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خبر خوش براى آنانى كه خواهان عضويت و كار داوطلبانه با 
موسسه مطالعات اقتصادى و حقوقى افغانستان هستند. شما مى 

توانيد فورم آنالين ما را تكميل كرده و بخشى از تيم رضا كاران ما 
شده و به تجارب كارى خويش بيافزاييد. براى تكميل نمودن و 

بدست آوردن فورم لطف نموده از صفحه اينترنتى ما ديدن فرماييد.

نهمين جلسه اين كارگاه با حضور استاد باز 
محمد آموزگار آمر بخش تعليم و تربيه 

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
خصوص حقوق افراد معلول چالش هاى پيش 

روى اين افراد در جهان و افغانستان و كار 
هاى مورد نياز به منظور احترام به حقوق اين 

افراد بحث و تبادل نظر شد.
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In a meeting on Tuesday 
1 october, Deputy Chief 
Executive Officer (CEO) 
of Afghanistan Chamber 
of Commerce and Indus-
try (ACCI), Abdul Qadir 
Bahman, met with 
Chairman of Tajikistan’s 
Chamber of Commerce 
and Industry (TCCI, 
Sharif Said, to discuss 
economic ties.

The two parties conferred 
on issues related to trade 
expansion and economic 
cooperation between the 
two nations, and consid-
ered focusing activities on 
the development of small 
and medium businesses.
Preparation for the next 
Afghan economic exhibi-
tion was a key topic of the 

meeting. The parties 
decided to hold the next 
exhibition in November of 
this year in Dushanbe.
The 1st Afghan exhibition 
was held in Dushanbe in 
2009 where Afghan 
producers were given the 
opportunity to introduce 
their products.
 

Afghanistan, Tajikistan discuss boost-
ing economic ties

رؤساى جمهور افغانستان و تركيه روز شنبه 
26 ميزان، پيمان استراتژيك ميان هر دو 

كشور را به امضا رسانيدند. 
داكتر اشرف غنى احمدزى و رجب طيب 
اردوغان طى مراسمى، پيمان استراتژيك 

همكارى ميان هر دو كشور در كابل به امضا 
رسانيدند. 

داكتر احمدزى رييس جمهور كشور، امضاى 
اين پيمان را گامى در راستاى تقويت 

همكارى ها ، افزايش تجارت و گسترش 
همكارى هاى سياسى عنوان كرد. 

وى از همكارى هاى اين كشور در سال 
هاى گذشته ابراز قدردانى كرده افزود: كشور 

دوست تركيه، عالوه بر كمك ميليون ها 
دالر در بخش بازسازى، در قسمت تحصيل و 

پذيرش بورسيه دانشجوهاى افغان، 
تسهيالت خوبى براى ما فراهم كرده است. 
بر اساس گفته هاى رييس جمهور، وى با 

رجب طيب اردوغان در مورد دنياى اسالم، 
ايجاد تحكيم دموكراسى، اقتصاد مرفه، 

تالش هاى دوامدار براى ايجاد صلح در 
منطقه و گسترش مناسبت هاى دوجانبه 

بحث و گفتگو داشته است. 
رئيس جمهور گفت: اولين اقدام تركيه 

بازسازى مدرسه بهاالدين ولد زادگاه موالنا 
در واليت بلخ است، كه بزودى آغاز خواهد 

شد. 
آقاى احمدزى گفت كه قرار است تركيه 

دانشگاه موالنا جالل الدين بلخى را در كابل 
ايجاد كند و همچنين شفاخانه على آباد اين 

شهر بازسازى كند. 
رئيس جمهورى افغانستان گفت: توافق شد 
كه نهادهاى دولتى و خصوصى افغانستان و 
تركيه همكارى متقابل داشته و افغانستان از 

اصالحاتى را كه تركيه انجام داده و از 
تجارب تركيه بياموزيم." 

او افزود كه 'روند قلب آسيا' و تالش هاى 
دوامدار تركيه براى ايجاد صلح و ثبات در 
منطقه نيز موضوع ديگر مورد صحبت دو 

كشور بود.
آقاى احمدزى با استقبال از اين طرح تركيه 
گفت: "با درنظر گرفتن نقش سازنده توسط 
پاكستان، ما از اين طرح استقبال ميكنيم و 
اميدواريم به تدريج دستاوردهاى مشخص 

داشته باشد." 
او با اشاره به اينكه افغانستان در نظر دارد 

كه راه هاى ترانزيتى خود را استحكام ببخشد 
و تركيه نيز ايجاد مديريت هوايى و ديگر 

زمينه هاى ترانسپورتى اين كشور را همكارى 
خواهد كرد. 

در ادامه رجب طيب اردوغان، نخستين 
انتقال مسالمت آميز قدرت سياسى در 

افغانستان را دست آورد بزرگى براى 
افغانستان عنوان كرد. وى افزود: ما در صدد 
برقرارى ارتباط هاى دايمى و موثر بين هر 
دو كشور هستيم و خواهان افزايش آن نيز 

مى باشيم. 
به گفته رييس جمهور تركيه، پيمان 

استراتژيك ميان انقره و كابل، فصل جديدى 
در روابط ميان دو كشور مى باشد. 

