آغاز شود.
آقای احمدی در حالی از ساخت این کارخانه ها خرب می دهد که در سال گذشته نیز  ۹۰کشمش خانه در والیت هرات ساخته شده بود.
گفته می شود که در حال حارض ده ها تن در والیت هرات در کارخانه کشمش که سال گذشته ساخته شده بود مرصوف کار هستند و با
ساخت  ۱۵۰کشمش پاکی دیگر نیروی کار بیشرتی در این بخش جذب کار می شوند.
گفته شده که کارخانه های جدید با معیاری های پیرشفتۀ تولیدی کشمش مجهز هستند که با پروسس آن کشمش افغانستان به کشور های
بیرونی صادر می شود.
افغانستان بیشرت کشمش خود را به کشور های هند ،ایران ،امارات متحده عربی و عراق صادر می کند.
پیش از این مسووالن در وزارت تجارت کشور گفته بودند که اگر دولت با تاجران و رسمایه داران همکاری کنند آنان حارض هستند که در بخش
فرآورده های زراعتی در داخل افغانستان رسمایه گذاری کنند.
والیت هرات از جملۀ والیت های به شامر می رود که باغ های انگور در آن به شکل گسرتده وجود دارد و همه ساله در این والیت جشن
انگور برگزار می شود.
گفته می شود که در حال حارض به دلیل نبود برنامه دولت در بخش صادرات انگور ،بیشرت باغ داران در این والیت انگور هایشان را تبدیل به
کشمش می کنند.
در همین حال آقای احمدی گفته است که این کشمش خانه ها در ولسوالی های مختلف هرات ساخته می شود تا سهولتی باشد برای باغ
دارن در این والیت.
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اتحادیه بانک ها :ایجاد بانکداری اسالمی میتواند نظام پولی کشور را بیشرت تقویت کند
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مسؤالن اتحادیه بانک های کشور با ابراز این مطلب تاکید می ورزند که درحال
حارض در حدود  ۱۱درصد از شهروندان کشور بیش از ۲۸۰میلیارد افغانی پول
های نقد شان را دربانک ها نگهداری میکنند و در صورتی که بانکداری اسالمی
در کشور مروج شود ،اینکار کمک خواهد کرد تا این پول ها را به دوران آورد و
نظام پولی کشور را بیشرت از بیش تقویت کرد.
نجیب الله امیری رئیس اجرائیه یی اتحادیه بانک ها در این باره گفته است»:
درحال حارض تقاضا به خدمات معیاری بانکداری اسالمی درکشور بسیار زیاد
است واگر این خدمات عرضه شود احتامل دارد که یک رقم چشمیگیری ازسپرده
های مردم دربانک ها گردآوری خواهند شد وازسویی هم این پول های راکد مانده به دوران خواهند آمد».
درهمین حال شامری ازشهروندان کشورنیز برای بهبود اقتصاد ونظام مالی کشورترویج بانکداری اسالمی را مهم میدانند ومیگونید که عالقمندی
برای بکارگیری ازخدمات بانکداری اسالمی درکشور بیش از حد است.با درنظرداشت اینکه درحال حارض یازده درصد شهروندان کشوربیش از
 ۲۸۰میلیاردافغانی ازپول هایشان رابه بانک های کشور آورده اند،به نظرمیرسد که به صدها میلیارد افغانی یی دیگرنزد  ۸۹درصد شهروندان
کشوربه گونه راکد وجود دارند که تا کنون درنظام پولی کشوربه دواران نیامده است.
مسؤالن اتحادیه بانک ها میگویند که درحال حارضشامری زیادی ازشهروندان به علت نبود خدمات معیاری بانکداری اسالمی درکشورپول
هایشان را به بانک ها منی آورند.ازسویی هم شامری ازشهروندان کشور میگویند که عالقمندی به خدمات بانکداری اسالمی درکشور بسیار زیاد
است واگر این خدمات به گونه معیاری درکشور بکار گرفته شود ،شامری زیادی ازباشنده گان بخش های دور دست کشور پول هایشان را به
بانک ها خواهند آورد.

افغانستان قرارداد خرید انرتنت پر رسعت ده جی بی با قزاقستان
امضا کرد
شنبه  ٠١حوت  ١٣٩٤ساعت ٢١:١٥

مقامات دو کشور افغانستان و قزاقستان قرارداد عرضه خدمات انرتنت پر
رسعت ده جی بی را امضا کردند.
مقامات دو کشور افغانستان و قزاقستان قرارداد عرضه خدمات انرتنت با
رسعت ده جی بی را امضا کردند
این قرراداد در سفر عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی
به قزاقستان به امضا رسید ،براساس این قرارداد انرتنت با رسعت ده جی بی از کوتاهرتین مسیر وارد افغانستان می شود.وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی کشور می گوید که طبق توافق انجام شده ،قرار است اولین  ۱۰جی.بی انرتنت قزاقستان وارد افغانستان شود و البته،
قرارداد زمانی نافذ خواهد شد که مراحل آزمایش تخنیکی در مرز مشرتک دو کشور تکمیل شود.عبدالرزاق وحیدی می گوید که برای انتقال
کوتاه ترین مسیر گفتگوها با چندین کشور جریان دارد تا کوتاه ترین و ارزانرتین مسیر مشخص شود.وزارت مخابرات امیدوار است که با عرضه
این خدمات ،کیفیت انرتنت در افغانستان افزایش و برعکس قیمت انرتنت نیز کاهش یابد.توسعه شبکه مخابرات افغانستان در چهارده سال
گذشته غیر قابل پیش بینی بوده و اکنون نیز توسعه این بخش با رشد فزایندهای روبرو است.رشد مخابرات و فنآوری اطالعاتی کشور در این
سال ها به گونهای بوده است که براساس آمار منترش شده وزارت مخابرات اکنون  ۸۶درصد مناطق مسکونی کشور تحت پوشش مخابراتی
قرار دارد و حدود  ۸۹در صد از جمعیت  ۲۸میلیونی افغانستان از تلفن همراه و ثابت استفاده میکنند.هر چند رشد مخابرات در افغانستان
چمشگیر بوده است اما رسعت پایین انرتنت در کشور همواره داد کاربران را درآورده است.

کنفرانس توسعه دیجیتالی

شهر آملاتی قزاقستان اخیرا میزبان کنفرانس توسعه دیجیتال بود که در این کنفرانس از جانب افغانستان عبدالرزاق وحیدی ،وزیر مخابرات و
تکنولوژی معلوماتی ،رییس اترا ،رییس افغان تلیکام و مشاور رییس جمهوری در امور اصالحات و مخابرات رشکت کرده بوند.
وزارت مخابرات می گوید که هدف از برگزاری این کنفرانس تأثیرات تکنالوژی دیجیتال بر زندگی شهروندان کشورهای روبه توسعه بود و این
روند در این کنفرانس مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در خربنامه این وزارت آمده است که کشورهای افغانستان ،قزاقستان و تاجیکستان تالش دارند تا دیدگاه مشرتک را به هدف تحول دیجیتالی در
این کشورها ایجاد کنند.
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رسمایهگذاری  ۱۵۰میلیون دالری هند در بندر چابهار
2016 ,Feb 25

نارندرا مودی ،نخست وزیر هند میگوید که کشورش به زودی  ۱۵۰میلیون دالر امریکایی را برای باال بردن ظرفیت بندر چابهار در ایران
رسمایهگذاری خواهد کرد.
مسافر قوقندی ،وزارت تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از این اقدام هند گفته است ،عملی شدن پروژه بندر چابهار به نفع افغانستان و
کشورهای منطقه بوده و با ساخنت تاسیسات نو در بندر چابهار ،سطح تجارت افغانستان ،هند و آسیای میانه گسرتده میشود.
بحث روی استفاده از بندر چابهار میان افغانستان ،ایران و هند از چند سال به این طرف ادامه دارد و مقامهای ایرانی تعهد کرده بودند که
سهولتهای خوب را برای رسمایهگذاری تاجران افغان در بندر چابهار فراهم خواهند کرد.
بندر چابهار ،در شهر جنوبی والیت سیستان ایران است که در کنار دریای عامن و اقیانوس هند قرار دارد .لنگرگاه این بندر قابلیت پهلوگیری
کشتیهای بزرگ تجاری جهان را دارد و از مناطق مهم تجاری ایران محسوب شده و برای برخی کشورهای آسیای میانه محصور به خشکه از
جمله افغانستان برای تجارت از اهمیت باالی برخوردار است.
قابل ذکر است که اکرث محصوالت تجاراتی افغانستان از بندر کراچی به کشورهای خارجی صادر میشود و دولت پاکستان همواره از بندر
کراچی به عنوان ابزار فشار باالی افغانستان استفاده می کند.

