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پیام ناشر
موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ) (AELSOکه یک موسسه تحقیقاتی علمی متشکل از جمعی از
اساتید ملی و بین المللی عرصه اقتصاد و حقوق است و در وزارت محترم اقتصاد ثبت و راجستر می باشد که از
بدو ایجاد خود الی اکنون با نشر کتب علمی و برنامه های آگاهی دهی و تحقیقی در زمینه مسایل اجتماعی ،حقوقی
و معرفی علمی اقتصاد بازار فعالیت های قابل مالحظه ای را انجام داده است.
ماهنامه الکترونیکی اقتصادی که یکی از پروژه های علمی و اقتصادی موسسه ایلسو از سالیان متمادی به اینطرف به
شمار می رود ،اینک نهایت خرسندیم که فصل جدید این ماهنامه را با اندک تغییرات و نیز جمع آوری بعضی از اخبار مهم اقتصادی جهان و تحلیل آن آغاز به نشر می
نماییم.
ما به این باور هستیم که چنین ماهنامه ها و نشریات می تواند به دانش اقتصادی و معلومات خوانندگان گرامی بی افزاید.
آرزومندیم با ارسال نمودن مقاالت علمی اقتصادی خویش و نیز ارائه طرح ها و پیشنهادات سازنده تان نقش خویش را در غنامندی این ماهنامه الکترونیکی بی افزاید و با
ما همکار باشید.
با حرمت فراوان
محمد خالد رامزی
رئیس اجرائیه موسسه AELSO

ا

اعتصاب صرافان افغانستان در اعتراض به نا امنی
امروز درکابل ،پایتخت افغانستان ،دهها صراف دراعتراض به افزایش نا امنی اعتصاب کردند .معترضان خواستار مجازات اعدام برای دو مظنون قتل مهسا

و محافظت بیشتر از فروشندگان ارز شدند .مهسا ،دختر یک صراف در کابل بود که ۷

روز پیش ربوده شد و به قتل رسید .صرافان کابل بعد از ربوده

شدن مهسا دختر کوچک یکی از صرافان ،دست از کار کشیدند و بازار اصلی تبادله ارز کابل عمال ً تعطیلشد.
معترضان به روند تامین امنیت اعضای این صنف توسط دولت معترض و از تمام صرافان افغانستان خواستهاند که ،شنبه ( ۲۵حوت) دست از کاربکشند.
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در این اقدام اعتراضی ،صرافان شهر کابل خواستار دادخواهی از "قتل مهسا و سایر قربانیان خانواده صرافان" این کشور شده و از دولت افغانستان نیز خواستهاند که
ربایندگان مهسا را "اعدام"کنند .میر افغان صافی ،رئیس اتحادیه صرافان افغانستان ،گفت که در سه ماه گذشته  ۹صراف افغانستان توسط ربایندگان ابتدا
ربوده وسپس به قتل رسیدهاند .او گفته روند کنونی باعث ضربه به اقتصاد افغانستان شده ،دولت و مردم میلیونها دالر ضرر میکنند .به گفته آقای صافی
صرافان خواهان "اعدام تمامی ربایندگان صرافان و همچنین توجه جدی دولت به وضعیت امنیتی صرافها هستند".
قتل یک دختربچه شش ساله روز چهارشنبه هفته گذشته که ابتدا ربوده و بعد جسدش در شهر کابل یافت شد ،واکنشهای گسترده را برانگیخت.

تولید ناخالص داخلی افغانستان نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافت
درآمد سرانه هر افغان نیز نسبت به سال قبل از  ۷۱۹به  ۶۴۷دالر آمریکایی در سال کاهش یافت.
اداره مرکزی آمار(احصائیه) افغانستان اعالم کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به سال پیش از آن نزدیک یک میلیارد دالر کاهش یافته
است .در تازهترین گزارش آمار اقتصادی افغانستان که چهارشنبه(  ۲۲حوت) منتشر شد ،آمده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال
 ۱۳۹۷به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به  ۲۰.۵میلیارد دالر رسید در حالیکه این رقم برای سال قبل از آن  ۲۱.۴میلیارد دالر بود.
در نتیجه درآمد سرانه به قیمت جاری نیز نسبت به سال قبل از  ۷۱۹به  ۶۴۷دالر آمریکایی کاهش یافته است .این نهاد میزان تورم در سال جاری را
 ۰.۶درصد اعالم کرده و گفته که نرخ تورم در سال گذشته  ۵درصد بود .
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در این گزارش میزان تولید گندم که تامین کننده
اصلی غذای مردم افغانستان است ۳.۶ ،میلیون تن
اعالم شده و  ۱۶درصد نسبت به سال ۱۳۹۶
کاهش داشته است .علت این کاهش نیز
خشکسالی و کشت نشدن مناطق کشت دایمی
است.
اداره مرکزی آمار افغانستان افزوده که میزان
واردات و تولید برق در این کشور از ۵۷۰۹
میلیون کیلووات ساعت در سال  ۱۳۹۶به ۵۹۶۵
کیلووات ساعت در سال  ۱۳۹۷افزایش یافت
است .ارزش واردات برق افغانستان  ۲۸۹میلیون دالر اعالم شده است .در این گزارش میزان ارزش کل واردات افغانستان  ۷.۴میلیارد دالر اعالم و
صادرات نیز  ۸۷۵میلیون دالر ثبت شده است .در سال پیش ،ارزش واردات افغانستان حدود  ۷.۵میلیارد و صادرات نیز  ۷۷۴میلیون گزارش شده بود.
میزان واردات افغانستان نسبت به سال گذشته  ۳۲میلیون دالر کاهش و صادرات این کشور نسبت به سال قبل  ۱۰۰میلیون دالر افزایش یافتهاست.
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نیمی از جمعیت افغانستان در 'فقر همهجانبه' به سرمیبرند
جدیدترین گزارش مرکز آمار افغانستان نشان میدهد که نزدیک به  ۵۲درصد از جمعیت این کشور در فقر همه جانبه به سر میبرند .احمد جاوید
رسولی ،رئیس مرکز آمار افغانستان در مراسمی امروز یکشنبه ( ۱۱حمل) در کابل گفت که برای تدوین این گزارش وضعیت مردم افغانستان در پنج
بخش ،شامل"وضعیت آموزشی ،بهداشت ،استانداردهای زندگی ،اشتغال و تاثیر امنیت بر زندگی آنان" بررسی شده است.
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مصطفی مستور ،وزیر اقتصاد افغانستان نیز گفت کسانی که به این پنج مورد کمتر از ۴۰درصد دسترسی داشتهاند ،در این گزارش در فهرست افراد
فقیر قرار گرفتهاند .درگزارشهای قبلی فقر کلی با توجه به میزان درآمد افراد بررسی میشد و کسانی که درآمد ماهیانه کمتر از دو هزار و  ۶۰افغانی
(کمتر از  ۳۰دالر) داشتند ،فقیر محسوب میشدند .به گفته اقای مستور به همین دلیل گزارش سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶میالدی فقر کلی در این کشور
را بیش از  ۵۴درصد نشان داده بود .او گفت که در گزارش جدید که فقر همه جانبه با ابعاد مختلف آن بررسی شده ،میزان فقر در والیت های
مختلف افغانستان متفاوت است .وزیر اقتصاد افغانستان تاکید کرد که میزان فقر در شهرها  ۱۸درصد ،در روستاها  ۶۱درصد و در میان کوچیها
(عشایر) این میزان به  ۸۹درصد میرسد.
او گ فت که میزان فقر همه جانبه در والیت کابل ،پایتخت افغانستان ،حدود پانزده درصد و در والیت بادغیس در شمال غرب افغانستان  ۸۵درصد و
در والیت نورستان در شرق افغانستان  ۸۰درصد است .وزیر اقتصاد افغانستان گفت که میزان فقر با جمعیت هر خانواده ربطی مستقیم دارد .سیوسه
درصد از افراد فقیر گفتهاند که در خانوادهای زندگی میکنند که دارای  ۴فرزند است ،ولی بیشتر از  ۶۱درصد از افراد فقیر براساس این گزارش در
خانوادهای زندگی میکنند که بیشتر از ده عضو دارد.
او گفت که این نشاندهنده ارتباط تعداد اعضای خانواده با سطح رفاه در افغانستان است .میانگین جمعیت خانوار در افغانستان قبل از این هفت نفر
اعالم شده بود .آقای مستور در ادامه توضیحاتش گفت این گزارش نشان میدهد که در  ۶۰درصد از خانواده های فقیر ،تنها نانآور خانواده بیسواد
است ۴۸ .درصد از خانوادهها نیز گفتهاند تنها افراد باسواد در خانوادههای آنها کودکانی هستند کمتر از  ۱۰سال دارند.
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وزیر اقتصاد افغانستان گفت که در این گزارش اطالعات و آماری درباره مواردی مثل محو فقر ،محو گرسنگی ،تضمین زندگی سالم ،تضمین آموزش
فرا گیر ،تامین آب آشامیدنی ،دسترسی به انرژی پاک و قابل استطاعت ،کار مناسب و رشد اقتصادی در افغانستان وجود دارد که میتواند این کشور
را برای دستیابی به "اهداف توسعه پایدار" سازمان ملل کمک کند.
افغانستان در سال  ۲۰۰۴سند "توسعه هزاره سازمان ملل" را امضا کرد و متعهد شد که به اهداف هشت گانه این سند تا سال  ۲۰۲۰دست یابد .این
کشور از سازمان ملل خواست که هدف نهم را که تأمین امنیت پایدار است به عنوان شاخص خاص افغانستان ،به این سند بیفزاید.
در سال  ،۲۰۱۵هم رهبران جهان از جمله افغانستان طرح  ۱۵سالهای را برای مقابله با بزرگترین مشکالت جهان ،از جمله ریشهکن ساختن فقر،
کاهش نابرابری و حفاظت از کره زمین تصویب کردند .این دستور کار که به "توسعه پایدار" موسوم است در پی به پایان رسیدن جدول زمانی طرح
قبلی این سازمان موسوم به "اهداف توسعه هزاره" به تصویب رسید.
آقای مستور گفت زنان خانهدار که شمار آن به شش میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در افغانستان میرسد به عنوان جمعیت غیر فعال در عرصه اقتصاد به
حساب میآیند.
رئیس مرکز آمار افغانستان در ادامه گفت که هدف از تدوین این گزارش کمک به نهادهای مختلف توسعهای افغانستان است تا بتوانند راهکارهای
مختلف را براساس آن تدوین کنند .او گفت که این گزارش براساس آماری که برای مشخص شدن "وضعیت زندگی" مردم افغانستان جمع آوری
شده بود ،تدوین شده است.
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صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز از میزان فقر همهجانبه در میان کودکان افغانستان ابراز نگرانی کرده است .این نهاد افزوده که
فقر همهجانبه در میان کودکان در افغانستان شصت درصد است ،یعنی از هر ده کودک افغانستان شش نفر آنان در فقر همهجانبه زندگی میکنند.