او تاكيد نمود كه تركيه و افغانستان در 
همكارى هم و ديگر كشورهاى دوست و 

همسايه، عليه تروريزم مبارزه مشترك 
خواهند كرد و براى تامين صلح مى كوشند. 
او افزود كه جمهورى تركيه ساخت فرودگاه 

بين المللى كابل را به عهده گرفته است. 
آقاى اردوغان از روند سه جانبه استانبول 

ميان افغانستان، پاكستان و تركيه ياد كرده و 
گفت: "در اين نشست توافق كرديم كه اين 
روند دوباره از سر گرفته شود؛ چون هر گونه 

مشكل كه بين افغانستان و پاكستان باشد، 
نمى خواهيم آينده را به مخاطره اندازد."او 

افزود كه بدون همكارى پاكستان انتخابات 
افغانستان نمى توانست بدون مشكل برگزار 

شود و اين كشور در زمان انتخابات به به 
تروريستها اجازه نداد تا از مرزهايش عبور 

كند. آقاى اردوغان تاكيد كرد كه نتايج 
نشست تركيه، پاكستان و افغانستان با   

گذشت زمان مشخص خواهد شد. او افزود 
كه تركيه تالش دارد تا اداره سرمايه گذارى 
اين كشور فعاليت خود را در افغانستان آغاز 

كند و عالوه بر آن براى محصوالت زراعتى 
افغانستان در تركيه بازاريابى شود. 

آقاى اردوغان و داكتر احمدزى عالوه بر 
امضاى پيمان استراتژيك، سرك پل سوخته 

– داراالمان را كه به هزينه كشور تركيه 
تمويل شده بود را طى مراسمى افتتاح كرد. 
تركيه يكى از كشورهايى است كه از روابط 
خوبى با افغانستان برخوردار است و همين 

اكنون در چارچوب ناتو حضور نظامى نيز در 
كشور دارد. رجب طيب اردوغان اولين رييس

رييس جمهور تركيه است كه بعد از پنجاه 
سال وارد افغانستان شده است. 

اكنون روابط تجارى افغانستان و تركيه 
ساالنه به 300 ميليون دالر مى رسد و آقاى 
اردوغان تاكيد كرد كه وزراى تركيه در زمينه 

زيربنايى همانند استخراج نفت، تحقيقات 
روى ذخاير نفتى افغانستان و زراعت با 

همتايان افغان خود كار خواهند كرد. تركيه 
يكى از حاميان مهم افغانستان در مبارزه با 

تروريسم و بازسازى ويرانى هاى سه دهه 
جنگ در اين كشور شمرده مى شود. 

اين كشور 393 سرباز در افغانستان دارد، ولى 
اين سربازان شركت چندانى در ميدان هاى  

رؤسای ���ور ا�غا��تان و ���ه روز ���ه 26 ��زان، ��مان ا��را�یک �یان �� دو ��ور را � ا�ضا رسا�ید�د. 



شد. 
آقاى احمدزى گفت كه قرار است تركيه 

دانشگاه موالنا جالل الدين بلخى را در كابل 
ايجاد كند و همچنين شفاخانه على آباد اين 

شهر بازسازى كند. 
رئيس جمهورى افغانستان گفت: توافق شد 
كه نهادهاى دولتى و خصوصى افغانستان و 
تركيه همكارى متقابل داشته و افغانستان از 

اصالحاتى را كه تركيه انجام داده و از 
تجارب تركيه بياموزيم." 

او افزود كه 'روند قلب آسيا' و تالش هاى 
دوامدار تركيه براى ايجاد صلح و ثبات در 
منطقه نيز موضوع ديگر مورد صحبت دو 

كشور بود.
آقاى احمدزى با استقبال از اين طرح تركيه 
گفت: "با درنظر گرفتن نقش سازنده توسط 
پاكستان، ما از اين طرح استقبال ميكنيم و 
اميدواريم به تدريج دستاوردهاى مشخص 

داشته باشد." 
او با اشاره به اينكه افغانستان در نظر دارد 

كه راه هاى ترانزيتى خود را استحكام ببخشد 
و تركيه نيز ايجاد مديريت هوايى و ديگر 

زمينه هاى ترانسپورتى اين كشور را همكارى 
خواهد كرد. 

در ادامه رجب طيب اردوغان، نخستين 
انتقال مسالمت آميز قدرت سياسى در 

 نبرد نداشته اند، به همين دليل، نيروهاى ترك 
در افغانستان تلفات جنگى نداشته اند. 

رجب طيب اردغان با عبداهللا عبداهللا رييس 
اجرايى حكومت افغانستان و جنرال عبدالرشيد 
دوستم معاون اول رييس جمهور احمدزى نيز 

ديدار كرده است. 
گفتنى است، تركيه افغانستان را در سيزده سال 

گذشته در بخش هاى نظامى، صحى و 
آموزش همكارى هاى الزم كرده است. 

هم اكنون صد ها شاگرد افغان در ليسه هاى 
اتاترك در كشور مصروف آموزش اند و هم 

چنان تعداد زياد جوانان افغان در پوهنتون هاى 
تركيه تحصيل مى كنند. 

به باور كارشناسان، تركيه به عنوان يك كشور 
اسالمى و با نفوذ مى تواند در ايجاد صلح و 
ثبات در افغانستان نقش ارزنده داشته باشد. 

تركيه دومين كشورى بود كه در سال 1919 
استقالل افغانستان را به رسميت شناخت، از 

همان روز به بعد رابطه بين كابل و انقره 
بسيار صميمى و پر از همكارى بوده است و 

هر سال در اول مارچ روز دوستى تركيه و 
افغانستان برگزار مى گردد. 

کا � �ھاد�ی ���ه د�ی  �مک 13�ی��ون دا��ی ا��ی
ا�غا��تان

اداره انكشاف بين المللى اياالت متحده امريكا(USAID) اعالم كرده كه مبلغ 13.5 
ميليون دالر امريكايى را در اختيار سه نهاد قرضه دهى افغانستان قرار مى دهد تا به سرمايه 

گذاران كوچك بخاطر ايجاد فرصت هاى كارى و رشد اقتصادى در كشور كمك كنند.
به گفته بانو سپيده، با اين قرضه ها، سرمايه گزاران افغان با ايجاد فرصت هاى كارى، به رشد اقتصادى افغانستان كمك مى كنند

اين اداره با نشر خبرنامه اى گفته است كه پول كمك شده در اختيار سه نهاد مالى كشور از جمله اولين بانك قرضه دهى كوچك افغانست 
ÂÂ  ،(FINCA Afghanistan)(OXUS Afghanistan) قرار داده شده است.