محصوالت افغانستان در دوبی به منایش گذاشته شد
2016 ,Feb 25

دومین منایشگاه تجاری و صنعتی با حضور شامری از صنعتگران و تاجران افغانی
و بین املللی برای پنج روز در منایشگاه گلفود که بزرگرتین منایشگاه ساالنه مواد
خوراکی در دوبی است ،راه اندازی شد و در آن انواع محصوالت و تولیدات افغانستان به منایش گذاشته شد.
کامله صدیقی ،یک زن تجارت پیشه افغان که در این منایشگاه اشرتاک داشت گفت“ :این منایشگاه روز گذشته گشایش یافته و به مدت پنج روز
ادامه خواهد داشت”.
وی افزود“ :دومین سالی است که در این منایشگاه گلفود رشکت میکنیم که در سال گذشته برایم یک تجربه خوبی بود ،من سال گذشته قرار
دادهای زیادی بدست آوردم و آرزو دارم تا امسال حتی بیشرت از آن باشد”.
صدیقی عالوه منود که برگزاری چنین منایشگاهها تاثیر مثبتی را در باال بردن سطح کیفی و ارتقای ظرفیت محصوالت تولیدی و صنعتی
افغانستان در کشور های خارجی خواهد داشت.
ابی مرسه ،یک مشرتی هندی گفت“ :شبه قاره هند ،آسیای جنوب رشقی و امارات متحده عرب ،یک بازار بزرگ برای محصوالت زراعتی افغان
است”.
وی افزود :تولیدات زراعتی افغانستان از شهرت در سطح جهانی برخوردار بوده و به محصوالت صد فیصد طبیعی معروف است.
قابل ذکر است که منایشگاه گلفود تحت حامیه اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحد امریکا ( )USAIDهمه ساله برگزار شده و در این
منایشگاه مواد خوراکی از جمله انار ،سیب ،زعفران ،خربوزه ،میوه جات خشک ،و چارمغز که از سوی بیش از  20رشکت افغانی تولید شده به
منایش گذاشته می شود.
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افزایش تولیدات کارخانه کود برق شهر مزاررشیف
2016 ,Feb 25
مسووالن کارخانه کود برق شهر مزاررشیف می گویند که با نصب دو
دستگاه تقویه کننده مواد سوخت ( گاز) در تولیدات کارخانه کودبرق شهر
مزاررشیف افزایش بعمل آمده است و این دستگاه دریک شبانه روز بین صد
تا یکصدوسی تن کود سفید یوریا را تولید می کند.عبدالرحامن افغان مسوول
کارخانه بزرگ اقتصادی درشامل کشور گفت“ :با آغاز جنگ های داخلی در کشور به خصوص در دهه هفتاد خورشیدی چرخه این کارخانه
تولیدی اندک ،اندک از کارافتاده و در تولیدات مواد سوخت و کارگران آن کاهش چشمگیری بوجود آمده و اکرث ماشین آالت و وسایل تولید آن
در اثر نبود امکانات استهالک گردید”.وی افزود  :درتولید کود باال تر از پنجاه درصد کاهش رومنا گردید و علت اساسی آن کاهش مواد سوخت
( گاز ) از والیت جوزجان به شهر مزاررشیف بود.با طرح پالن های جدید که شامل برنامه های تقویت زیر ساخت های اقتصادی ،دو دستگاه
جدید تقویه و فشار قوی گاز می باشند ،مشکل سوخت فابریکه تا اندازه رفع شده و درتولید کود چهل درصد و در تولید برق پنج تاهفت
میگاوات افزایش رومنا گردیده است.

فسخ قراردادهای وزارت فوایدعامه با رشکت های متخلف
2016 ,Feb 27
مسوولین وزارت فواید عامه می گویند که این وزارت قرارداد پروژه های انکشافی اش را با رشکت های متخلف فسخ کرده و آنها را وارد لیست
سیاه قرارداد های حکومت می سازد و این رشکت ها دیگر منی توانند در هیچ داوطلبی حکومتی اشرتاک منایند.
مهدی روحانی ،سخنگوی وزارت فواید عامه در مصاحبه با آژانس افغان خرب گفت؛ بعد از تکمیل بررسی ها بیش از شش رشکت شامل لیست
سیاه این وزارت خواهند شد .وی افزود :متام قراردادی های این وزارت از سوی شخص وزیر بررسی شده و بعد تصمیم اخذ خواهد شد و
همچنان لیست رشکت های متخلف بعد از کامل شدن بررسی ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته و افشا می شود.به گفته ی سخنگوی وزارت
فواید عامه؛ رئیس انجمن های افغانستان این تصمیم وزارت را ،غیرعادالنه تلقی کرده و خواستار انرصاف وزارت از تصمیم شان شده است.
اما مهدی روحانی این سخن رئیس انجمن های افغانستان را نظر شخصی او دانسته و تأکید دارد که؛ این تصمیم برای شفاف سازی و بهبود
اجرای قرارداد های حکومتی گرفته شده است.قابل ذکراست که؛ در هفته گذشته محمود بلیغ ،وزیر فواید عامه ،نیز به رشکت های قراردادی
این وزارت هشدار داده بود که؛ اگر آنها متخلف شناخته شوند قرارداد آنها فسخ خواهد شد

کاهش عواید دولت به دلیل فساد در گمرکات
2016 ,Feb 28
احمد ضیا مسعود ،منایندۀ فوقالعادۀ رییس جمهور در امور اصالحات و
حکومتداری خوب ،با اعضای کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با
فساد اداری ،دیدار منوده و می گوید که باید از وضعیت کلی گمرکها به
ویژه گمرک هرات به گونۀ مفصل گزارش تهیه شود تا مطابق آن تغییرات
الزم به وجود آید.
وی افزود که اصالحات باید در گمرک ها و متام ادارات دولتی و قرار دادها
از سطح باال اجرا شود ،چون مامورین پایینرتبه بدون همدستی با مقامهای ارشد شان کمرت جرئت میکنند که مرتکب فساد ادارای شوند.
وی تأکید کرد که برای حل این مشکل ،باید با وزارت مالیه ،اعضای کمیتۀ نظارت و ارزیابی با فساد اداری و ادارۀ «انسا» جلسه مشرتک برگزار
شود تا در مورد ورود تیل های بی کیفیت و عدم اخذ محصول از آن و مشکل گمرکات بحث شده ،تصمیم گرفته شود.
اعضای این نهاد گفته است که اگر به حیف و میل عواید گمرکات کشور و محصول تیل های وارداتی توجه نشود ،عواید دولت کاهش جدی
خواهد یافت.
اعضای این کمیته می گویند که در مجموع گمرکات کشور مشکالت زیادی دارند که باعث شده است تا محصوالت اقالم به گونۀ واقعی اخذ
نگردد و باید برای گمرکها اسکرنهای الکرتونیکی خریداری شود ،تا اقالم وارداتی شناسایی شده ،مطابق آن محصول گرفته شود
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رشد  ۶۵درصدی سود عملیاتی گروه خطوط هوایی بین املللی
2016 ,Feb 27