مشکالت کارخانه داران
ذوب آهن افغانستان
اتحادیهههه کارخانههههههههای وب آههههن
افغانستان به دولهت ایهن کشهور هشهدار
داده کههه اگههر دولههت از آنههان حمایههت
نکنههد ،بههه دلیههل مشههکالت قههادر بههه
رقابهههت نخواهنه هد بهههود و ورشکسهههته
خواهند شد.
پرویهههز خواجهههه زاده ،رئهههیس ایهههن
اتحادیههه ،امههروز یکشههنبه ( ۱۹حههوت)
گفت" :بیشتر کارخانهههای وب آههن در زمهان ریاسهت جمههوری محمهد اشهرف غنهی و تشهویق (تهالش) ایشهان ایجهاد شهده ولهی دولهت او
حمایت الزم را از کارخانه های وب آهن افغانستان نمی کند".
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او مشکالت کارخانه داران افغانستان را "سیاست دمپینگ" (سیاست فروش به ضرر برای شکست رقبا) کشورهای همسایه دانست و گفت که دولت
باید بر واردات آهن ،مالیات را افزایش دهد.
آقای خواجه زاده گفت که اکنون در گمرک های افغانستان ارزش یک تن سیخ (تیر) آهن  ۳۵۰دالر نرخ گذاری شده درحالیکه قیمت جهانی آن به
مراتب بیشتر از آن است.کارخانه های وب آهن افغانستان تاکنون از معادن سنگ آهن استفاده نمیکنند و  ۹۸درصد مواد اولیه این کارخانه ها بیشتر به
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وب و بازیابی آهن های کهنه استوار است .امروز اعضای این اتحادیه از دولت خواست که در زمینه واگذاری معادن سنگ آهن نیز با آنان همکاری
کند .رئیس اتحادیه کارخانههای وب آهن افغانستان گفت که دولت قبال وعده داده بود تا آهنهای کهنه به کارخانه های وب آهن داده شود ،ولی این
کار انجام نشده وآهن کهنه به کشورهای همسایه قاچاق میشود .او مدعی شد که بیشتر این آهن ها از دو مرز اسپین بولدک ،والیت قندهار در جنوب و
غالم خان در والیت خوست در جنوب شرق افغانستان به پاکستان صادر میشود ۷۰ .درصد برق مورد نیاز افغانستان وارد میشود و در بیشتر
شهرکهای صنعتی این کشور برق جیره بندی است .صنعت ساختمان سازی از مهمترین بخشهای اشتغالزا در افغانستان محسوب می شود ولی این
صنعت را نیز حدود یک سال قبل آقای غنی در مراسم آغاز به کار یک کارخانه وب آهن در کابل وعده داد که جلو قاچاق آهن کهنه به خارج از
افغانستان را خواهد گرفت ،اما آقای خواجه زاده مدعی است که کارخانه های وب آهن در افغانستان ،قادر به دریافت آهن کهنه از ۱۴والیت است و از
۲۰والیت دیگر این آهن ها به کشورهای همسایه قاچاق میشود .او گفت که کارخانه داران وب آهن تاکنون  ۴۵۰میلیون دالر در این بخش
سرمایهگذاری کرده که زمینه اشتغال ۱۲هزار نفر فراهم شده است .اکنون  ۳۸کارخانه وب آهن در سراسر افغانستان فعالیت دارند که روزانه قادر به تولید
حدود دوهزار تن انواع آهن هستند .براساس اعالم اتحادیه کارخانههای وب آهن افغانستان ،آنان  ۶۰درصد از نیازمندی افغانستان را تامین میکنند .نبود
برق کافی از مشکالت عمده کارخانه داران افغانستان است .اکنون بیشتر بیشتر به تولیدات داخلی و واردات آهن از ایران ،پاکستان و کشورهای آسیایی
میانه وابسته است.
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درخواســت گذرنامــه در
افغانســتان اینترنتــی شــد
درخواست پاسپورت/گذرنامه که قبهل از
این بهه صهورت حضهوری در افغانسهتان
انجام می شهد ،از سهه شهنبه ( ۲۰حهوت)
به صورت آنالین شد .سید عمر صبوری،
رئیس پاسپورت افغانسهتان گفهت کهه بها
آنالین شدن درخواست ،این ریاست قادر
به صدور حدود  ۱۰هزار جلد پاسپورت در روز خواهد بود .او ظرفیت کنونی این اداره را حدود دو تا دو هزار و  ۵۰۰جلد پاسپورت در روز کر کرد.
درخواسههت آنالیههن پاسههپورت در قههدم اول از شهههر کابههل ،پایتخههت افغانسههتان آغههاز وقههرار اسههت کههه تهها سههه مههاه دیگههر تمههام ایههن
والیهههت تحهههت پوشهههش قهههرار داده شهههود .آقهههای صهههبوری گفهههت کهههه مرکهههز معلومهههات جدیهههد ایهههن ریاسهههت ،قهههدرت خیهههره ۱۵۰
میلیهههون نفهههر را خواههههد داشهههت و  ۶ههههزار کهههاربر همزمهههان از سراسهههر افغانسهههتان قهههادر بهههه اسهههتفاده از آن خواههههد بهههود .سهههید عمهههر
صههبوری ،رئههیس پاسههپورت افغانسههتان گفههت کههه ایههن ریاسههت در آینههده ظرفیههت صههدور دههههزار پاسههپورت را خواهههد داشههت .او
گفههت کههه بهها ایههن کههار تمههام گههذرگاهای مههرزی افغانسههتان و میههادین هههوایی ایههن کشههور بههه صههورت آنالیههن بههه مرکههز پاسههپورت
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افغانسهههتان وصهههل و آنهههان قهههادر خواهنهههد بهههود کهههه مشخصهههات دارنهههدگان پاسهههپورتهههها را در اختیهههار داشهههته باشهههند و از اعتبهههار
پاسههههههههپورتههههههههها نیههههههههز مطلههههههههع باشههههههههند.
گههههرفتن پاسههههپورت در کابههههل اکنههههون بههههرای متقاضههههیان
دسههتکههم یههک هفتههه زمههان مههیبههرد و آنههان بههرای دریافههت
پاسههپورت شههان در والیههتههها بایههد حههدود یههک مههاه منتظههر
باشههههند.آقای صههههبوری گفههههت کههههه بهههها آنالیههههن شههههدن
درخواسهههت ،متقاضهههیان یهههک الهههی دو روز منتظهههر دریافهههت
پاسههپورت شههان خواهنههد شههد ،در والیههت ههها نیههز بههه نصههف
کههههاهش خواهههههد یافههههت .او گفههههت کههههه از سههههال ۱۳۹۱
تهههاکنون سهههه و نهههیم میلیهههون پاسهههپورت الکترونیکهههی بهههرای
اتبههاع افغانسههتان صههادر شههده کههه بههرای دولههت افغانسهههتان
بههههیش از۲۳میلیههههارد افغههههانی (حههههدود  ۳۰۷میلیههههون دالههههر)

درآمهههد داشهههته اسهههت .آقهههای صهههبوری در بهههاره مشخصهههات
کنههونی پاسههپورت افغانسههتان گفههت کههه ایههن پاسههپورتههها اکنههون ماشههین خههوان هسههتند ولههی ریاسههت پاسههپورت برنامههه دارد کههه
در آینهههده نزدیهههک ایهههن پاسهههپورت هههها را بهههه پاسهههپورت آنالیهههن و چیه ه