در خبرنامه اى كه روز 17 ميزان به رسانه ها ارسال شده آمده است كه اين كمك، دو هفته قبل (25 سپتامبر) در كابل با حضور نمايندگان اين 
اداره و سه نهاد قرضه دهى افغان امضا شده است.

در همين حال سپيده كيوان شاد، سرپرست نمايندگى اداره انكشاف بين المللى امريكا در افغانستان گفته : "اين موافقنامه ها با كاهش خطر قرضه دهى 
پول كمك خواهد كرد و به اين ترتيب متشبثان افغانستان قادر به انكشاف تشبثات خويش خواهند شد."

به گفته بانو سپيده، با اين قرضه ها، سرمايه گزاران افغان با ايجاد فرصت هاى كارى، به رشد اقتصادى افغانستان كمك مى كنند.
گفته شده است اين ضمانت هاى مالى براى نهاد هاى قرضه دهى كوچك، براى سرمايه گزارانى كه نمى توانند از جايى ديگر قرض بگيرند، قرضه هاى 

كوچك مورد نياز را فراهم خواهد كرد.
در خبرنامه آمده است كه برنامه هاى رشد اقتصادى اين اداره در افغانستان، به حكومت افغانستان در راستاى ايجاد اداره سالم اقتصادى و تشويق فرصت هاى 

سرمايه گزارى از سوى بخش خصوصى كمك خواهند كرد.
بر بنياد معلومات اداره انكشاف بين المللى امريكا، اين اداره از سال 1390 تا كنون 23 ميليون دالر را به عنوان ضمانت هاى مالى به نهادهاى قرضه دهندة كوچك در 

افغانستان كمك كرده است تا زمينة دسترسى بيشتر مردم را به اين نوع قرضه ها فراهم كند.

ا�حاد� �را�ن �رای ���اده کا�ل �وا�ن ��و�� روا�ط بانک �ی ا�غا��تان با 
کا �د�د. ا��ی

رئيس اتحاديه صرافان 
سراى شهزاده كابل در ديدار 

با احمدزى خواهان تقويت 
روابط بانك هاى دولتى و 

خصوصى افغانستان با بانك 
هاى معتبر امريكايى در 
زمينه انتقال پول گرديد.

به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) داكتر اشرف 
غنى احمدزى رئيس جمهورى اسالمى افغانستان با 

رئيس و اعضاى اتحاديه صرافان سراى شهزاده 
شهر كابل ديدار كرد.در اين ديدار كه در ارگ انجام 

شد، خان محمد " باز" رئيس اتحاديه صرافان سراى 
شهزاده شهر كابل، خواهان تقويت روابط بانك هاى 

دولتى و خصوصى افغانستان با بانك هاى معتبر 
امريكايى در زمينه انتقال پول گرديد.

رئيس جمهور كشور پس از استماع خواست ها و 
پيشنهادات رئيس و اعضاى اتحاديه صرافان سراى 
شهزاده شهر كابل، براى آنان اطمينان داد كه براى 

اصالح امور بانكدارى در كشور و تقويت روابط بانك 
هاى دولتى و خصوصى افغانستان با بانك هاى 

معتبر امريكايى، اقدامات مهم را انجام خواهد داد.
داكتر اشرف غنى احمدزى تامين امنيت براى 

سرمايه گذارى و انكشاف اقتصادى كشور را از 
اولويت هاى حكومت وحدت ملى شمرده، گفت كه 

براى بهتر شدن اوضاع امنيتى كشور بخصوص شهر 
كابل، يك سلسله برنامه هاى خاصى را روى دست 

گرفته است.
دولت افغانستان در كنار برنامه هاى اقتصادى كه 

روى دست دارد مسله بانك دارى و ارتباط با بانك 
هاى خارج را نيز بايد در نظر داشته باشد تا سرمايه 

گذاران از يك طرف در انتقال پول از داخل به خارج 
و از خارج به داخل آسوده خاطر بوده و از طرف 

ديگر زمينه تسهيل سرمايه گذارى ها برابر شده و ما 
شاهد سرمايه گذارى هاى بيشتر باشيم. 



یک ماه �س از �روع � کار دو�� 
و�دت م�ی. ا�ید � و ن��ا�ی 
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President Ghani’s promises for Afghani-
stan's economy:

1. Asphalt a two-lane road from Kandahar to Uruzgan provinces.
2. Create o�ces for responsible city planning to handle the rapid growth of Afghanistan’s cities, with a priority given to Kabul
3. Create a secure environment for the construction Salma Dam in Herat Province.
4. Develop and enforce women-friendly labor laws and employment policies in both the government and private sector.
5. Universities will be turned into state-owned enterprises to generate income.
6. Establish o�cial custom o�ces in all the border provinces to legally handle transit and prevent smuggling.
7. Each province will be a given speci�c budget as part of the regular budget that is sent to the national assembly.
8. Reform the budget schedules so that the national regular budget is set for a two-year cycle and the development budget is for 
�ve years.
9. Work with each production sector to set standards in complete transparency to improve the quality of Afghan goods.
10. Set up a special o�ce to register new entrepreneurial ventures or inventions so that the rights of entrepreneurs are protected and 
can be turned into a source of wealth generation.
11. Ensure that a minimum of 25% of businesses be female-owned in all National Industrial Parks already in use or soon-to-be 
established.
12. Promote cotton cultivation and export in Helmand Province
13. Complete the Herat-Iran railroad.
14. Repair the Nangarhar Canal and keep water from �owing into the deserts
15. Develop gas resources in Jawzjan Province.
16. Complete a railroad from Spin Boldak to the rest of Kandahar Province.
17. Construct dams including Machalgho Dam in Paktia.
18. Upgrade Khost Airport into an International Airport.
19. Connect northern provinces to southern provinces via Bamyan Highway.
20. Asphalt the Ghulam Khan Road in Khost Province.
21. Build Gardan Deward highway between Kabul and Herat through Bamyan.
22. Repair the Kajaki Dam in Helmand.
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23. Launch projects for marketing alternative crops to Poppy.
24. Improve agricultural water management and irrigation.
25. Limit Afghans investments in Gulf countries.
26. Create storage for food grains.
27. Decrease unemployment rate.
28. Give loans to farmers.
29. Take steps to eliminate homelessness during 5-year term.
30. Create a secure environment for private investment and take steps to encourage investment.
31. Launch a program to train unskilled workers with courses lasting 6 weeks to 6 months.

The list has been compiled by SadRoz.af, a collaboration tool to track the first 100 days 
of the Ghani’s administration against its campaign promises.
President Ghani had made 13 promises for the peace and security sector, 20 promises 
for the governance sector, and 29 promises for the socio-cultural sector.
The president has already fulfilled 3 of his promises:
1. Signing of the Bilateral Security Agreement (BSA) with Washington (Peace and 
Security)
2. Abolish Office of Administrative Affairs and merge it with President’s Chief of 
Staff Office (Governance)
3. Lift the travel ban on New York Times Reporter, Matt Rosenberg (Socio-
cultural)

President Ashraf Ghani 
Ahmadzai has issued 
directives on the completion 
of the major ring road 
project.
Addressing a meeting with 
the businessmen, President 
Ahmadzai directed the 
authorities to complete the 
ring road project in the next 
nine months.
�e Afghan Ministry of 
Public Works (MoPW) 
expressed concerns over 
meeting the deadline for 
completion of the Ring Road 
project.
Deputy Minister of Public 
Works, Ahmad Shah Wahid, 
cited security and the budget 
as the main challenges in 
meeting the project’s 
timeline.
Meanwhile, a number of 
analysts urged the Ministry 
to recruit professional 
engineers in order to be able 
to complete the project in 
nine months.

 

�e President promised to 
clear all hurdles impeding 
work on this mega project 
that connects major cities of 
Afghanistan.
Work on the project had 
stopped a�er the contractor 
escaped from Afghanistan 
with USD 107mn without 
completing the project. 
O�cials in the Ministry of 
Public Works of Afghanistan 
have said the American-
Turkish �rm was awarded 
the construction of 237 
kilometer ring road from 
western Herat province to 
northern Faryab.
Afghanistan’s ring road is 
part of the 3360km main 
highway project connecting 
16 provinces and major cities 
like Kabul, Mazar, Herat, 
Kandahar, Ghazni and 
Jalalabad.
�e ring road is the building 
block of Afghanistan’s 
economy, as it provides the 
shortest distance for 

transportation in the 
country.

President Ghani directives, and Ring 
Road security and budget issues



کابل کې د آسيا د زړه هيوادونو د کنفرانس د 
غړو سالمشورې.

د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت نن په کابل کې د 
آسيا د زړه د هيوادونو سيمه ايزه کنفرانس کې چې د 

استانبول پروسې نوم ورته ورکړل شوی دی له 
ګډون کوونکو هيوادونو سره په چين کې ددغه 

کنفرانس د بلې غونډې د جوړيدو په باب خبرې 
وکړی.

په چين کې دا جوړيدونکی کنفرانس چې ټاکل شوې 
د دوو ورځو لپاره به د روانې عيسوي مياشتې په 
30مه نيټه د چين په پالزمينې بيجينګ کې جوړ 

شي، د کنفرانس د غړو هيوادونو سربيره، د 
افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی هم ورکې 

ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت د مرستيال وياند 
سراج الحق سراج په کابل کې د دې نننۍ مشورتي 

غونډې په باب خبرياالنو ته وويل چې په چين کې د 
دغه کنفرانس د جوړيدلو  يوه اونۍ مخکې يې د آسيا 

د زړه هيوادونو د کنفرانس د ګډونوالو هيوادونو 
سفيرانو ته يوه مسوده استولې وه چې نن به په دغې 

مسودې خبرې پای ته ورسيږي.
سراج الحق سراج وويل "  داغونډه د دې لپاره ده 
چې د چين غونډې د مسودې او تشکيالتو پر سر 
خبرې وشي او اصلي پروسه په 30مه او 31مه 

نيټه د آسيا زړه هيوادونو په ګډون په چين کې ده، په 
مسوده کې په ټوليزه توګه پر سيمه ايزو همکاريو 

ټينګار شوې چې ټول موضوعات لکه اقتصادي 
برخه، ترانزيت، له تروريزم سره مبارزه، امنيتي 

ستونزې دا ټول ورکې شامل دي".

دغه راز د غونډې په پيل کې، په کابل کې د چين 
سفير ډينګ زي جون وويل چې د افغانستان د 
بهرنيو چارو وزارت ورته دوه اونۍ مخکې د 

بيجنګ د غونډې مسوده ليږلې وه او زيا ته يې کړه 
چې ورکې يې د يو لړ اصالحاتو وړانديز کړی دی.
ښاغلي زي جون وويل" غونډه د بيجينګ قطعنامې 
جوړولو ته ځانګړې شوې ده، او موږ تيار يو چې 

ستاسې ارزښتانکې مشورې په قطعنامه کې ځای پر 
ځای کړو، هغه قطعنامه چې دوه اونۍ مخکې د 

افغانستان د بهرنيو چارو وزارت لخوا جوړه شوې 
ده".