گروه خطوط هوایی بین املللی ،آی ای جی ( )IAGدر کل سال  ۲۰۱۵به دلیل ادامه داشنت روند نزولی قیمت نفت ،به سود عملیاتی معادل ۲
میلیارد و  ۳۰۰میلیون یورو دست یافته است که این  ۶۵درصد رشد را نشان می دهد.
گروه آی ای جی صاحب رشکتهای هواپیامیی بریتیش ایرویز ،ایربیا ،ووئلینگ و ایرلینگاس می باشد و این گروه پیش بینی می کند کرده است که
با کارایی باالی این کمپانی ها سود خود را در سال  ۲۰۱۶به رشد  ۴۰درصدی برابر با  ۹۰۰میلیون یورو برساند.

طرح ترانسپورت شهری آماده و برای تایید به مجلس منایندگان
فراستاده می شود
يكشنبه  ٠٩حوت ١٣٩٤

طرح ترانسپورت شهری آماده شده و برای تصویب به مجلس منایندگان فرستاده می شود ،این موضوع را اعضای کمیته ملی ترانسپورت با حضور
داشت احمد ضیا مسعود مناینده فوق العاده رییس جمهوری کشور ابراز داشته است .این موضوع را اعضای کمیته ملی ترانسپورت با حضور
داشت احمد ضیا مسعود مناینده فوق العاده رییس جمهوری کشور ابراز داشته است.گفته می شود که این طرح که از آن بعنوان «طرح جامع
ایجاد ترانسپورت پایدار» یاد آوری شده است به زودی بعد از تصویب مجلس مناینده گان عملی شود.اعضای کمیته ملی ترانسپورت آن را در
قدم نخست برای شهرهای بزرگ افغانستان خوانده و مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.افغانستان یکی از کشورهای است که ضعیف ترین
استندردهای الزم در بخش شهرسازی را دارد و در طول چندین دهه جنگ هیچ معیاری در ساخت و ساز شهری در نظر گرفته نشده است.
گفته می شود که این طرح در ابتدا بعنوان منونه بعد از تصویب کابینه در شهر کابل و دیگر بزرگ شهرهای کشور تطبیق گردد.
«طرح جامع ایجاد ترانسپورت پایدار» شامل پیشنهادات در ارتباط به حل متام مشکالت ترانسپورتی شهر کابل به شمول ترافیک و زیربناها با
پالیسی ملی ترانسپورت و فضای سبز شهری آماده شده است.این طرح راهحل مشخص را با مطالعه کشورهای دارای سیستم های موثر و موفق
ترانسپورت پایدار جهت به حد اقل رساندن ازد حام ترافیکی در شهر های بزرگ خوانده شده است.
همچنان آلوده گی محیط زیست ناشی از سیستمهای ترانسپورتی ،حوادث ترافیکی ،نرخ بلند و کیفیت پائین ساخت و ساز زیربنا های
تراسپورت زیر زمینی از دیگر موضوعاتی است که شامل این طرح شده است.
چالش های اداری ،کمبود ظرفیت در ارگانهای مربوط به ترانسپورت شهرهای افغانستان جز مسایلی است که در آن پیشنهاد شده است.
اعضای کمیته ملی ترانسپورت شهری با توافق و رای اکرثیت این طرح را مورد استقبال قرار داده و خواهان عملی شدن آن از سوی نهاد های
مربوطه شده اند.
احمد ضیا مسعود مناینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصالحات و حکومتداری خوب با استقبال از این طرح به مسووالن وزارت شهرسازی
و وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل هدایت داد تا بار دیگر این موضوع را برای نظر خواهی و هامهنگی درست با متامی ارگانهای مربوط
رشیک کرده و برای تصویب به کابینه بفرستد.
اعضای کمیته ملی ترانسپورت در حالی طرح مشکالت ترانسپورتی را پیشنهاد می کنند که پیش از این شامری از مسووالن و باشندگان شهر های
بزرگ از نبود قوانین ترافیکی و ترانسپورتی در کشور شکایت کرده بودند.
مسووالن کمیته ملی ترانسپورت می گویند که تالش می شود با تصویب قانون بخش شهری و شهرسازی به ناهنجاری های شهری پایان داده
شود
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احداث باالتر از دو هزار جریب باغهای پسته در والیت سمنگان
2016 ,Feb 28

پروژه ملی باغداری و مالداری( )NHLPوزارت زراعت در بخش کشت در مناطق خشک و بی آب برنامه احداث باغهای پسته در شامری از
والیات شامل را آغاز کرده است و تا به حال باالتر از دوهزار جریب زمین را در والیت سمنگان به باغهای پسته تبدیل کرده است.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در بخش ترویج باغ های پسته برای دهاقین جاللی اطراف باغهای احداث شده پسته,تخم های
مورد نیاز,تخم هینگ به عنوان کشت بین البینی,تانکر آب سه هزار لیرته و ادویه مورد نیاز را در مواقع رضوری توزیع می مناید.
پسته در گذشته ها یکی از اقالم مهم صادراتی افغانستان به حساب می امد اما به اثر جنگ های داخلی اکرث باغات پسته کشور از بین رفته
است و این وزارت آموزش های الزم را برای دهاقین در بخش احداث باغ های پسته ,سیستم های آبیاری و پرورش پسته می دهد.
پروژه ملی باغداری و مالداری ( )NHLPوزارت زراعت تالش دارد تا با احداث باغهای پسته در مناطق کم آب و خشک تا اندازه باغهای پسته
را برای ساکنین مناطق کم احیا مناید و خدمات پروژه ملی باغداری و مالداری در بخش احداث باغهای پسته و پرورش آن کامآل رایگان است.