دار تبهههدیل کنهههد .او گفهههت کهههه وصهههل کهههردن ریاسهههت

پاسههپورت بههه مرکههز ثبههت احههوال نفههوس افغانسههتان کههه مسهه ولیت توزیههع شناسههنامه را بههه عهههده دارد و وصههل کههردن آن بههه بانههک
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مرکههههههههههههههزی افغانسههههههههههههههتان از اقههههههههههههههدام هههههههههههههههای بعههههههههههههههدی خواهههههههههههههههد بههههههههههههههود.
شهههرزاد آریههوبی ،وزیههر مخههابرات افغانسههتان در ایههن مراسههم گفههت کههه ایههن وزارت تههالش دارد تهها سیسههتم واحههد و سراسههری را
بههرای ریاسههت پاسپورت افغانسههتان ایجههاد کنههد کههه عههالوه بههر مراکههز دولتههی افغانسههتان ،نماینههدگی سیاسههی ایههن کشههور در خههارج نیههز
به آن وصل شود.
او گفت قرار است در آینده نزدیک تم ام اسناد از جمله جواز رانندگی در افغانستان الکترونیکی شود و به هر شهروند افغانستان یهک شهماره ملهی داده
شود که با این شماره تمام مشخصات آن قابل دریافت باشد .آقای آریوبی تاکید کرد که سیستم جدید دارای مصونیت الزم است و تمام مسهایل ایمنهی
برای جلوگیری از حمله سایبری در آن مد نظر گرفته شده است .مسعود اندرابی ،سرپرست وزارت داخله در این مراسم گفت کهه اسهتفاده از فنهاوری
باعههههههههث سههههههههرعت ،جلههههههههوگیری از فسههههههههاد و رسههههههههیدگی بههههههههه مشههههههههکالت مههههههههردم خواهههههههههد شههههههههد.

پــرواز کابــل  -دهلــی؛ پــنج ونــیم ســاعت
بــــه جــــای یــــکونــــیم ســــاعت
مقامهههات افغهههان گفتهههه انهههد کهههه مسهههیر هنهههد-
افغانسههتان و بههر عکههس از فضههای پاکسههتان هنههوز
بهههر روی هواپیماههههای افغانسهههتان بسهههته اسهههت.
درپههی تههنش میههان هنههد و پاکسههتان ،اسههالم آبههاد
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حریم هواییاش را بست .بعد از این تصمیم پروازها میان افغانستان و هند از این مسیر به تعلیق درآمد .بعد از بسته شدن حهریم ههوایی پاکسهتان بهر
روی پروازها ،اکنون هواپیماهایی که به مقصد افغانستان و هند در پروازند ،باید بجای کمتر از دوساعت حدود شش سهاعت در پهرواز باشهند تها بهه
دهلی و کابل برسد .قبال افغانستان از مسیر هوایی پاکستان برای رفتن به هند استفاده میکرد .افزایش قیمت تکت ،تاخیر و لغو پروازها و طوالنی شدن
زمان پرواز از چالش های اصلی برابر مسافران افغانستان است که سفر را برای آنان دشوار ساخته است .در کنار پروازهای مسافربری ،میان افغانسهتان و
هند چند دهلیز هوایی برای پروازهای تجاری نیز ایجاد شده است.
هند در قدم اول مقصد اصلی مسافران افغان برای درمان است .با توجه به بازار گرم دارو و درمان کشور هند ،روزانه ده ها افغان به منظور درمان به
این کشور سفر میکنند .در کنار آن براساس آخرین آمار موجود حدود ۱۶هزار دانشجوی افغان در هند مشغول تحصیل هستند و تاکنون حدود ۶۰
هزار دانشجوی افغان از دانشگاههای هند فارغ التحصیل شدهاند .شمار زیادی از این دانشجویان میان کابل و دهلی در رفت و آمد هستند.

قیمت به دالر

قیمت یک طرفه تکت کابل -دهلی
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نام شرکت هوایی

مسیر پرواز

قیمت قبل از بسته شدن فضای پاکستان

قیمت فعلی تفاوت

آریانا

کابل-دهلی

145

200

55

کام ایر

کابل-دهلی

160

300

140

اسپایس جت

کابل-دهلی

170

360

190

نجیب پیمان ،مس ول مطبوعات شرکت هوایی کام ایر گفت ،با افزایش حدود سه ساعت زمان پرواز قیمت تکت یک طرفه کابل  -دهلی با مشورت
اداره هوانوردی حدود  ۳۵درصد افزایش یافته است.

قیمت دو طرفه تکت کابل -دهلی

قیمت به دالر
نام شرکت هوایی

مسیر پرواز

قیمت قبل از بسته شدن فضای پاکستان

قیمت فعلی

تفاوت

آریانا

کابل-دهلی  -کابل

290

346

56

کام ایر

کابل-دهلی  -کابل

320

450

130

اسپایس جت

کابل-دهلی  -کابل

300

440

140

در همین حال چندین شرکت هواپیمایی ،پرواز مسافربری خود به پاکستان را لغو کردهاند و تعداد دیگری که حریم هوایی پاکستان در مسیرشان بود،
برای رسیدن به مقصد نهایی تغییر مسیر دادهاند .اداره هوانوردی افغانستان میگوید که فضای هوایی پاکستان هنوز بر هواپیماهای عبوری از
افغانستان به سمت هند مسدود است .به گفته این اداره ممنوعیت پرواز بر حریم پاکستان کامال برداشته نشده است .قاسم رحیمی ،سخنگوی اداره
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هوانوردی افغانستان گفت به هواپیماهای افغانستان تاکنون اجازه عبور از فضای پاکستان در مسیر کابل -

دهلی داده نشده است .در همین حال ،به

باور سیفالدین سیحون ،استاد اقتصاد در دانشگاه کابل ،این مورد تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و روانی ناخوشایندی دارد .اما چالشهای اجتماعی این
مس له بیشتر از دشواریهای اقتصادی آن است.

برگـــزاری نمایشـــگاه بـــا هـــدف کاریـــابی بـــرای 'پـــنج هـــزار' زن در کابـــل
نمایشگاهی با ههدف کاریهابی بهرای
زنان افغان درکابل ،پایتخت افغانسهتان

راه اندازی شده است .این نمایشهگاه
به پیشواز روز جهانی زن برگهزار شهد

و قرار است که بهرای مهدت چههار
روز ادامهههههههههههه یابهههههههههههد.
به گفتهه برگزارکننهدگان انتظهار مهی
رود که در این نمایشگاه برای بیشهتر
از پههنج هههزار زن زمینههه کههار و یهها
آموزش فراهم شود.
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سپوژمی صیام ،از برگزارکنندگان این نمایشگاه گفت که هدف از برگزاری "نمایشگاه کار و تحصیل" ایجاد زمینه کار و آموزش برای هزاران دختر جوان است.
به گفته او در این نمایشگاه شرکتها ،پست های خالی خود را اعالم کرده و زنانی که به دنبال کار هستند ،به آن درخواست میدهند .عالوه بر آن
برای زنان تاجر زمینه نمایش محصوالت آنها فراهم شده و به این ترتیب برای متاع آنها بازاریابی میشود.
خانم صیام نیز می گوید که مشکالت اجتماعی در افغانستان باعث شده که به دختران جوان اجازه داده نشود تا به تنهایی برای کار به نهادهای خصوصی
و دولتی مراجعه کنند ،ولی در این نمایشگاه فرصتی فراهم شده که دختران جوان همراه با خانوادههای خود به این نمایشگاه بیایند و با کارفرمایان آشهنا
شههههههوند و از محههههههیط کههههههاری کههههههه دختههههههران قههههههرار اسههههههت در آنجهههههها کارکننههههههد ،آگههههههاهی پیههههههدا کننههههههد.
براساس اعالم کمیسیون اصالحات اداری افغانستان اکنون در این کشور تنها حدود  ۲۷درصد از کارمندان خدمات غیر نظامی زنان هستند.
براساس آخرین ارقام اعالم شده ،شمار کارمندان زن در نهادهای دولتی افغانستان به بیشتر از  ۱۰۰هزار می رسد که از این میان بیش از  ۷۰هزار نفر در
وزارت معارف (آموزش و پرورش) و بقیه در سایر نهادهای دولتی مشغول کار هستند .شمار کارمندان دولتی افغانستان در مجموع به حدود  ۴۲۴هزار
نفر

میرسد.

اداره

آمار

افغانستان نیز مشارکت

زنان

افغانستان را

در

تصمیم

گیری ۱۱

درصد اعالم

کرده است.