د دغه کنفرانس له جوړيدو دمخه ټاکل شوې چې 
افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی په خپل لومړي 
بهرني سفر کې چين ته والړ شي او هلته به د چين 
دولتي چارواکو سره له کتنو وروسته د سين هوا په 

نوم يو پوهنتون کې وينا وکړي.
له ولسمشر احمدزي سره به په دې سفر کې د دولت 

يوشمير لوړ پوړو چارواکو په ګډون د رسنيو يو 
شمير استازي، سوداګر او پانګوال هم ملتيا کوي.

د آسيا د زړه هيوادونو کنفرانس شاوخوا درې 
کاله مخکې په کابل کې د افغان حکومت په 

ابتکار جوړ شو چې وروسته بيا ورته د 
استانبول د پروسې نوم ورکړل شو.

په چين کې د راتلونکي کنفرانس د جوړيدو د 
مخه ورته غونډې په کابل، د ترکيې په استانبول 

او د قزاقستان په آلماتي کې هم جوړې شوې 
وې.

په پام  کې وه چې دا کنفرانس د روان عيسوي 
کال په اګست مياشت کې په چين کې جوړ شوی 

وای خو د افغانستان د ولسمشرۍ د جنجالي 
ټاکنو له امله د روانې اکتوبر مياشتې وروستيو 

نيټو ته وځنډول شو.
د آسيا د زړه هيوادونو کنفرانس 14 اصلي غړ 

ي او 16 مالتړي غړي لري.

"کابل د پراختيا پروژه به نړيوالې مناقصې ته وړاندې 
شي"

د افغانستان ولسمشر اشرف غني 
احمدزی وايي، غواړي چې د کابل 

ښار ماسټر پالن ترسره کٻدل (د 
کابل ښار د پراختيا پروګرام) په 
نړيواله کچه مناقصې ته وړاندې 

کړي.
د افغانستان ولسشر د جمعې په 

ورځ (17 اکتوبر) د کابل د 
ښاروالۍ مسوولينو او مدني فعاالنو 
سره په يوه ناسته کې وويل، چې د 
کابل ښار اوسنی حالت عصري او 
نويو اړتياو ته ځواب نه شي ويلی 
او وايي، يوې بنسټٻزې طرحې ته 

اړتيا لري.
د ښاغلي احمدزي په وينا، په 

راتلونکو ورځو کې به يو کمٻسيون 
جوړ شي چې د ځانګړو معيارونو 
پر بنسټ ولسمشر ته د وړ کسانو 
نومونه وړاندې کړي او د همدې 
کسانو له منځه به د کابل ښاروال 

وټاکل شي.

ولسمشر وويل، چې د پروګرام له 
مخې به تر را تلونکو دوو کلونو 

پورې د ښاروالۍ ټاکنې تر سره شي 
خو له دې مخکې بايد کمٻسيون د 
مدني ټولنې د غړو په حضور کې 
ځانګړې څانکې او اړوند بنسټونه 

جوړ شي چې د ښاروال د ټاکلو لپاره 
اړين معيارونه ځانګړي کړي.

د اشرف غني په وينا دغه کمٻسيون 
به همدارنګه دنده لري چې په کابل 

کې د پراخو ولسي بحثونو له مخې د 
پالزمٻنې لس لومړنۍ ستونزې په 

ګوته کړې.
د ښاغلي احمدزي په خبره د ( 
ښاريتوب بحث ) پايله کې بايد 

راتلونکو دوو کلونو پورې د يوه 
ځواب ورکونکي چوکاټ اډانه جوړه 

شي، چې د ښاروالي ټاکنې ترسره 
شي. اشرف غني له دغه کمٻسيونه 
چې په راتلونکې که به جوړ شي 

وغوښتل چې د نړيوالو بريالۍ بٻلګې 
مطالعه کړي او د عيني واقعتونو په 

نظر کې نيولو سره او د ټولنې 
وړانديزونه د کابل ښار بنسټيزو 

ښٻګڼو په پامې نيولو سره ولسمشر ته 
وړاندې کړي. په کابل ښار کې د 

اوسٻدونکو شمٻر په کره ډول معلوم 
نه دی، خو نارسمي شمٻر ې په دغه 

ښار کې د اوسٻدونکو شمٻر له 6 
ميليونو کسانو لږ ښيي.
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Afghan economy 
growth projected at 
1.5% in 2014

�e World Bank in its twice-a-year 
report—South Asia Economic 
Focus—has projected a gloomy 1.5% 
growth rate for Afghanistan’s 
economy for the year 2014.
Afghanistan is on the verge of a 
�scal crisis, with declining revenues 
leading to an un�nanced �scal gap 
in 2014.
�e dismal growth rate is linked to 
the political upheaval and security 
uncertainty over the last several 
months.
According to the report, the new 
government is facing several 
challenges including restoring 
con�dence in its economic 
prospects, creating over 400,000 jobs, 

aid dependence, corruption, 
persistent poverty and low levels 
of human development. �e 
report noted that the Afghan 
authorities need to prioritize the 
reform process in order to revive 
the economy .

It highlighted the agricultural 
sector as the foundation to 
trigger growth, as the sector 
accounts for about a quarter of 
the GDP and is linked to other 
parts of the economy, such as 
food and beverages, which forms 

most of the manufacturing sector 
and parts of transport and retail 
sectors.
�e bank added that the economic 
growth could pick up pace if 
uncertainty is reduced and reforms 
are processed immediately.