بهره برداری  32پروژه انکشافی در والیت بامیان
2016 ,Feb 28

مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات دروالیت بامیان میگوید که 32پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش
از  21میلیون  744هزار افغانی در برخی از ولسوالیهای آن والیت به بهرهبرداری سپرده شده است که مزايای این پروژهها حدود 1721
خانواده مستفید خواهند شد.
ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  ،با نرش خرب نامه ای گفته است”:اخیرا ً  32پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی یکاولنگ و نواحی شهر والیت بامیان تکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت”.
پروژههای ياد شده شامل اعامر چهار باب مرکزاجتامعی ،ذخیره شبکه آبرسانی  470مرتمکعب ،دیوارمحافظوی بطول  485مرت ,کانال آبیاری
بطول  410مرت ،پلچک ها ،احداث و جغل اندازی رسک بطول  480مرت،حفر  8حلقه چاه های آب آشامیدنی می باشد.
قابل ذکر است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات  424قريه را در والیت بامیان تحت پوشش قرار داده است و تا به حال
توانسته  1425پروژه را در سکتور های مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است بیش از  654پروژه ديگر در این والیت نیز تحت
كار می باشد.
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له افغانستان څخه د بهرنیو اسعارو د چاقاق په تړاو د اندېښنو زیاتوالی
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د کابل د رصافانو ټولنه او سوداګرۍ او صنایعو خونې د هېواد له هوايي
ډګرونو څخه د بهرنیو اسعارو د چاقاق له امله اندېښنه څرګنده کړه.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي له هېواد څخه د پیسو د قاچاق د
بدو پایلو په اړه د اندېښنې له څرګندولو رسه وايي چې بهرين اسعار په
ځانګړې توګه ډالر ډېری د زورواکو له خوا له هېواد څخه بهر کېږي.
د قانون له مخې هېڅ افغان حق نهلري چې له  ۲۰زره زیات امریکايي
ډالر له سنده پرته له هېواد څخه بهر ته ولېږدوي ،خو داسې اندېښنې
شته چې په وروستیو میاشتو کې د هېواد له هوايي ډګرونو څخه د بهرنیو پیسو قاچاق زیات شوی دی.
د کابل د شهزاده رساي د رصافانو ټولنه وايي د بهرنیو پیسو د قاچاق زیاتوالی د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمښت او د
هېواد په بازارونو کې د پیسو د بې ثباتۍ المل شوی دی.د کابل د رسای شهزاده د رصافانو د ټولنې رئیس خان محمد باز په دې اړه څرګنده
کړه»:له بده مرغه د پیسو قاچاق له بېالبېلو الرو دوام لري،له رسحدي الرو،هوايي او د بېالبېلو کسانو له خوا او دغه مسئله هره ورځ په هېواد
کې دوام لري او د هغه مخه نه نیول کېږي».د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤولین هم د بهرنیو پیسو د قاچاق په مخنیوي کې د حکومت په
تېره بیا پولیسو پر بې پامۍ نیوکه کوي او وايي چې دا کار په هېواد کې د پانګونې د کمښت المل شوی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویاند صیامالدین پرسيل په دې اړه زیاته کړه»:موږ تل ویيل دي چې باید د پیسو د قاچاق مخه ونیول يش ،په
ناقانونه توګه د پیسو بهر کېدل د دې المل شوي دي،چې په هېواد کې پانګونه کمه يش او د اسعارو په بازار کې د پیسو بې ثبايت زیاته يش».
د پیسو قاچاق له پخوا څخه هم جدي اندېښنه بلل کېږي ،په دې وروستیو کې دوه افغانانو چې غوښتل یې  ۱۹۰زره ډالر هند ته ولېږدوي د
هند د پولیسو لخوا د نوي ډیيل په هوايي ډګر کې ونیول شول.د افغانستان بانک مسؤولین او د کابل د هوايي ډګر پولیس په دې اړه خربو ته
حارض نهشول.

بدخشان کې د الجوردو غیرقانوين ویستنې په اړه اندېښنې
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په وليس جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي وايې د دې والیت په کران و
منجان ولسوالۍ کې د غیرې مسوولو وسلهوالو یوه قوماندان د  ۱۳۹۲کال په
مرغومې میاشتې کې د الجوردو کان څخه دولتي مسوول کسان ویستل او دغه کان یې ونیو.دغه استازي زیاتوي چې دغه د غیرو مسوول
وسلهوالو قومندان د خپلو کسانو رسه په غیر معیاري توګه الجورد استخراجوي او د انجمن کوتل ـ پریان او پنجشېر له الرې یې کابل ته
لېږدوي.د بدخشان والیت استازي ټینګار کوي چې دغه غیرې مسوول قومندان د طالبانو دوه مرشانو ته په کران او منجان ولسوالۍ کې ځای
ورکړی چې د دغه کانونو نیامیې عواید د طالبانو جیب ځي.د وليس جرګې منيش عبدالرئوف انعامي څرګنده کړه»:دغه قومندان لومړیو کې ۱۰
تر  ۲۰کسان درلودل چې کان یې ونیوو ،په بې رحمۍ او غیر فني توګه کان څخه الجورد بايس خو اوس یې کسان  ۲۰۰تنو ته رسېديل دي».
د بدخشان والیت شورا غړی جاوید مجددي وویل»:له هغه وخته چې د ميل یووايل حکومت کار پیل کړی دی ،خلکو مته درلوده چې ددغو
کسانو له السه به کان واخيل ،خو له بده مرغه چې نن د دغه کان  ۶۰سلنه عواید د طالبانو الس ته ورځي».د بدخشان والیت دغه استازي د
دې والیت امنیت ته نه پام له امله پر حکومت سخته نیوکه کوي او وايې په حکومت کې یو شمېر کسان له دغو قاچاق کونکو مالتړ کوي.
ښاغلی انعامي زیاتوي»:په ښکاره ډول ،هو په دې کې هیڅ شک نشته چې په حکومت کې له دغو کسانو څخه څوک مالتړ کوي ،خو په قضایې
برخه کې یې ثابت کول ستونزمن کار دی چې موږ ورته وخت نلرو او نومونه یې نشو اخیستی».
د بدخشان والیتي شورا غړی جاوید مجددي وړاندې وویل»:که دوی په حکومت کې مالتړ کوونکي ونلري ،نو دلیل نشته چې دغه کسان کان
ولوټي او دولت هم هېڅ کار ونهکړي».
د کانونو وزارت ویاند محي الدین نوري هم وایې»:د امنیت تامین او په غیر قانوين توګه د کانونو ویستل د قانون ساتونکو بنسټونو دنده ده او
زموږ دنده دا ده هر هغه ځای کې چې امنیت تامین وي نو موږ د کانونو د ویستنې لپاره زمینه برابروو او قرادادونه سپارلو ته زمینه برابروو».
د وليس جرګې منيش ددې مطلب په څرګندولو رسه وایي یو نامسول وسله وال قومندان په بدخشان کې د الجوردو کان په ناقانونه توګه
استخراج او قاچاقوي او په حکومت کې یو شمیر کسان ورڅخه مالتړ کوي .بلخوا د بدخشان د والیتي شورا استازي هم وایي چې په تیرو دوو
کلونو کې له یاد کان څخه استخراج ډیر شوی دی او شاوخوا شپیته سلنه عواید یې طالبانو ته رسیږي.
رسچیني وایې چې هره ورځ لسګونه منه الجورد د پنجشېر له الرې کابل او له دغه ځایه نورو هېوادنو ته قاچاق کېږي.
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د سرتو اقتصادي پروژو د اجرا لپاره د حکومت په توامنندۍ کې ابهام
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د ټاپي،کاسا زر او ټوټاپ پروژې د ميل یووايل حکومت له سرتو اقتصادي
پروژو څخه دي چې د دغو پروژو عميل کېدل به د حکومت لپاره سرته
اقتصادي ګټه رامنځته کړي .خو په بغالن کې د واردايت برېښنا د پایو له
نسکورېدو څخه وروسته ډېری کار پوهان د دغو پروژو د نه عميل کېدو له
احتامل څخه اندېښمن دي.

کاسا زر

کاسازر پروژه تېر کال د پاکستان ،افغانستان ،تاجکستان او قرغزستان ترمنځ
السلیک شو.
د دغه تړون له مخې به تاجکستان ،افغانستان او پاکستان ته له قرغزستان
څخه د برېښنا لېږد پیل يش.
له قرغزستان او تاجکستان څخه د کاسا زر د پروژې الره له مزاررشیف ښار ،دويش ،پنجشیر ،پروان ،کابل ،لته بند ،خوگیاڼیو او تورخم څخه په
تېرېدو پېښور ته رسېږي.
حکومت وايي چې د کاسا زر پروژې کار به په راتلونکي پرسيل کې پيل يش او تر  ۲۰۱۸زیږدیز کال پورې به دا پروژه ګټې اخیستو ته وسپارل
يش.
د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي په دې اړه څرګنده کړه« :موږ هیله من یوو چې دغه پروژه په تاجیکستان کې د مۍ په
میاشت کې پرانیستل يش؛تراوسه ډېر کارونه تررسه شوي دي او تر  ۲۰۱۸زیږدیز کال پورې په بشپړ يش».
د ټوټاپ پروژه
ټوټاپ د افغانستان د برېښنا یوه بله مهمه پروژه ده ،دغه پروژه د ترکمنستان د برېښنا مزي د ازبکستان ،تاجیکستان او افغانستان له الرې
پاکستان ته ېږدوي.
د برېښنا دغه لیکه په تاجکستان کې له سنګ توده څخه پيلېږي ،شیرخان بندر ته نږدې افغانستان ته راځي ،له کندز ،بغالن او پلخمري ښارونو
په تېرېدو په دويش کې د هندوکش غرونو ته ورځي.
برېښنا رشکت وايي چې د دغې پروژې لومړين کارونه تررسه شوي .
د برېښنا رشکت ویاند وحیدالله توحیدي په دې اړه ټينګار وکړ»:په ارغني کې دوه سب اسټېشنونه د جوړېدو په حال کې دي .او په
کندهار،لوګر او پکتیا کې پایې جوړې شوې دي او د تړون پر بنسټ په غزين کې کار جریان لري او وروسته به په سید آباد او زابل کې پیل يش».