این در حالیست که افغانستان و سازمان ملل خواستار کمک  ۵۵۰میلیون دالری برای نیازمندان شدند .سهم نهادهای غیر دولتی دربازسازی افغانستان
حدود  ۹۰۰میلیون دالر اعالم شد .اکثریت جمعیت افغانستان را جوان تشکیل میدهند و وجود جمعیت جوان این کشور باعث شده که ساالنه حدود ۴۰۰

هزار جوان وارد بازار کارشوند .براساس اعالم وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اکنون حدود دو میلیون بیکار در این کشور وجود دارند که بیشتر
آنان جوانان هستند .این وزارت هشدار داده که اگر برای حل این مشکل برنامهریزی نشود تا پنج سال آینده جمعیت افراد بیکار افغانستان به  ۵میلیون
نفر خواهد رسید .چیزی که این وزارت آن را یک بحران بزرگ میخواند .براساس آمار بانک جهانی میزان بیکاری نیز در افغانستان  ۲۲.۴درصد است.
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ســــیل در جنــــوب افغانســــتان ،جــــان دســــتکــــم  ۲۰نفــــر را گرفــــت
وزارت دولت در امور رسید گی به حوادث افغانستان و یک اداره سازمان ملل در این کشور اعالم کردند که در پی بارانههای شهدید و جهاری شهدن
سههههیل در والیههههتهههههای قنههههدهار ،هلمنههههد و فههههراه در جنههههوب افغانسههههتان دسههههت کههههم ۲۰نفههههر کشههههته شههههده انههههد.
دفتر هماهنگی کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در افغانستان تنها کشته شدگان والیت قندهار را  ۲۰نفر اعالم کرده ولی وزیر دولت در امهور
رسیدگی با حوادث شمار کشته
شدگان در والیت های قنهدهار،
هلمند و فراه را  ۱۵نفهر اعهالم
کرده است .این وزارت گفته که
 ۶نفر در قندهار ،هشت نفهر در
هلمند و یک نفر در فراه کشهته
شدهاند.
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در خبرنامه این نهاد سازمان ملل نیز آمده که در ۳۰ساعت گذشته در شهر قندهار و همچنین ولسوالیهای ژری ،دامان ،ارغنداب ،اسپین بولدک ،تخت پل و
دند قندهار ،حدود  ۹۷میلیمتر باران باریده که سبب خسارات زیادی در این مناطق شده است .این نهاد افزوده که قربانیان این حادثه به دلیل سقوط
سقف خانهها و گیرماندن خودروهای آنان در سیل جان دادهاند و تاکنون  ۱۰نفر از جمله چند کودک ناپدید هستند .براساس اعالم این نهاد سازمان
ملل دو هزار خانه در والیت قندهار تخریب شدهاست ،زیر ساختها صدمه دیده و تنها در شهر قندهار  ۶۰۰خانه ویران شدهاست.
این سازمان گفت که افراد متضرر به مکانهای امن ،همانند مکتبها ،مساجد و بعضی ساختمانهای دولتی برده شدهاند .بعضی از ساختانهای دولتی
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در ناحیه شش قندهار آسیب دیده ،به برخی اسناد دولتی صدمه رسیده و یا اینکه نابود شدهاند .به گفته این نهاد سطح آب در بعضی از ولسوالیهای
قندهار در حال باال آمدن است.
احمد تمیم عظیمی ،سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث نیز گفت که در اثر بارانهای شدید ،جاری شدن سیل در ۱۱والیت
افغانستان باعث خسارت جانی و مالی شده است.
او گفت که جاری شدن سیل در والیت فراه باعث شده بخشی از شهر تخریب شود .به گفته او نیروهای امنیتی و گروه های امداد تا اکنون برای ۵۰۰
نفر مواد غذایی توزیع شده است.
آقای عظیمی گفت که یک هزار و  ۴۰۰خانه در این شهر کامال تخریب شده و افراد متضرر به خانه سایر بستگان شان منتقل شدهاند.
او گفت که شماری از کودکان به دلیل بارندگی و سردی هوا به بیماری هایی مبتال شده و اکنون در مراکز درمانی تحت درمان هستند.
بر اساس اعالم مس والن این نهاد در زمستان امسال به دلیل برفباری و باران ۷۵ ،نفر در سراسر افغانستان کشته ۴۳ ،نفر زخمی و بیش از هزار منزل
مسکونی تخریب شده و یا آسیب دیدهاند.

> < 19

تقویت سهامهای اروپایی در روز بد بازارهای آسیا و بریتانیا
در حالی که در معامالت (دوشنبه  ۲۵مارچ ) بازارهای بورس آسیا و بریتانیا حال چندان خوشی نداشتند ،انتشار یک گزارش امیدوار کننده درباره
چشم انداز اقتصادی آلمان باعث تقویت ارزش سهامهای اروپایی شد .بر اساس گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی "آیفو" که مرکز آن در مونیخ
آلمان است رقم شاخص محیط کسب و کار در آلمان در ماه مارچ به  ۹۹.۶رسیده که نسبت ماه قبل (فبروری) بهتر شده است .در ماه فبروری رقم
این شاخص  ۹۸.۷بود.
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رقم شاخص محیط کسب و کار موسسه آیفو بر اساس نظر سنجیهای انجام شده در باره سه مولفه محیط کسب و کار ،وضعیت کنونی اقتصادی و
چشم انداز اقتصادی اعالم میشود.
انتشار این گزارش باعث شد عالوه بر سهامهای اروپایی ،یورو ،واحد پولی کشورهای حوزه یورو هم در برابر دالر آمریکا تقویت شود و ارزش برابری
آن در برابر واحد پول آمریکا به  ۱.۱۳برسد .این اتفاقات در حالی در بازار های اروپایی در جریان بود که سهام های آسیایی در معامالت شاهد افت
ارزش Gبودند؛ که علت عمده آن نگرانی از چشمانداز منفی اقتصاد جهان در ماه های پیش روست.
شاخص "هنگ سنگ" در هنگ کنگ هم تا ساعت  ۴بعدازظهر به وقت محلی بیش از دو درصد افت داشته است.در آغاز معامالت امروز صبح بازار
بورس لندن هم شاخص فوتسی ،متشکل از  ۱۰۰شرکت بزرگ بریتانیایی ،حدود نیم درصد از ارزش خود را از دست داد که بعدا در ادامه روز قسمتی
از این افت بهبود یافت.
یکی از دالیل اصلی افت ارزش
سهامهای آسیایی و بریتانیایی به
هشدار بانک مرکزی آمریکا برمیگردد
که در پی آن از روز جمعه(دوم
فبروری)سهامداران شروع به فروش
عمده سهامهای خود کردند.
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اواسط هفته پیش بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد به دلیل آهنگ کند رشد اقتصادی ممکن است در سال جاری مهیالدی( )۲۰۱۹نهرخ سهود بهانکی را تغییهر

ندهد .اعالم این خبر باعث نگرانی بسیاری از سهامدارانی شد که پیش بینی می کنند در سال جاری میالدی ممکن است رکود اقتصهادی در راه باشهد و
بههههههههه همههههههههین دلیههههههههل عههههههههده زیههههههههادی شههههههههروع بههههههههه فههههههههروش سهههههههههامهای خههههههههود کردنههههههههد.
یکی از عواملی که به افت شاخص اصلی و سهام های عمده در بازار بورس دامن زده ،عدم قطعیت درباره خروج ایهن کشهور از اتحادیهه اروپاسهت و
هنههههههوز اقههههههدام مشههههههخص بعههههههدی ایههههههن کشههههههور بههههههرای ایههههههن خههههههروج احتمههههههالی مشههههههخص نیسههههههت.
دو روز پیش (شنبه سوم فبروری ) صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) در مرکز لندن دست به راهپیمهایی زدنهد .ایهن
افراد خواسهتار برگهزاری همهه پرسهی
دیگهههری بهههرای خهههروج بریتانیههها از
اتحادیههههه اروپهههها بودنههههد .توافههههق
پیشههنهادی تههرزا مههی ،نخسههت وزیههر
بههرای خههروج از اتحادیههه اروپهها در
پارلمههان رای نیههاورده و حههاال ،مهلههت
قهههانونی برگزیهههت بههها درخواسهههت
بریتانیههها سهههه هفتهههه تمدیهههد شهههده
است.در پایان ایهن سهه هفتهه یها بایهد
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توافق مورد نظر خانم می تصویب شود ،یا بریتانیا بدون توافق خارج شود،ویا آن که ترتیباتی برای تمدید بلند مدت مهلت خهروج داده شهود در همهین
حالت عداد امضاکنندگان طومار اینترنتی حامیان ماندن در اتحادیه اروپا به نزدیک  ۵.۵میلیون نفر رسیده است.

صنعت نفت ایران در سال ۱۳۹۷
سالی که گذشت را شاید بتوان از سختترین سالهای
صنعت نفت ایران پس از انقالب دانست .سالی که البته
با امیدها و برنامههای بسیاری آغاز شد اما تصمیم دولت
دونالد ترام

بر اجرای دور جدید تحریم نفت پس از

خروج این کشور از توافق هستهای با ایران ،روزهای
دشواری را برای صنعت نفت ایران رقم زد.
دولت ترام

به خریداران نفت ایران تا آبان ماه مهلت

داد که واردات نفت خود از ایران را قطع کنند .از زمان
خروج آمریکا از توافق هستهای تا اجرای تحریم نفت
ایران حدود هفت ماه به طول انجامید؛ زمانی که برای
سرمایهگذاران در این صنعت و خریداران اصلی نفت
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ایران تنها فرصتی بود که شاید بتوانند با رایزنی ،ایاالت متحده را متقاعد کنند تا به آنها اجازه ادامه فعالیت و خرید نفت از ایران را بدهد.