According to the provin-
cial branch of the Afghani-
stan Chamber of 
Commerce & Industries 
(ACCI), up to 40,000 tons of 
grapes have been exported 
from southern Kandahar 
this year.
ACCI o�cial Eng. Abdul 
Baqi Beena said grapes 
worth USD 8mn have been 
exported to neighboring 
countries, mainly Pakistan.
He linked the signi�cant 
increase in grape produc-
tion to expansion of 
existing orchards and 
creation of new gardens.
Beena cited unreliable 
ground and air transporta

tion systems, high airfares 
and lack of proper cooling 
arrangements as the main 
hurdles to the growth of 
exports.
In the meantime, some 
exports complained about 
the border closures 
in�icting heavy losses, as 
their products go rotten.

Kandahar exports up to 40,000 tons of 
grapes this year.

Foreign imports hurting Afghan women’s 
business in Balkh

A number of businesswomen 
in Balkh have complained 
about the in�ux of imported 
goods hurting their business.
According to the provincial 
Women’s A�airs Depart-
ment, over 10,000 women run 
industries in Balkh and have 
active roles in business 
activities.
However, the major hurdle to 
their business growth is the 
lack of proper markets for 
their products.
Sub-standard, imported 
goods have taken over the 
market, as they appeal more 
to the consumers for their 
lower prices.
“Imported goods are of low 
quality, but most people buy 

them because their prices are 
low. Our products are of high 
quality but their rates are high 
compared to the imported 
goods, “Pajhwok Afghan 
News (PAN) quotes Atifa 
Quraish, a businesswoman in 
Balkh.In the meantime, 
Women’s A�airs Department 
said e�orts were being made 
to resolve women’s problems 
in the areas of business.
Department’s Director Rabia 
Maryam said the Department 
would assist women in the 
areas of advertisement and 
marketing.
She added workshops, 
seminars and exhibitions have 
previously been held for 
businesswomen.



کان ��و  ر ر��س ���ور � ���ان ��خ�ف/ام �شدا
�واز و�ود دارد

مسافر قوقندى؛ سخنگوى وزارت تجارت 
و صنايع مى گويد، رئيس جمهور به 

تاجران هشدار داده است كه در صورت 
تخطى و سود جويى هاى بى مورد، 

جوازشان لغو مى شود.
به گزارش خبرگزارى آوا، آقاى قوقندى 

گفت كه شب پنج شنبه 10 ميزان، رئيس 
جمهورى با تاجران، مسئوالن اتاق 

تجارت و بخش هاى مختلف سكتور 
خصوصى نشست داشت.

سخنگوى وزارت تجارت و صنايع مى 
گويد كه در اين نشست، رئيس جمهورى 

به تاجران گفته است كه در صورت 
تخطى دولت توانايى اين را دارد كه 

وارادت را برعهده بگيرد.

وى افزود كه اشرف غنى به تاجران گفته 
است كه به وزارت هاى داخله و عدليه 

دستور داده تا در قسمت امنيت و قوانين 
تجارتى بررسى هاى دوباره انجام دهد و 

به رئيس جمهور گزارش دهد.
توزيع زمين به تاجران، بازنگرى قانون 

تجارت و سرمايه گذارى و امنيت سرمايه 
گذاران در راس كارهاى رئيس جمهور 
قرار دارد كه با تاجران در ميان گذاشته 

است.
سخنگوى وزارت تجارت گفت كه رئيس 
جمهور بر دستورهايش جدى مى باشد و 

مردم افغانستان ديگر شاهد بى بند و 
بارى و تورم نخواهند بود. از سوى ديگر 
اتحاديه سراسرى صنعت كاران افغانستان

مى گويد كه اگر دولت برنامه جديدى 
براى حمايت از صنعت كاران داشته باشد، 

در مدت شش الى يك سال افغانستان 
شاهد سرمايه گذارى به ارزش 1.5 ميليارد 

دالر خواهد بود.

کا�� ���ان ا�غان از  ش
ح�و�ت پا��تان

شمارى از تاجران افغان شكايت 
دارند كه كه پيمان ترانزيتى از طرف 
پاكستان نقض مى شود و پاكستان 

پابند اين پيمان نمى باشد.
تاجران افغان مى گويند كه مواد 
پيمان ترانزيتى بين پاكستان و 

افغانستان از طرف افغانستان احترام 
مى شود، مگر پاكستان در بسيارى 
اوقات خالف اين پيمان عمل مى 
نمايد و مشكالت زيادى را براى 

تاجران افغان بوجود مى آورد و در 
همين حال تاجران افغان از رئيس 

جمهور اشرف غنى احمدزى مى 
خواهند كه در قبال حل مشكالت 
تاجران افغان با جديت اقدام نمايند.

بسيارى از تاجران افغان شكايت 
دارند كه برعالوه ماليات قانونى كه 
آنها به پاكستان مى پردازند از آنها 
اخاذى هاى غير قانونى نيز صورت 
مى گيرد كه اين كار تجارت افغان 
ها را به مشكل مواجه مى سازد و 

آنها مى گويند كه اگر جلو اين 
اخاذى هاى غير قانونى گرفته نشود 

آنها نمى توانند تجارت خويشرا به 
صورت درست به پيش ببرند.

ن  �وژه �ی بازسازی ا��صا�ی � �یدا
وردک ����ق �شده ا�ت

مسئولين محلى ميدان وردك مى 
گويند كه پروژه هاى بازسازى 

اختصاص داده شده از سوى دولت 
در اين واليت تا هنوز تطبيق نشده 

است.
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از 

خبرنامه دفتر مطبوعاتى ميدان 
وردك، اين شكايت ها در يك 

كنفرانس خبرى تحت نام" تغييرات 
مثبت" در اين واليت صورت گرفته 

است.
اين كنفرانس به رياست عبدالمجيد 

خوگيانى، والى اين واليت و به 
فرمان رئيس جمهور برگزار شده 

بود.
والى ميدان وردك، در اين كنفرانس 

گفت كه ميدان وردك نيز مثل 
ديگر واليت ها است و براى بهتر 

ساختن اين واليت بايد پروژه هاى 
بازسازى تطبيق گردد.