د ټاپي پروژه

تاپي پروژه هم د افغانستان په تاریخ کې د انرژۍ د ترانزیت ترټولو لویه پروژه بلل کېږي چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له الرې پاکستان
او هند ته لېږدوي .دا پروژه له هرات ،فراه ،هلمند ،کندهار نیمروز څخه د پاکستان کوټې ته غځول کېږي.
د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر او تاپي پروژو لګښت کابو یو میلیارد ډالر ګڼي او زیاتوي د دغو پروژو لګښت د نړیوال بانک ،اسالمي پراختیا
بانک او اسیايي بانک لخوا ورکول کېږي .خو د دغو پروژو د امنیت د ساتلو په اړه ډېرې اندېښنې شته.
د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي په دې اړه وویل« :امنیت د پروژو په عميل کېدو کې مهم فکټور دی او پر پروژو منفي اغېزه
کوي ،خو حکومت ژمنه کړې ده چې امنیت تأمین وي او په دغو پروژو کې یوازې افغانستان نه دی بلکې د سیمې هېوادونه هم دخیل دي او د
سیمې د ټیکاوی پر ګټه دی چې دغه پروژې ژر تر ژره عميل يش».
خو په داسې حال کې چې د ميل یووايل حکومت له ګاونډیو هېوادونو رسه دغه تړونونه لویې الس ته راوړنې ګڼي ،کارپوهان وايي چې دا
پروژې له سیايس ستونزو رسه مخامخ دي او هېڅکله به عميل نهيش.
استاد مسعود د اقتصادي چارو کارپوه روښانه کړه« :حکومتونه نه دي توانېديل چې دغه پروژې عميل کړي؛ حکومت په بغالن کې د برېښنا د
یوې پایې امنیت یې ټینګ نه شو کړای ،د پروژو پایې خو به هېڅکله نه يش کوالی .دا پروژې په څرنګه عميل يش».
د دغو پروژو په عميل کېدو رسه به افغانستان ته په میلیونونه ډالر ګټه ورسېږي همداراز په د دغو پروژو له ګاز او برېښنا څخه افغانستان ګټه
پورته کړي او د زرګونو کسانو لپاره به د کار زمینه برابره يش.
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د کرنې وزارت په روان کال کې د کابو  ۴ټنو زغفرانو له غونډولو خرب ورکړ
دوشنبه  3کب 1394
د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکي وايي چې سږ کال د هېواد په  ۲۴والیتونو کې
زعفران کرل شوي دي او سږکال د زعفرانو حاصالت به زیاتوالی ومومي.
هغوی زیاتوي چې سږکال څه باندې  ۴زره کیلو ګرامه زعفران به راغونډ شوي ؛دا په
داسې حال کې ده چې ویل کېږي چې ډېری بزګر د زعفران کښت ته لېواله دي.
په همدې حال کې کارپوهان وايي چې حکومت باید له هغو بزګرو څخه چې زعفران
کري،مالتړ یې وکړي.د کرنې او اوبو لګولو وزارت وايي چې سږ کال د هېواد په ۲۴
والیتونو کې په  ۹۰۰هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او احتامل لري چې د
زعفرانو څه باندې  ۴زره کیلوګرامه حاصالت به راغونډ کړای يش .
دغه وزارت ټینګار کوي چې د هېواد په والیتونو کې د کرونګرو د پوهاوي لپاره اغېزمن پروګرامونه په پام کې لري او دغه راز له زعفرانو نه د
ښې ګټې اخیستنې لپاره پر هغوی پر مختليل ماشینونه وېشل شوي دي.د کرنې او اوبو لګولو زوارت ویاند لطف الله راشد په دې اړه وویل:
«وړاندوینې د دې ښودنه کوي چې سږکال څه باندې  ۴زره کیلو ګرامه د زعفرانو حاصالت به غونډ کړای يش چې د تېر کال په پرتله یې زیاتوالی
موندلی دی».هغه همدارنګه زیاته کړه« :چې دغه وزارت سږکال د  ۲۰۰ګروندګرو ته د زعفرانو د کرل کېلې لپاره روزنه ورکړې او د زعفرانو د
حاصالتو د زیاتوايل لپاره نور پراخ پروګرامونه په واک کې لري».اخوا یو شمېر کارپوهان وايي چې د افغانستان زعفران له ښه کیفیته برخمن دي
او حکومت باید د زعفرانو لپاره بازار موندنه وکړي ترڅو نور کروندګر د زعفرانو کرلو ته وهڅول يش.د کرنې د برخې کارپوه یاسین فرهمند په
دې باور دی« :کلهچې د زعفران حاصالت زیاتوالی مومي حکومت باید د هغه د پلور لپاره بازار موندنه وکړي ا وله بلخوا بزګرو ته روزنه ورکړل
شوي ترڅو هغوی وکړای يش چې په نړیوالو سننډردونو رسه زعفران تولید کړي ترڅو په بهرنیو هېوادونو کې د سیالۍ توان ولري».
ویل کېږي چې افغانستان د ښې هوا د لرلو له امله د زعفرانو د کرلو لپاره مناسب دی او د لومړنیو څېړنو له مخې که دغه بوټی په سمه توګه
وکرل يش په هېواد کې به یې حاصالت تر دریو برابرو زیات يش

د مخابرايت خدماتو له محصول څخه یو نیم مېلیارډه افغانۍ راټولې شوې دي
پنجشنبه  6کب 1394
د مالیې وزارت د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر دې دمه له مخابرايت خدمتونو
دمالیې دمحصول له اړخه یو نیم مېالرډه افغانۍ تر راټولې شوې دي.
د دغه وزارت چارواکې وایې هغه پيسې چې د مخابرايت خدماتو له  ۱۰سلنې
محصول څخه تر السه کېږي د ميل بودېجې له الرې پر پراختیایې پروژو لګول
کېږي.
د مالیې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي وویل»:هغه پیسې چې موږ یې
د مخابراتې خدماتو له فیس څخه ترالسه کوو د افغانستان په ميل بودجه کې شاملیږي او د افغانستان ميل بودجې له الرې په هېواد کې د
لومړیتوبونو په پام کې نیولو رسه د افغانستان خلکو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو باندې لګول کېږي».
په همدې حال کې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وايې حکومت باید هغه مالیه چې له خلکو یې راټولوي په روښانه توګه ولګوي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد سید مسعود وویل»:هغه خوځښتونه چې دوی یې کوي ښه دي او باید پر هغو تاسیساتو ولګول يش چې
ټولګټې وي لکه عامې روغتیا یا همد ښوونځیو پر جوړښت ،ښوونځیو او نورو ځایونو او ترڅنګ یې باید د مامورینو د عوایدو په ډېرېدو کې کار
ويش تر څو په بازار کې لګښت زیات يش».
د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حسیب موحدي څرګنده کړه»:هغه پیسې چې له دې الرې ټولیږي باید پارملان ته والړې يش او پارملان باید په
دې برخه کې دقیق وويس چې دا پیسې چېرته لګول کېږي».
کارپوهان په دې باور دي چې حکومت تر اوسه د مخابرايت خدماتو د محصول راغونډولو لپاره معیاري نظام نه لري او د دغو عوایدو په
راغونډولو کې د السوهنې امکان زیات دی.