وداع توتال با پارس جنوبی
خروج شرکت توتال از فاز  ۱۱میدان گازی پارس جنوبی را شاید بتوان مهمترین بمب خبری پس از اعالم خروج آمریکا از برجام دانست .هنوز بیش
از دو ماه تا آغاز اجرای تحریمهای آمریکا علیه
ایران باقی بود که توتال به طور رسمی از ترک
ایران خبر داد .توتال امضاکننده بزرگترین
قرارداد خارجی با ایران پس از برجام بود که
اینک با فشار های ایاالت متحده و تحریم ایران

به ناچار باید توسعه فاز ۱۱

میدان گازی پارس

جنوبی را به ارزش نزدیک به  ۴میلیارد و ۸۰۰
میلیون دالر کنار میگذاشت .پاتریک پویانه،
مدیر عامل شرکت توتال در زمان امضای
قرارداد نهایی با ایران گفته بود که از بعضی
خطرات احتمالی همکاری با ایران آگاهی دارد
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اما با توجه به بازار بزرگ این کشور ،یک میلیارد دالر ارزش خطر کردن را دارد .این تنها توتال فرانسوی نبود که ایران را ترک کرد .بیژن نامدار زنگنه،
وزیر نفت ایران از جمله به طرح توسعه میدانهای جنوب ،دو میدان نفتی آب تیمور ومنصوری اشاره کرد که پس از امضای برجام به نتیجه نهایی با
شرکت پرتامینا اندونزی رسیده بود ولی پس از تحریمهای یکجانبه آمریکا اعالم کردند که نمیتوانند همکاری کنند.
عراق هم در همسایگی ،با آغاز تحریمهای نفتی به ایران پشت کرد .کشوری که میزان تولید نفتش با  ۴میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه تقریبا به دو برابر
تولید ایران رسیده ،به خاطر تحریمهای ایاالت متحده حاضر به همکاری در توسعه میدانهای کوچک در خرمشهر و نفتشهر نیست .عراقیها حتی
 ۱۱هزار بشکه نفتی را که از کرکوک در شمال این کشور با ایران سوآپ میکردند با آغاز تحریمها متوقف کردهاند.

ارزیابی وضعیت اقتصادی ترکیه در پایان سال 2018
برای تبدیل سال2019به سال رکوردهای جدید،
سالی که در آن افزایش میزان صادرات در مقابل
واردات ادامه یابد ،هر گام ملموسی که امروز
برداشته شود ،از اهمیت فوق العاده و حیاتی
برخوردار است.
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اقتصاد ترکیه در ماه های آخر سال  2018در زمینه صادرات رکورد شکست .در ماه اکتبر ،رکورد میزان صادرات ماهانه در تاریخ ترکیه شکسته شد
و راه برای حصول به هدف صادرات 170میلیارد دالری در سال  2018هموار شد بدین ترتیب می توان گفت که ترکیه در چارچوب برنامه جدید
اقتصادی  2018اهداف خود در تجارت خارجی را تحقق بخشیده است .انتظار می رود که این روند صعودی در صادرات در سال  2019نیز ادامه
یابد .انتظار می رود که این تحوالت مثبت در صادرات در موازات رشد و تحول صنعت گردشگری ادامه یابد وباعث کاهش کسری تراز تجاری گردد،
بدین ترتیب میزان کسری تراز تجاری در مقایسه با تولید ناخالص ملی در سال  2019به  3.3درصد کاهش یابد .در راستای این انتظارات می توان
گفت که سال  2019سال موفقیت در تجارت خارجی خواهد بود.
پروفسور دکتر اردال تاناس کاراگؤل مدیر گروه رشته اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بایزید در این باره می گوید:
عملکرد موفقیت آمیز ترکیه در زمینه تجارت خارجی در سال  ،2018پس از شکستن رکورد در ماه اکتبر ،با توجه به داده های اعالمی در پایان ماه
نوامب ر ،از نظر ارقام صادرات ماهانه به یک سطح تاریخی دست یافت و آمار و ارقام اعالمی نشان می دهد که این روند رو به رشد ادامه دارد .در ماه
نوامبر ،صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با  9.5درصد افزایش به  15.5میلیارد دالری رسید .بدین ترتیب در دوره  12ماهه اخیر ،صادرات
با  7.8درصد افزایش بالغ بر  168.1میلیارد دالری شد.
باال بودن میزان صادرات در مقایسه با واردات ،در دستیابی به توازن در ساختار اقتصادی بسیار مهم است .در این زمینه ،اگر دوباره به ماه نوامبر نگاه
کنیم ،می بینیم که صادرات انجام گرفته پاسخگوی  96.3درصد از واردات می باشد که از این نقطه نظر در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد .از نقطه
نظر کسری تجاری و نیز از نقطه نظر تامین این کسری هر قدمی که برای حفظ رشد در آمدهای صادراتی وکاهش وابستگی به کشورهای خارجی
برداشته شود ،بسیار حائز اهمیت می باشد.
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در چارچوب پروژه های تشویقی طراحی شده برای سال  2018در نظر بود تا کسری تراز تجاری  19میلیارد دالر کاهش یابد .نباید فرامهوش کهرد
که این پروژه های تشویقی ،افزایش  6میلیارد دالری در میزان صادرات و کاهش  12میلیارد دالری در میزان واردات را هدف گذاری کرده بودند .از
سهههههوی دیگهههههر ،بایهههههد اشهههههاره کهههههرد کهههههه ایهههههن افهههههزایش صهههههادرات بایهههههد بهههههه یهههههک سهههههطح پایهههههدار برسهههههد.
بنابراین برداشتن گامهای ملموس نظیر افزایش صادرات محصوالت با تکنولوژی برتر ،حمایت و تشویق از بخش های دارای تکنولوژی باال ،اهمیهت
دادن به تبدیل شدن به یک برند معتبر ،از میان برداشتن مسایل و مشکالت موجود در امور گمرکی از موارد مهم دستور کار سال  2019خواهد بود.
عالوه بر این باید توجه داشت که سیاست تجارت خارجی ترکیه در قبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مهم ترین شرکای تجاری خارجی ترکیهه
محسوب می شوند و بخش مهمی از صادرات ترکیه به این کشورها انجام می گیرد ،بسیار مهم است .در این چارچوب نیز در سال  2019بسیار بجا
خواهد بود تا در صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر روی محصوالتی تمرکز شود که از فنآوری های باال برخوردار هسهتند ،ارزش برنهدی
دارند و حاوی ارزش افزوده بیشتری هستند.
در دوره های آتی ،از سویی باید وضعیت مثبت بدست آمده در ماههای پایانی سال  2018در زمینه صادرات را ادامه داد و از سوی دیگر نیز تشویق
بخشهای وابسته به واردات را بیشتر کرده و تسریع نمود .بدین ترتیب باید در زمینه تولید داخلی به نتایج مثبت و پر بازدهی دست یافت.
در سال  2019با ادامه سهم مثبت صادرات در رشد اقتصاد ترکیه ،دوره توازن در اقتصاد ترکیه آغاز خواهد شد و در ادامه آن انتظار می رود که دوره
های تغییر و تحول در اقتصاد ترکیه آغاز گردد.در چارچوب برنامه اقتصادی جدیدی که در پی تالطمات نرخ ارز در ماه آگست به مورد اجرا گذاشته
شد ،بازار اقتصادی ترکیه تعادل خود را بدست آورد و این روند به نحوی سالم و محکم به حیات خود ادامه می دهد .پس از ایجاد تعادل در اقتصاد،
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اکنون انتظار می رود که ترکیه برای دستیابی به توان پتانسیل واقعی وارد مرحله تغییر و تحول شود .ایجاد پایداری در تحوالت مثبت رخ داده در زمینه
صادرات سبب خواهد شد تا این عملکرد موفقیت آمیز از ساختار موثری برخوردار شود.
برای تبدیل سال  2019به سال رکوردهای جدید ،سالی که در آن افزایش میزان صادرات در مقابل واردات ادامه یابد ،هر گام ملموسی که امروز برداشته
شود ،از اهمیت فوق العاده و حیاتی برخوردار است.