وى مى گويد كه پروژه هاى زيادى 
در بخش هاى آب صحى، برق، 
سرك و ديگر بخش ها در اين 

واليت اختصاص داده شده است كه 
تا هنوز فرمان تطبيق آن داده نشده 

است.
به گفته والى ميدان وردك اگر اين 
پروژه ها تطبيق شود تاجران جرات 

سرمايه گذارى در اين واليت را پيدا 
مى كنند.

به گفته وى به فرمان رئيس جمهور 
تا چند روز ديگر تطبيق پروژه هاى 

اختصاص داده شده در اين واليت را 
آغاز مى كند.

شهروندان مزارشريف با ابراز نگرانى از افزايش قيمت مواد سوختى در اين واليت مى 
گويند كه در بهاى هر سير چوب، ذغال سنگ و گاز مايع؛ ده ها افغانى افزايش يافته 

است.
عبدالكريم؛يكى ديگر از شهروندان مزار مى گويد كه در حال حاضر يك سير چوب 
خشك 90 افغانى، هر سير ذغال سنگ 130 افغانى و هر كيلو گاز مايع 70 افغانى 

درماركتهاى مزارشريف به فروش ميرسد.
ابراهيم؛ يكى ديگر از شهروندان مزار مى گويد كه سال گذشته قيمت يك سير ذغال 
سنگ نوع جغله آن 65 افغانى بود درحاليكه درسال جارى بيش از100 افغانى فروخته 

ميشود.وى افزود: درسال گذشته قيمت هر سير چوب روغن دار 110 افغانى 
بود و در سال جارى به 140 افغانى رسيده است.

شهروندان مزار از دولت ميخواهند تا در كنترول قيمت مواد سوختى توجه 
بيشترى داشته باشند و از اين طريق با مردم بى بضاعت كمك و همكارى 

بكنند.
درهمين حال محمد يونس مقيم؛ شهردار مزارشريف به خبرگزارى آوا گفت: 

بر اساس ماده 10 قانون اساسى كشور و آزاد بودن بازارها، بخش تنظيم 
امور ماركت ها؛ شهردارى ها وظيفه نظارت بر بروضعيت ماركت ها را 

داشته وحق تعيين نرخ در بازار را ندارد.
وى افزود كه آنان تنها در مورديكه به گونه سرسام آور قيمت اجناس 

افزايش يابد با ايجاد يك كميسيون ميتوانند در اين باره 
تصميم اتخاذ بكنند.

ن ��ار�ر�ف از ا��ا�ش ���ت �واد �و��ی کا�� ���و�دا ش
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fourth Central Asian Trade Forum 
to be held in Almaty

�e four th Central Asian Trade Forum (CATF) is due 
to be held on October  in Rixos Hotel in Almaty,   
Kazakhstan.

Sponsored by large-scale 
export oriented enterprises of 
Central Asia, Trade 
Networks, Transportation 
Providers, Financial Institu-
tions and Initiator by the 
USAID Regional Economic 
Cooperation Project (REC), 
CATF is an annual event 
participated by representa-
tives of state bodies, interna-
tional organizations, associa-
tions and businesses from 
Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Afghanistan 
and Pakistan.

�is year delegation from 
Latvia will also come to 
CATF. �e total number of 
visitors is about 400 people.
�e event is aimed at 
facilitating export partner-
ship and cross-border trade 
development as well as 
overall recognition of the 
Central Asian region in the 
world.
�e last CATF resulting in 
signing of 5 memorandums 
between:
• The Almaty 
Chamber of Commerce and 
Industry and the Afghanistan 

Investment Support Agency
• The Almaty Cham-
ber of Commerce and 
Industry and the Chamber of 
Commerce and Industry of 
Balkh Province
• The Chamber of 
Commerce and Industry of 
Sugd Oblast (Tajikistan) and 
the Kabul Chamber of 
Commerce and Industry
• The Chamber of 
Commerce and Industry of 
Sugd Oblast and �e Cham-
ber of Commerce and 
Industry of Rawalpandi State 
(Pakistan)

• The Chamber of 
Commerce and Industry of 
Balkh Province and Women’s 
Development Agency 
(Tajikistan).

Business Matchmaking Conference 
to be held in Dubai.

�e Afghan-American 
Chamber of Commerce 
(AACC) is to hold the 
US-Afghanistan Business 
Matchmaking Conference 
(BMC) in Dubai in February 
2015 with collaboration from 
ConfLinks.
�e event in Dubai will be 
the only o�cially endorsed 
AACC-Afghan summit 
taking place in the UAE this 
year and will focus �rmly on 
the country’s potential to 
become the regions business 
hub as the most modern, 
market-orientated and 
developed-nation-engaged 
economy in the area.

Panel discussions will be held 
on critical sectors such as 
military draw-down and 
continuity, U.S. and interna-
tional community continued 
investment in long-term 
development, mining, 
minerals & energy, informa-
tion & communication 
technologies (ICT), construc-
tion & infrastructure 
development, education, 
health, transportation & 
logistics and related to all of 
the above, security.
Coinciding with a year of 
signi�cant change for 
Afghanistan and its people, 
whole new, ground-level 

opportunities will open up 
across the country just as 
governance and security 
realizes major improvements.