14

Kabul kicks off implementation process of RECCA-VI
2016 ,Feb 01

Ministry of Foreign Affairs inaugurated the coordination and
6th Regional Economic Cooperation implementation process of the
2016 ,04-03 Conference for Afghanistan (RECCA-VI) held on September
in Kabul, in two sessions with the participation of deputy ministers,
.representatives from the economic sector, ambassadors and international organizations’ representatives in Kabul
The new stimulus established after the successful holding of RECCA-VI and the implementation of the RECCA projects“
depicts the beginning of a new chapter that contains Afghan government’s political will for the implementation of the
RECCA projects. RECCA-VI proved that the Afghan National entities have the capacity not only to successfully host
and manage a huge regional conference on its own, but also design economic projects and define the relations among the
region and the world, ” said Deputy Foreign Minister Dr. Naseer Ahmad Andisha, while appreciating the active role of
.the Ministries and relevant national entities in successful holding of the RECCA-VI
Dr. Andisha thanked regional countries and international organizations for their construction participation and said,
“RECCA-VI created a consensus among regional countries and international organizations regarding the implementation
Lapis Lazuli Corridor, Chabahar Port, Tri and Penta lateral ,1000 of economic projects including TAPI, CASA
railways, dry ports, economic zones, and trade relations. This is one of the significant achievements of RECCA and the
”.performances of the countries and implantation of the RECCA projects have been intensifies
The Ministry of Foreign Affairs has now placed the implementation of RECCA projects on top of its programs. The
Senior Officials Meeting (SOM) in the implementation and coordination process of RECCA at regional level will take
place annually in the RECCA framework. The first Senior Official Meeting of RECCA is due to be held at the sideline of
.the Brussels Conference in October
and has been held every two years in New Delhi, 2005 RECCA was initiated by the Ministry of Foreign Affairs in
Islamabad, Istanbul, Dushanbe and Kabul, respectively. The RECCA-VII is due to be held in the capital city of
.2017 Turkmenistan, Ashgabat, in

President Ghani establishes fund for women affected by
violence
2016 ,Feb 1

President Ashraf Ghani and First Lady Rula Ghani inaugurated a
fund to support women who are victims of violence in Afghanistan
.on Sunday
Organized by the Ministry of Women’s Affairs, the gathering was
attended by second-Vice President Mohammad Sarwar Danish, deputies to CEO Abdullah Abdullah, Ahmadzia Masood,
.cabinet members, activists of women’s rights and other high ranking government officials
of %15 President Ghani contributed his assistance to the fund and announced that cabinet members had pledged to give
.their one month salary
.He emphasized that women are entitled to their legal and religious rights
First Lady Rola Ghani, Minister of Women’s Affairs Dilbar Nazari and women’s rights activists hailed the fund as an
.important step for supporting women victims of violence
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40% Afghanistan exports through Karachi port down by

2016 ,Feb 03

According to the Afghanistan Chamber of Commerce and Industries
(ACCI) officials, Afghanistan’s exports through Karachi port have
.%40 declined by
The officials have cited the political tensions between the two nations as the main reason behind the decline in exports
.and alleged that Pakistan’s authorities create obstacles for Afghan traders at the ports
Politics and trade should not be mingled. The political issues between Afghanistan and Pakistan have affected our trade,”“
.said ACCI Deputy CEO Tawfiq Dawari
Some Afghan traders have been exporting their goods through Bandar Abbas port to other countries. Traveling through
.the Bandar Abbas port costs the traders more time and money
Traders urged the government to address the trade issue with Pakistan and claimed that their foods products had rotten at
.Pakistan’s ports where they were stopped by the Pakistani authorities for unjustified reasons
140mn to Afghanistan’s housing sector$ Qatari prince pledges
2016 ,Feb 03

Qatari prince, Sheikh Ali bin Abdullah Al Thani, has pledged USD
140mn as non-refundable aid and capital for joint investment in
Afghanistan’s housing sector.
Two Memoranda of Understanding (MoU) were signed in this
regard between Sheikh Abdullah and Afghan Minister of Urban
Development Affairs of Afghanistan Syed Sadat Mansoor Naderi.
According to Minister Naderi, the first MoU consists of USD 40mn in non-refundable aid which would be spent
towards housing construction for the needy citizens of Afghanistan, in particularly for the children of the martyred.
Naderi said the second MoU worth USD 100mn would be utilized as a capital for joint investment in various projects,
including housing construction, commercial markets, hotels and other construction projects.He further added that
the MoUs would play a key role in job creation and attraction of aid and investment, in addition to addressing the
housing needs of Afghans.Two other MoUs were also signed between the Qatari prince and officials from the Ministry of
Agriculture Irrigation and Livestock and National Environmental Protection
Agency.

EU pledges 13.4$mn in aid to improve Afghan governance
04 Feb, 2016

The European Union has announced a new aid package worth USD
13.4mn (12.3mn Euros) aimed at supporting priorities of the Independent Directorate of Local Governance (IDLG).
The aid package would help support service delivery, accountability and clear functions and mandates of government
institutions.“The EU has signed a contribution agreement to the Local Governance project, Afghanistan (LoGo), with
the aim of improving the capacity of Provincial Governor Offices and Provincial Councils, improving revenue generation
at municipal level, strengthening the oversight capacity of the civil society and, assisting the Independent Directorate
of Local Governance (IDLG) in developing policies to improve local government accountability,” the office of the EU
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Afghan Central Bank sells USD 12mn in the market
06 Feb, 2016

Afghanistan’s central bank, Da Afghanistan Bank (DAB), has announced to
sell USD 12mn in the market on Saturday
DAB requested qualified dealers and commercial banks who already have
kept one million and five hundred thousand Afghanis as a guarantee with
the Bank to participate in the bidding for the sale of the US dollars.
Those dealers who have not paid the aforementioned guarantee amount to the central bank can pay it to the Bank a
day before the bidding starts and can participate in future bids. Partial settlements are not allowed by the Bank and the
bidders are required to submit their guarantee up front during the period specified by the Bank.
The central bank plans to continue injecting US dollar into the market in a bid to control the rising value of US dollar
against Afghani.

Agreement on Afghanistan-China railway construction to be
signed soon
07 Feb, 2016

China and Afghanistan would soon sign an agreement on the construction of
a railway connecting the two countries.
The announcement was made by Chinese Ambassador Yao Jin in a meeting with President Ashraf Ghani at the
Presidential Palace on Friday.
Jin reaffirmed his country’s support to Afghanistan and said the relationship between the two nations would be
strengthened further.
“After the official visit of President Ghani to China, the political, economic and security relationship between the two
countries has further improved.” Jing added.
President Ghani praised China for their contribution to Afghanistan’s reconstruction and development and for their
role in peace talks with the Taliban.Four-nation talks aimed at ending Afghanistan’s -15year war concluded Saturday
with a call for direct negotiations between the government and the Taliban by the end of February, but recent battlefield
advances by the insurgents could make it hard to coax them to the table.A one-page statement released at the end of the
meeting, which was attended by representatives of Pakistan, Afghanistan, China and the United States, said a roadmap for
peace had been agreed upon. However it offered no details on what incentives the government might offer the Taliban.