اپل پروژه تولید شارژر بیسیم را متوقف کرد
شرکت اپل ،تولیدکننده آیفون و ساعت دستی (اپل واچ) در خبری بر
خالف رویه معمول خود اعالم کرده پروژه تولید صفحهای که قرار بود
بدون نیاز به سیم باتری محصوالت این شرکت را شارژ کند متوقف
خواهد کرد .درباره جزئیات و چرایی لغو این پروژه توضیحی ارایه نکرده
است اما آن طور که گفته میشود انجنیران این تولید بزرگ نتوانستهاند
باال رفتن حرارت صفحه این چارجر را کنترل کنند.
اپل پروژه تولید این صفحات را که "اِیرپاور" نامگذاری شده بود را در
سال  ۲۰۱۷اعالم کرد.
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در آن زمان این پروژه برای بسیاری یک رویای ناممکن محسوب میشد .این که ساعت و تلفن همراه خود را بدون نیاز به سیم بتوانند یکجا چارج
کنند .رویایی که به نظر میرسد فعال برای محصوالت اپل "ناممکن" باقی خواهد ماند .اپل تصریح کرده" :پس از تالش فراوان ،ما نتیجه گرفتیم که
ایرپاور نمیتواند استاندارهای الزم را کسب کند و تصمیم گرفتیم این پروژه را متوقف کنیم".اگر چه در هنگام رونمایی از این پروژه ایرپاور سر و
صدای فراوانی برپا کرد اما شایعات درباره ناموفق پیش رفتن این پروژه درطول یک سال گذشته بارها طرح شده بود .به ویژه وقتی در مراسم سال
گذشته رونمایی از محصوالت جدید اپل خبری از ایرپاور نبود این شایعات قوت بیشتری گرفت .دن ریچیو ،رئیس بخش انجنری سختافزاری اپل
طی بیانیهای گفت" :ما از همه مشتریان و کسانی که منتظر این محصول بودند پوزش میخواهیم .ما همچنان به آینده فناوری بیسیم معتقدیم و
متعهد به تحقق آن باقی خواهیم ماند".
لغو پروژه ساخت ایرپاور ممکن است بروی فروش هدفون بیسیم اپل "ایرپاد" تاثیر منفی بگذارد چرا که اپل بخشی مهمی از تبلیغ این گوشیههای
بیسیم را بروی قابلیت استفاده آنها با ایرپاور متمرکز کرده بود.
این در حهالی اسهت کهه رقبهای اپهل ،یعنهی سامسهونگ و ههووای مهدتی اسهت کهه چهارجر ههای بهیسهیم خهود را بهه بهازار عرضهه کهردهانهد.
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امضاى قرارداد  ۱۷٦پروژه انکشافى براى والیات کابل و ننگرهار
وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۷۶ ،پروژه انکشافى به ارزش مجموعى بیش از  ۶۵۰میلیون افغانى را با شورا هاى انکشافى
به امضا رسانید .و قرار است این پروژه ها در والیات کابل و ننگرهار تطبیق شود .مجیب الرحمن کریمى وزیر احیا و انکشاف دهات درمراسم عقد این
قرارداد گفت که این پروژهها به سفارش خاص ریس جمهور ،مبنى بر ضروریات این مناطق براى پروژه هاى انکشافى روى دست گرفته شده است.

وی افزود که این پروژه ها ۶۵۰

میلیون افغانى هزینه داشته که از طرف بانک جهانى ،وزارت مالیه و برنامه جهانى انکشاف زراعت تمویل خواهد

شد .این پروژه ها شامل اعمار مکاتب ،ساخت سربند ها ،شبکه هاى آبیارى ،کانال ها و دیوار هاى استنادى میباشد که در والیت هاى کابل و ننگرهار
تطبیق خواهد شد .همچنان نزدیک به  ۳۱هزار خانواده از این پروژه ها مستفید خواهند
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شد.

د هرات سیالب ځپلي د مرستو په تمه
په هرات والیت کې د وروستیو اورښتونو او سېالبونو له
کبله زیانمن خلک خپلو ستونزو ته د پام غوښتنه
کوي.دوی حکومت په بې پروایي تورني او وایي د
سېالوونو له کبله یې خپله شته له السه ورکړي او په
پرانیستي فضا کې شپې او ورځې تېروي.هرات کې
د وروستیو سېالبونو له کابو ۲۰۰کورونه زیانمن شوي
دي.
د کلي مشر ،محمد حنیف ارباب زاده وایي « :کابو ۸۰
سلنه د خلکو کورنه وران شوي دي ،هغه کسان چې
کلک کورونه یې درلود ،کورونه یې وران شوي دي،
موږ د نورو په مرسته دوی وژغورل».په همدې حال
کې د هرات والیت سیمه ییز چارواکي هم مني چې
سېالبونو لسګونه کورنۍ بې کوره کړې دي.
هرات کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې رییس ،حمیدهللا مبارز څرګندوي« :د سېالوونو مخنوي لپاره اوسمهال کار روان دی ،په یو شمېر
چارې پیل کړي ،تر څو زیان راکم شي» .هرات
ولسوالیو کې کار روان دی ،هغه سیمې چې د زیان مخوینه یې کیږي ،موږ په کې
کې سېالبونو د مالي زیانونو ترڅڼګ ځاني زیان هم له ځانه سره درلود.
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حکومت او خصوصي برخه په ګډه هېواد کې  ۸مېلیارد ډالره پانګونه کوي
ولسمشر غنيي وایيي چيې لاکيل شيوې د افغانسيتان د ځيان بسياینې لپياره حکوميت و خپوپيي برخيه پيه ګيمه د هېيواد پيه مهميو او ګليه رامنځتيه
کوونکييو پييروژو کييې پانګونييه وکييړي .
ولسمشيييير غنييييي چييييې تېيييير ماښييييام پييييه
ارګ کې وینيا کوليه څرګنيده کيړه چيې د
دغييو پیسييو یييوه برخييه د پیسييو د نړیييوال
پندوق څخه په پور اخیستل کېږي.
ولسمشيير پييه دغييه ناسييته کييې زیيياتوي
حکومييت پييه اوسييني وخييت کييې یييوازې
خپل  ۳۵سلنه عواید رالولوي .د ميالیې
وزارت ویانييييييد فیروزخييييييان مسيييييي دي
وویيل« :ليه بيده مرغيه سيتونزې شيته -
لکيييييه امنیتيييييي سيييييتونزې ،د وچکيييييالۍ
موردونه ،د وړتیيا موردونيه ،پيه وخيت
د مالیييياتو نيييه ورکيييړه او یيييا دا چيييې د
مالیييياتو د ورکيييړې نيييه دودېيييدل ،د دې
المييل کېييږي لکييه څرنګييه چييې مالیييات
راغونيييييم کيييييړو ،نيييييه شيييييو کيييييوالی».
ولسمشييرغني پييه راتلونکييو کلونييو کييې
نهه سلنې اقتپادي ودې ته د افغانستان رسېدل د سیمه ییزو اقتپادي اړیکو په پراختیا پورې اړوند بولي او وایيي پيه دې برخيه کيې پاکسيتان
هم مهم دی.
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دکار او ټولنیزو چارو وزارت د ژمنو
دندو له ډلې  ۵۰۰۰رامنځته کړي
د کار او لولنیزو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې ۷۴۵۰۰
دندې رامنځته کړي خو له ملې یوازې د  ۵۰۰۰هغوی لپاره یې
زمینه برابره کړې ده .د کار او لولنیزو چارو وزارت مرستیال
عبدالکریم هاشمي چې د (شنبې د وري په  ۳مه) کابل کې د
افغان  -کوریا په انسلېلیوټ کې وینا کوله ،ومنله چې په خپلې
موخه کې پاتې راغلي دي .خو هغه زیاته کړه ،چې اویا سلنه
هغه کسان چې د دغه وزارت له تخنیکي او مسلکي مرکزونو
فارغ شوي ،د کار په بازارونو کې ذب شوي دي.
هغه څرګنده کړه«:په  ۱۳۹۷کال کې الکل شوی و چې هېواد کې به  ۷۴۵۰۰دندې رامنځته کړل شي ،له بده مرغه کابو  ۵۰۰۰دندیزې
موکې رامنځته شوې خو د هغه تعیین شوی نورم او قاعده تطبیق شوې نه ده».د پنایعو د خاوندانو د لولنې رییس سخي احمد پیمان وایي«:د
یوه پانګه وال په توګه زما یوه اندېښنه ،د مسلکي ځواکونو نشتون دی چې موږ واقعا ً تل د دغې پانګې له کموالي سره مخ یوو».
اخوا په افغانستان کې د سوېلي کوریا سفیر د هېواد کارګرانو ته د روزنې د الرې پر هوارېدو له لینګار سره وایي چې دغه هېواد د افغانستان
په ځینو نورو برخو کې د کارګرانو لپاره د تخنیکي زده کړو د زمینې برابرولو په ګمون کال کې اته مېلیونه مالره لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کار نړیوال سازمان هم په هېواد کې د بې روزګارۍ او بې وزلۍ خبر ورکړی دی.
د دغه سازمان مسووالن له حکومته غواړي چې د کار د ځایونو رامنځته کولو او د کورنیو د اقتپاد ښه والي ته په خپلو لومړیتوبونو کې
ځای ورکړي.
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کابل کې د بزګر ورځې لمانځنه او د کرنیزو توکو نندارتون
د وري میاشتې دویمه ورځ د افغان حکومت له خوا د «بزګر» په ورځ نومول شوې او په دې ورځې عمومي رخپتي وي.
حکومتي چارواکي او بزګر هر کال دغه ورځ د هېواد په ګوټ کوټ کې په ځانګړې توګه کابل کې په ځانګړو مراسمو کې لمانځي .د بزګر
ورځ معموالً د کابل په بادام باغ کې لمانځل کېږي او د ( معه د وري په دویمه) هم دغه شن په دې سیمه کې د زراعتي توکو له نندارتو
سره ولمانځل شو.
د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي ،سږ کال به د هغو پانګه والو لپاره چې د پروسس ،د مېوو او سبزی اتو په بسته بندۍ ،د چرګو
او ماهیانو د فارمونو په وړېدو کې پانګه ونه وکړي ،پوره هڅوونکي پروګرامونه په نظر کې نیول شوي دي.
د کرنې ،اوبه لګونې او مالدارۍ وزیر نپیر احمد درانی په دې اړه وایي«:موږ سږکال هغو کسانو ته چې د کرنې په بېالبېلو برخو کې یې
پانګونه وکړي د مسلکي مالتړ ترڅنګ مالي مالتړ یې هم کېږي».
د دې ورځ لمانځنې یوه څنمه کې بیا د بزګرانو د تولیداتو لپاره یو نندارتون وړ شوی او په کې نږدې دوه سوه غرفې وړې شوې دي.
دې نندارتون کې د بزګرانو له تولیداتو
سربېره ،السي پنایع او نورو نندارې ته
اېښودل شوي دي.
دا نندارتون د پنځو ورځو لپاره د خلکو
پر مخ پرانیستی وو.
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چین ته د سوداګریزو توکو او پیسو لېږد لپاره د چینایي شرکتونو هڅې
د چین بازارونو ته د ځمکې او هوا له الرې د توکو د پادراتو له پیلېدو او د افغانستان او چین د سوداګرۍ تر مېرېدو وروسته؛ چین ته په
رسمي توګه د پېسو نه لېږد د هېواد د سوداګرو پر وړاندې یوه له لویو ستونزو وه .خو اوس د چینایي شرکتونو یو شمېر استازي دغه هېواد
ته د افغان ستان د سوداګریزو توکو د لېږد او همدارنګه په چین کې د افغان سوداګرو د پولي معامالتو د حل لپاره افغانستان ته راغلي دي.
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د دغو شرکتونو چارواکي وایي چې د چین بازارونو ته د توکو د لېږد ترڅنګ ،هڅه کوي څو چین ته د افغان سوداګرو د پیسو په لېږد کې
هم مرسته وکړي.
د ژی انګ لېږدونکي شرکت رییس وا انفاي وایي «:د افغانستان د سوداګریزو توکو پر وړاندې د چین د سوداګریزو الرو له پرانستو سره
موږ د واخان په نوم له یوه شرکت سره چین او تر هغه اخوا ان اروپایي هېوادونو ته د توکو د لېږدولو الره هواره وو؛ او په دې کار سره د
دواړو هېوادونو تر منځ د سوداګریزې راکړې ورکړې نورې الرې هوارېږي».
د سوداګرۍ او پنایعو خونه وایي چې د دغو شرکتونو په فعالېدو سره به چین ته د پېسو او توکو د لېږد پر خوندیتوب سربېره د چین او
افغانستان تر منځ د سوداګرۍ د پراختیا الرې هم هوارې شي.
د سوداګرۍ او پنایعو خونې مرستیال خان ان الکوزي وویل«:د دغو استازو له سفر سره ،زموږ لومړنۍ ستونزه دا چې زموږ بانکونه د
چین له بانکونو سره په اړیکه کې کېږي ،هیله لرو چې دا سیسلم رامنځته شي څو موږ وکړای شو د چین بانکونو ته پیسې واستوو».
د سوداګرۍ او پنایعو خونې د مالوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان او چین تر منځ د سوداګرۍ ارزښت په کابل کې یو مېلیارد مالرو ته
رسېدلی دی چې مېره برخه یې د چین واردات دي.
د دې خونې مسووالن وایي چې د ځمکې له الرې به چین ته د توکو د پادراتو پیلېدل له دغه هېواد سره د سوداګرۍ د پراختیا الره هواره
کړي.
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د آسیا پراختیایي بانک غواړي
هېواد کې د برېښنا د تولید
پروژې تمویل کړي
د اسیا پراختیایي بانک غواړي سږ کال افغانستان کې د بریښنا د تولید دوه مهمې پروژې پلې کړي .په کابل کې د اسیا پراختیایي بانک
مسووالن وایي ،سږ کال به کندهار کې د ارغنداب د اوبو څېړنیزه پروژه او د لمریزې برېښنا پروژه پلې کړي او لګښت به یې هم له خپله
یبه ورکړي .آ سیا پراختیایي بانک افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام وایي ،سږ کال یې کندهار کې د دهله بند او لمریزې برښنا د
دویمې پروژې د عملي کېدو په چ وکاټ کې د ارغنداب د اوبو څېړنیزه پروژه له مهمو کارونو دي .د دې بانک مسووالن وایي ،اوسمهال د
سالنګ د دویم تونل د تخنیکي څېړنې په موخه له افغان حکومت سره کار کوي.
کابل کې د اسیا پراختیایي بانک مرستیال مېویټ مول په دې اړه وویل«:اسیا پراختیا بانک په لومړي ځل له افغان حکومت سره د سالنګ
نوي تونل د وړېدو برخه کې مرسته کوي او دا بانک په پام کې لري چې له دې پروژې مالي مالتړ هم وکړي».
په ورته وخت کې اقتپادي شنوونکي د بنسلیزو پروژو عملي کېدل د ښو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې مهم ګڼي او زیاتوي ،اسیا
پراختیایي بانک د یوه مالي مالتړي په توګه کوالی شي چې له افغانستان سره مرسته وکړي.
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د اسیا پراختیایي بانک د شمېرو له مخې ،اوس مهال د دې بانک په مالي مرسته په افغانستان کې نږدې دېرش بېالبېلې پروژې تر کار الندې
دي او مسووالن یې وایي ،پر دې پروژو د دې بانک مېلیاردونه مالر لګېږي.

د اورګاډي پټلۍ سره د افغانستان ،ایران ،ترکیې او روسیې نښلول
پاکستاني رسنیو د دې هېواد د ترانسپورت وزیر ،شیخ رشید احمد له قوله لیکلي دي چې ایران ،افغانستان ،ترکیه او روسیه به د پاکستان له
الرې د اورګامي پللۍ سره ونښلول شي.
شیخ رشید احمد تېره ورځ(شنبې د کب په  ۱۸مه نېله) ویلي دي چې د ایران او ترکیې سره مو د اورګامي پللي پراختیا په برخه کې خبرې
کړې دي تر څو یو شمېر هېوادونه له دې الرې مرکزي آسیا سره وپل شي .د پاکستان د ترانسپورت وزیر ویلي دي«:ایران او ترکیې
کلکه ژمنه کړې چې د پاکستان د اورګامي
پراختیا په برخه کې همکاري وکړي».
ښييييييييياغلي احميييييييييد هميييييييييداراز ایيييييييييران تيييييييييه د
پاکسيييييتان د ليييييومړي وزیييييير ،عميييييران خيييييان ليييييه
سيييييفره هيييييم مام ورکيييييړی او زیاتيييييه کيييييړې یيييييې
ده چيييييې لنيييييم وخيييييت کيييييې بيييييه ښيييييایې د ليييييومړي
وزیيييييييييييير او د ایييييييييييييران ولسمشيييييييييييير ،حسيييييييييييين
روحيييييياني تييييييرمنځ یييييييوه هييييييوکړه هييييييم وشييييييي.
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Afghanistan Sends First Exports To India Via Iran’s Chabahar Port

Afghanistan has sent its first exports shipment to India through Iran’s strategic Chabahar Port.
The port on the Indian Ocean, inaugurated in 2017, has been built largely by India and will provide a key
supply route for Afghanistan while allowing India to bypass rival Pakistan to trade with Central Asia. Afghan
President Ashraf Ghani, who attended a special ceremony on February 24 in the western city of Zaranj to
mark the event, said the exports through Chabahar Port would connect “hundreds of villages and millions of”
Afghans to the outside world. The shipment contained 570 tons of export goods carried by 23 vehicles. Most
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of Afghanistan’s imports and exports go through Pakistan, which Kabul accuses of harboring the Afghan
Taliban.The U.S. State Department in November exempted the Chabahar Port project from its sanctions on
Iran in recognition of its importance to landlocked Afghanistan.
The effort to build up Afghanistan’s economy is also aimed at reducing Kabul’s dependence on foreign aid
and putting a major dent in the illicit opium trade that has been a major source of revenue for the Taliban
insurgency.
New Delhi has poured $2 billion into development in Afghanistan since the 2001 U.S.-led overthrow of the
Taliban’s government.
Copyright (c) 2019. RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201
Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Asian Development Bank predicts a solid growth in the economy but warns of an
increase in the consumer inflation rate
The Asian Development Bank (ADB) this week released a report stating Afghanistan’s economic status will
grow by 2.5 percent this year based on favorable weather, a modest recovery for industry and improved
domestic revenue collection.
Last year Afghanistan’s economy grew by two percent, while according to statistics the consumer inflation
rate increased by 4.5 percent year on year from 1.1 percent in 2015.
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Asian Development Bank officials also
said despite the economic growth this
year, the inflation rate could increase
by six percent.
“This year I think given the amount of
snow and rainfall you will see strong
growth in the agriculture sector which
will also generate employment, “said
Thomas Panella,ADB's country Director
Country Director for Afghanistan.
The Ministry of Economy (MoE)
however said they are hopeful that
the economic status of the country
will grow by 3.5 percent this year.
According to MoE, agriculture will contribute 23 percent to this while industry will be over 21 percent and
the services sector 51 percent. “Our economic situation, God willing, will be good this year and in the future.
We expect that the economic situation grows by four percent. However, security challenges are in place and
government is trying to somehow decrease it,” Mohammad Ismail Rahimi, MoE deputy for technical affairs
said. The ADB report also shows that this year the economic status of Asian countries, especially developing
nations, will grow.
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The Afghan government is drafting plans to seek some major loans from the
International Monetary Fund to finance some of the country’s important projects,
President Ashraf Ghani acknowledged at a ceremony on Saturday evening.
Ghani says he expects $8.5 billion investment between the private sector and the Afghan
government.
He said the international assistance to Afghanistan is only a source, but he clarified that the aid will “never”
take the country to lasting prosperity.
The president said he expects $8.5 billion investment between the Afghan government and the private
sector on some profitable and important projects which will help the country to move towards self-reliance.
Ghani, however, did not specify that when and on what projects the money will be spent.
“We are working on a plan based on which there will be a $8.5 billion investment in the country. This is the
first time that we are seeking for loans to implement some mega and profitable projects in Afghanistan,” said
Ghani. Ghani said government is able to collect only 35 percent of the national revenues.
The Ministry of Finance said that lack of taxation culture as well as security threats have been hindering
government to collect taxes properly.
“Unfortunately, problems such as insecurity, drought which existed last year, other issues such lack of tax
payments, lack of capacity to collect the revenues institutionalize tax payment culture hinder us to collect
the taxes,” said Feroz Khan Masjidi, spokesman for Ministry of Finance.
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According to Ghani, to ensure Afghanistan’s economic growth rate by nine percent in the upcoming few
years, the country needs to expand its cooperation with the regional countries, including Pakistan.