IS smuggling timber in eastern Afghanistan
10 Feb, 2016

Afghan officials and tribal leaders in some parts of eastern
Afghanistan have claimed that the Islamic State are cutting trees
and smuggling timber to neighboring Pakistan.
Local residents have witnessed timber-loaded trucks being sent to Pakistan daily.
“Smuggling takes place … in areas alongside the Durand Line,” Malak Hashem, a tribal elder in Naziyan, told Voice of
America (VoA), referring to the Afghan-Pakistan border.
Tribal leaders say the Afghan government is turning a blind eye to the smuggling, adds the source.
Meanwhile, the acting director of Nangarhar’s agriculture directorate said he has heard the reports, but says the tree
cutting continues only in one district.
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Obama administration proposes 2.5$bn in aid for Afghanistan
10 Feb, 2016

The U.S. Secretary State, John Kerry, in his budgetary proposals
to the congress on Tuesday announced that USD 2.5bn would be
proposed in financial assistance for Afghanistan.
“Our proposal requests 2.5$ billion for programs that reinforce
Afghanistan’s security and development by maintaining the gains
of the last decade, supporting military training and assistance,
tackling corruption, countering the influence of extremists and terrorists, strengthening civil society, and supporting
health, education, economic growth, and good governance,” said Kerry.
The FY 2017 request is 2.4$ billion and 1,026 positions, an increase of 134.9$ million above the FY 2016
Estimate. The increase largely reflects additional Overseas Contingency Operations (OCO) funding to support
the remaining components of transition in Kabul, Afghanistan, to include security upgrades to enable the
Embassy compound to more safely accommodate the planned civilian presence that will remain after the
military transition.
In FY 2017, USAID will support Let Girls Learn programs in Afghanistan and augment other ongoing
investments that support the initiative. The Agency will also provide up to 35$ million for the Let Girls Learn
Challenge Fund which, along with other investments, will continue to leverage public-private partnerships, and
challenge organizations, governments, and private sector partners to commit resources to improve the lives of
adolescent girls worldwide.
The FY 2017 OCO request for Afghanistan continues transitioning to a more self-sustaining diplomatic mission,
focused on diplomatic engagement, public outreach, and empowering the Government of Afghanistan in its
ongoing efforts toward self-sustainment. Maintaining the development gains made over the last 13 years in

health, education, and gender remains a priority, while also continuing to partner with the Government of Afghanistan
in its ongoing efforts to bolster economic growth, strengthen the rule of law, and fight corruption. Mission Afghanistan
supports vital national security objectives, chief among them disruption of al-Qaida and its extremist allies and
empowerment of the government of Afghanistan as it takes the lead on management of security, economic, and political
transitions. The request for the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) provides for timely,
effective oversight of Afghanistan programs.
For Afghanistan, the 672.1$ million OCO request is 115.7$ million above the FY 2016 estimate.
Requested changes include:
• 10$ million for lifecycle replacement of equipment including armored vehicles, personnel tracker locators,
contingency communicator radio, sense and warn, and electronic countermeasures;
• 16$ million towards projected increases in the static and movement security contract;
• 80$ million to support aviation operations and maintenance and Camp Alvarado life support now funded from
Diplomatic Engagement; and
• 26$ million for Camp Alvarado Static Guards, for a total requirement of 64$ million.
• 16.3$- million in offsetting reductions due to the closeout of field locations and other one-time FY 2016 costs.
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Pakistan launches projects worth 500$mn in Afghanistan
12 Feb, 2016

Pakistan’s Minister for Planning, Development and Reform has
announced the launch of projects worth USD 500mn in Afghanistan.
Minister Ahsan Iqbal said the projects covered various sectors including education, health and infrastructure.
According to Pakistan’s local media, Pakistani government has also offered 3,000 scholarships to Afghan students in
different universities.
Citing minister Iqbal, the report adds that 100 Afghan students would study in the Lahore University of Management
Sciences.
The Pakistani officials made these remarks in his address to an Afghan delegation comprising academicians, lawmakers,
students and civil society members.
Iqbal called for greater exchanges of scholars, artists, businessmen and others to boost relations between the nations.
“We have to start a new chapter in Pakistan-Afghanistan relations by focussing on social and economic dimensions of the
friendship,” said Iqbal.
He also added that the China-Pakistan Economic Corridor would play an important role in bringing people of the region
closer besides improving economy of the entire region.
“If an untoward incident happens in Afghanistan, Pakistan will be the first country to feel its heat and it will affect the rest
of the world later on,” he added.

ACCI warns of an economic recession hitting Afghanistan
13 Feb, 2016

The Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI)
have warned of an economic recession hitting the nation as foreign
investment continues to drop drastically.
According to ACCI, investment level has declined by %26 this year.
Deputy head of ACCI, Khan Jan Alokozay, said insecurity and lack of
incentives for foreign investors have adversely affected investment in
the country.
“Foreign investors are hesitant to put their money in the market due to the fragile security situation. Domestic investors
are also faced with numerous challenges that prevent them from investing in the country,” said Alokozay.
A number of other factors including lack of proper economic plans, absence of investment supporting strategies and
failure of the government to provide incentives for foreign and domestic investors have resulted in the drop in investment.
Both ACCI and the Afghanistan Investment Support Agency (AISA) have warned the government that if the situation
persisted, Afghanistan would face a financial recession
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Afghanistan, Pakistan discuss economic
cooperation
14 Feb, 2016

The new Afghan Ambassador Hazrat Omar Zakhilwal
discussed economic cooperation with Pakistan’s Finance
Minister Senator Ishaq Dar on Saturday.
Minister Dar welcomed Zakhilwal as the new ambassador
and discussed Pak-Afghan economic cooperation with particular emphasis on steps for promoting trade and developing
communication linkages.The Afghan envoy assured that Afghanistan would make out all efforts to strengthen bilateral
ties between the two neighboring countries.Ishaq Dar reiterated that Pakistan took great pride in relations with the
brotherly Islamic country and said there was a great availability of opportunity to take the bilateral trade to a new level.
He highlighted some of the projects that Pakistan have undertaken in Afghanistan as a goodwill gesture.Earlier it was
reported by Pakistan’s local media that Ministry of Planning, Development and Reform had announced the launch of
projects worth USD 500mn in Afghanistan.Minister Ahsan Iqbal said the projects covered various sectors including
education, health and infrastructure.According to Pakistan’s local media, Pakistani government has also offered 3,000
scholarships to Afghan students in different universities.

New NGO to steer German supported Afghan-schools in Kabul
17 Feb, 2016

A new NGO, the Afghan Education for Excellence Organization (AEFEO),
will work to improve the quality of three schools funded by Germany
in Kabul: Jamhuriat, Amani and Aisha-e-Durani.The three educational
institutions have been granted a high level of independence in their
management. To make full use of this freedom, they decided to start an
NGO that will oversee and coordinate all three schools. AEFEO will provide consulting in the field of management.
The new NGO will help develop a strategy on how to offer all-day, year-round classes and lessons. It will design a
financial plan that will allow these educational facilities to become financially independent from donors in the long term.
Furthermore, AEFEO will oversee professional development of teachers and management staff.Besides these strategic
tasks, AEFEO will upgrade curricula for natural sciences and IT and set up a facility management system to ensure the
schools are well maintained. The NGO will also introduce an admission procedure that only allows high performing
students to enroll.
The NGO’s Board of Directors plays an important role, with Dr. Rangin Spanta, former Minister of Foreign Affairs, and
Dr. Sima Samar, Chairperson of the Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), as members.
At the inauguration of the NGO, Dr. Spanta pointed out that Germany is well-known for its reputation in the fields
of technology, engineering, philosophy and literature. He expects this expertise will be applied to the three Germansupported Afghan schools to transform them into model schools. He pledged to support AEFEO to the best of his
capabilities.
AEFEO’s rules and regulations allows for an assembly of pupils’ parents to put forward ideas and suggestions together
with the Board of Directors to decide on how to make the three schools a model for others.
The AEFEO inauguration ceremony was attended by Mr. Mohammad Ibrahim Shinwari, Deputy Minister of Education,
and, Mr. Rahil Formuly, Deputy Ministry of TVET, the directors of the three schools and representatives of the German
government’s programme for strengthening German-supported schools.
The NGO is funded by the German Federal Foreign Office.
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Japan commits 15.6$m to preventing spread of preventable diseases in Afghanistan
17 Feb, 2016

The Government of Japan signed
an agreement on Tuesday to donate
USD 15.6 million with the aim to
help eradicate polio and prevent the
spread of other vaccine-preventable
diseases in Afghanistan.
The funds will support efforts
by the UN children’s agency,
UNICEF, to provide live-saving vaccines for polio eradication and for the routine expanded program
on immunization. These vaccines will be available for free at all health facilities and through polio
campaigns across the country.
Hiroshi Takahashi, Ambassador of Japan, and UNICEF Representative in Afghanistan, Akhil Iyer,
signed the 12 month agreement in the presence of Dr. Ferozuddin Feroz, Minister of Public Health.
It will be implemented in coordination with the Japan International Cooperation Agency (JICA).
Speaking at the signing ceremony, Ambassador Hiroshi Takahashi said, “We believe that growth
of children in good health forms a foundation of the development of any country. Based on this
belief, the government of Japan has been the only donor in Afghanistan to support this project
continuously.”Thanking Japan on behalf of the Government and people of Afghanistan, Dr. Feroz
said, “Preventing epidemic diseases through vaccination is a cost-effective way to protect our children
against preventable illnesses. By vaccinating children regularly we can significantly reduce child
mortality in Afghanistan.”Receiving the grant, UNICEF Representative, Mr. Akhil Iyer, spoke of the
challenges that the funding will help to address.
“Provision of these vaccines will make a tremendous difference in our joint efforts to reduce infant
and child mortality in Afghanistan. While great progress has been made in recent years, this country
still has one of the highest infant mortality rates in the world, with one child in every ten dying
before their fifth birthday. Together, we are working to give every child the chance to grow up healthy
and reach their full potential,” said Iyer.
At the ceremony Chief Representative of JICA Afghanistan Office, Eiichiro Cho, remarked, “It is
doubtless that 2016 marks the most important year for the Polio Eradication Initiative not only
in Afghanistan but also globally. JICA is committed to assisting the government’s effort toward
eradication of the disease together with other development partners.”
The grant by the Government of Japan will help to procure the following vaccines: BCG for the
prevention of Tuberculosis, Tetanus Toxoid to prevent Tetanus for about 2.5 million women of child
bearing age, OPV for polio, Measles, and Hep B for Hepatitis birth dose to reach 1.2 million children
under the age of one. In 2016 polio campaigns will aim to reach 9.1 million children under the age of
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Afghanistan, Pakistan agree on transit trade test run
18 Feb, 2016

Pakistan and Afghanistan have agreed to organize a pilot run
of Afghan trucks from Torkham and Chaman up to Wagah.
According to Daily Times of Pakistan, the trucks will be
carrying Afghan exports to India and Pakistani trucks from
Torkham and Chaman will carry Pakistani exports to Sher
Khan Bandar (Tajikistan’s border).
The Afghan trucks will be allowed to carry Pakistani exports to Afghanistan on their return journey. Similarly, Pakistani
trucks will be allowed to carry Tajik and Central Asian export cargo on their return journey to Pakistan.
For the movement of trucks in the territory of the two countries, Afghan side had proposed finalizing the bilateral
transport agreement. Pakistan agreed to provide the draft agreement through diplomatic channels within one month.
The two sides reached to this agreement at the 6th two-day meeting of Afghanistan-Pakistan Transit Trade Coordination
Authority (APTTCA) in Islamabad.
They further decided to revise the light of the convention on the International Transport of Goods (TIR) to make the
accord more appropriate for facilitating transit trade facilities between the two neighboring countries.
The meeting was informed that Afghanistan would share a draft text of amended APTTA with Pakistan by March 15,
which would be deliberated in the 7th APTTCA meeting to be hosted by Afghanistan in the last week of March, 2016.
A joint committee comprising of representatives from both the countries would also be constituted to discuss the issues
relating to visas, road permits and guarantees for the implementation of the TIR system in both countries and to address
future issues in this regard.

NUG plans to construct 21 dams to control Afghanistan’s waters
20 Feb, 2016

President Mohammad Ashraf Ghani announced
on Saturday that the National Unity Government
(NUG) plans to launch work on the construction of
21 water dams to control Afghanistan’s waters.
The announcement was made at the 4th Annual
Extension Conference of the Ministry of
Agriculture, Irrigation and Livestock.
The president said improving the agriculture sector
and controlling Afghanistan’s waters were among his administration’s priority programs.“Water is the main element for
development of agriculture, but not much has been done to manage our country’s water. Our main focus is on managing
our waters to protect our farms from floods,” said Ghani. He added that Afghanistan allowed its water to be used by other
countries without any payments.According to reports, billions of cubic meters of Afghanistan water flows into Iran and
Pakistan.
President Ghani assured that he would prevent land grabbing and return usurped lands back to the nation.
Four million acres of land reportedly remain usurped while thousands acres have been rescued from land grabbers.
The president called on the private sector to collaborate with the government in promoting Afghanistan agriculture.
He asked the participants to highlight problems facing the agriculture sector and provide suggestions for solutions.
Despite being an agricultural country, Afghanistan yearly imports agricultural materials worth USD 4bn from foreign
countries.
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Central bank injects 300$mn to stabilize Afghani currency
21 Feb, 2016

Print this article Font size +16The central bank, Da Afghanistan Bank (DAB),
has announced to inject USD -200USD 300
million into the market in a couple of weeks in
a bid stabilize the Afghani currency.
This comes as Afghani is continuing to lose its
value against foreign currencies in the market,
mainly the US dollar.
“We will put on sale USD -200USD 300mn in the market during the current month to prevent further drop in the
Afghani currency,” said DAB head Khalil Sediq.
He added that the monetary policy of the central was on the “right track” and had no “role” in the decline of Afghani
value in the past one year.
He cited insecurity, economic challenges, political uncertainty, drawdown of foreign troops, closure of NGOs and poor
investments as the main reasons behind the deteriorating in Afghani currency.
According to Sediq, Afghani currency’s value is still stable compared to the currency values of other countries such as
Kazakhstan, Tajikistan, Brazil and Turkmenistan.
He assured that the bank regularly monitored circulation of money to keep it under control.
It is worth mentioning that the Afghani currency is currently valued at 69.35 against the US dollar in Sarai Shahzada
market, the largest financial market in Kabul city…

Afghanistan owes 2.5$bn in loans from foreign countries
23 Feb, 2016

According to Afghan Ministry of Finance officials, Afghanistan
owes USD 2.5bn in loans from foreign countries and financial
firms during the past 14 years.
The loans were taken from Iran, the Czech Republic, the World
Bank, the Asian Development Bank and the Russian Federation
and are not due in 40 years.
Head of the treasury department Mohammad Aqa Kohistani said Afghanistan obtained USD 970mn in loans from the
Russian Federation.
He added that negotiations were underway with the Russian government and other loan providers to forgive the loans.
The loans were needed to complete some of the infrastructure projects in the country.
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