Economy Ministry Predicts Three Percent Growth Next Year
The Ministry of Economy (MoEc) on Wednesday said that the implementation of development projects
within the framework of national priorities and an increase in the level of budget spend has helped boost
Afghanistan’s economic growth rate.
By investing around 20 billion Afs within the framework of the national budget, the country’s economic
growth rate is up by one percent, said the ministry of economy.
“Our assessment from the GDP shows
that every eighteen to twenty billion Afs
investment contributes one percent
increase to the economic growth,” said
Suhrab Bahman, spokesman for the
ministry of economy.
Economic commentators have raised
concerns over the issues facing national
budget spend every year, suggesting
President Ashraf Ghani should implement
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reward and punishment programs in order to achieve better outcomes.
According to the ministry, it is better for government to spend the national budget through government’s
financial units as this would help boost economic progress in the country.
But economists say that their evaluations indicate that the implementation of transitional projects and
allocation of new funds within the national budget system have contributed nothing significant to the
national economic growth.
Statistics given by government show that from the total amount of more than 400 billion Afs national
budget, 50 percent of it comes from the transitional budget.
The ministry of economy predicts that Afghanistan would surpass the current two percent economic growth
and reach three percent next year.
“We expect that our economic growth in 1396 (2017) will be around three percent,” said Bahman.
Economic analysts have called on government to outline more comprehensive and working strategies to
boost capacity of government institutions and address the problems facing the allocation of budget.
They also suggest government should take steps and define new mechanisms to attract investment in the
country.“The problem is that the budget is not drafted on the basis of proper planning which also causes
problems to government institutions at the end of a fiscal year,” said economic analyst Shabir Bashiri.
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Jeff Bezos’ Security Advisor Claims Saudis Hacked, Leaked His Personal Texts

The security advisor to the richest person on Earth; the owner of Amazon.com and the Washington Post,
conducted a personal investigation into the leak of the billionaire’s private messages to a US tabloid.
Saudi Arabia is responsible for leaking the personal information of Jeff Bezos, the owner of Amazon and
Washington Post, claims security advisor Gavin de Becker, who performed the duty for Bezos for 22 years.
In January, the National Enquirer published Bezos’s intimate messages to news anchor Lauren Sanchez. The
tabloid also acquired Bezos’s “intimate photos.” When Bezos threatened the magazine for their “politically
motivated attack,” the tabloid reportedly blackmailed him with the photos, demanding he admits the threats
had nothing to do with politics. According to de Becker, the company got this data from the Saudis.
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In an article published by The Daily Beast, de Becker said that Saudi Arabia hacked Bezos’s phone
in retaliation for the Washington Post’s coverage of Riyadh’s murder of opposition journalist Jamal
Khashoggi. The security expert made his conclusion after an investigation which included “extensive
discussions with top Middle East experts in the intelligence community, leading cybersecurity expert’s
discussions with current and former advisers to President Trump, Saudi whistleblowers, people who
personally know the Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, people who work with his close associate
Saud al-Qahtani, Saudi dissidents, and other targets of Saudi action, including writer/activist Iyad elBaghdadi.” Happier times: Saudi crown prince meets Amazon CEO Jeff Bezos in Seattle According to the
experts whom de Becker spoke with, the Saudis have recently gained the means to “collect vast amounts
of previously inaccessible data from smartphones in the air without leaving a trace-including phone calls,
texts, emails.”
The Saudis allegedly used these capabilities to set up “extensive surveillance efforts,” which ultimately led
to the Khashoggi murder. Riyadh is also said to possess an army of trolls, which it unleashed on Bezos
October 2018. The attack involved mass calls to boycott Amazon.com and Souq.com, its Saudi subsidiary.
De Becker also claimed that AMI contacted him privately and demanded he deny finding any evidence of
“electronic eavesdropping or hacking in their newsgathering process.”
Saudi Arabia has denied any part of the Bezos affair. In February, Riyadh’s minister of state for foreign affairs
said Saudi Arabia had “absolutely nothing to do” with the National Enquirer reports.
AMI is said to have had a history of close relations with Saudi Arabia long before the Bezos scandal. In his
article, de Becker cites a different scandal, reported by AP in April 2018. Back at the day, AMI reportedly sent
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Riyadh a digital “sneak peek” of upcoming magazine issue, “with a grinning Crown Prince Mohammed bin
Salman splashed across the cover.” If Riyadh actually paid AMI to influence the magazine’s contents, then
AMI must have registered under the Foreign Agent Registration Act, AP report reads. Both AMI and Saudi
Arabia denied the connection.

Central Bank Reports Increase in Foreign Exchange Reserves
Critics suggest that the money at the Central Bank should be circulated in order to bring more profits to the
country.
Officials from Da Afghanistan Bank, the Central Bank, on Saturday said the country’s foreign exchange
reserves have reached to more than $7.8 billion which puts Afghanistan in a better status among the
neighboring countries in terms of
having a better monetary backup.
The amount was around $7.6 billion
last year, according to the Central
Bank.
In 2018, Afghanistan’s revenues from
currency exchange reached $100
million which has been
unprecedented in the recent years,
the Central Bank governor Khalil Sediq
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said. “Our status in terms of foreign exchange reserves is better compared with a number of neighboring
countries which have a larger population,” said Sediq.
The CEO of the International Chamber of Commerce office in Kabul, Abdul Qadir Bahman, suggested that the
money collected at the Central Bank should be circulated as it will bring more profits to the country.
He also proposed that the money should be invested in the creation of an agricultural loan bank or in
something else that can bring more money to the country’s treasury.
“This is good news, but this money should not remain unused,” he said. “In the current situation, it is a need
to work with this money and launch an economic activity for more profits.”
Experts say the financial status of a country is deemed stable if its foreign exchange reserves can respond to
expenses for importing goods for the duration of three to six months. In Afghanistan, however, still, around
50 percent of the development budget comes from foreign support.
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Air Corridors Increase Afghanistan's Exports
Since the establishment of air
corridors, Afghan businessmen have
exported more than 6,300 tons of
goods to various countries of the
world.
Officials from the Ministry of Industry
and Commerce said the total value of
the exported goods through corridors
is at least $130 million. India and China
had the most share in terms of imports
through the air corridors, officials
said. In this episode of Bazar, host
Zarmina Mohammadi discusses the
topic
with
Mohammad
Yunus
Momand, deputy of the ACCI.

< 49 >

محمد خالد "رامزی"
رئیس اجرائیوی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان )(AELSO
خواجه مسیح اهلل "صدیقی"

مسوول ارتباطات ،برنامه های آموزشی و مسوول ماهنامه الکترونیکی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان )(AELSO
گردآورندگان :نجیب اهلل "مهری" و عابد "احمدزی
صفحات الکترونیکی و اجتماعی ماwww.AELSO.org ll aelso@aelso.org ll www.facebook.com/aelso1 ll www.twitter.com/AELSO2 :

شماره های تمـــــاس ما+93 (0)700253216 ll +93 (0) 202106349 ll +93 (0) 788901105 :

منابع ماهنامه
---------------------------------------------------------------------------------1- www.tolonews.com
2- http://1sada.com
3- www.bbc.co.uk/news
4- www.thebanker.com
5- www.dawn.com
6- www.bokhdinews.com
7- www.avapress.com
8- www.wadsam.com