High energy biscuits being 
produced in Nangarhar

�e �rst of its kind in Afghanistan, a local 
factory established in eastern Nangarhar 
province produces energy biscuits to 
victims of violence, natural disasters and 
Internally Displaced People.
�e factory produces the biscuits for the 
UN World Food Program (WFP) which 
then distributes them to children across the 

country at free of costs.
Produced under the observation of WFP, the 
biscuits contain 16 types of energy ingredients.
�ese biscuits used to be imported from India 
previously.
Having over 30 employees, the factory is 
looking to expand and export products to 
other countries in the future.



تالش با�د �ی ما�یا�ی �ای ��و�ی سازی �ر�� �وا�ی آریا� و �و�ل 
ا��رکا�����ل

شمارى از اعضاى مجلس سنا مى گويند كه باندهاى مافيايى به خاطر 
خصوصى ساختن شمارى از تصدى هاى دولتى، تبليغاتى منفى را به راه

 انداخته اند.
به گزارش خبرگزارى آوا، برخى سناتوران در نشست عمومى 27 ميزان 
مجلس سنا اظهار كردند كه اين باندهاى مافيايى براى خصوصى سازى 

شركت هوايى آريانا و هوتل انتركانتيننتال تبليغ به راه انداخته اند.
به گفته آنان، باندهاى مافيايى با به راه انداختن اينكه گويا شركت آريانا و 

هوتل انتركانتيننتال به ضرر فعاليت مى كنند، تبليغات منفى مى كنند.
درعين حال اين اعضاى مجلس سنا مى گويند كه مطابق گزارش هاى 
مستند اين دو نهاد، هوتل انتركانتيننتال در سال 1391 و 1392 مبلغ 

شش ميليون دالر مفاد خالص داشته است.
به گفته آنان، شركت هوايى آريانا تنها از خدمات زمينى در ميدان هاى 

هوايى، ماهانه مبلغ يك ميليون دالر مفاد خالص داشته است. 
مسووالن شركت هوايى آريانا در ماه ثور سال جارى اعالم كرده بودند كه 
اين شركت به خودكفايى رسيده است و تنها در جريان چهارماه، درآمد اين 

شركت 16 درصد افزايش يافته است.
نصير احمد حكيمى، رئيس عمومى آريانا در آن زمان گفته بود كه دو سال 

قبل شركت آريانا در سال 18 ميليون دالر متضرر مى شد و سال گذشته 
اين مقدار به 4 ميليون دالر كاهش يافت؛ ولى امسال تاكنون آريانا ضرر 

نكرده و دخل و خرج آن برابر است.

آقاى حكيمى گفت كه اين شركت اكنون 7 فروند هواپيما دارد كه به دو 
شهر داخلى كابل و مزار شريف و هفت شهر خارجى؛ مسكو، دهلى، 

استانبول، انقره، كويت،دبى، جده و دهلى بطور منظم پرواز دارد.
مسووالن آريانا مى گويند كه بازگشايى سكتور جديد پرواز اروپا و چين 

(فرانكفورت، ارومچى)، ايجاد ظرفيت ترميمى طيارات در داخل افغانستان، 
ايجاد گروه تحليل و بررسى، در بهتر شدن نحوة خدمات آن شركت تاثير 

گذار بوده است.
شركت هوايى آريانا، در اين اواخر پرواز هاى واليات به خارج از افغانستان 
را آغاز كرده و به گفته مسووالن آن شركت، با كرايه دادن طياره هاى با 

مصرف بلند و به اجاره يا كرايه گرفتن طياره هاى كم مصرف، توانسته 
است وضعيت مالى شركت را بهبود بخشند.

� ���ر ا�تادن کار آب ��ری �ند س�ما � ��ات

مقام هاى محلى واليت 
هرات مى گويند كه به 

دليل عدم انتقال تجهيزات 
تخنيكى از هندوستان، كار 
آب گيرى بند سلما در اين 
واليت به تاخير افتاده است.

يش از اين قرار بود كار آب گيرى اين بند در 
پانزدهم ميزان آغاز شود اما اكنون، مقام هاى 

محلى از تاخير در كار آن، سخن مى گويند.
تاخير در كار ساخت بند سلما، با واكنش هاى 

منفى برخى شهروندان هرات نيز رو برو شده و 
اين شهروندان نسبت به تعهدات مقامات محلى 

اين واليت، انتقاد دارند.
سيد فضل اهللا واحدى، سرپرست واليت هرات، 
روز سه شنبه، 29 ميزان كه به ولسوالى چشت 

اين واليت سفر كرد به خبرنگاران گفت كه 
قرار بود بعضى وسايل و لوازم ضرورى تخنيكى 

اين بند، از طريق هوا به افغانستان انتقال داده 
شود كه اين كار صورت نگرفت.

به گفته او، انتقال اين مواد از طريق هوا، امكان 
پذير نبوده و به همين دليل، كار آب گيرى اين 

بند به تاخير افتاده است.

سرپرست واليت هرات با اينكه ازضعف 
مديريت شمارى ازماموران امنيتى موظف درآن 

ساحه انتقاد مى كند اما تاكيد دارد كه كاربند 
سلما به مرحله نهايى اش رسيده است.

او تاكيد كرد كه هيچ تهديد امنيتى كه مانع كار 
اين پروژه بزرگ ملى شود، در حال حاضر وجود 

ندارد.
بند سلما از پروژه هاى بزرگ ملى است كه در 
طول سيزده سال گذشته با فراز و نشيب هاى 

زيادى همراه بوده و قرار بود كه چندسال پيش 
اين بند، به بهره بردارى سپرده شود.

كار ساخت اين بند از سوى كشور هندوستان 
قرارداده شده و هندوستان متعهد شده است كه 

اين بند را به مرحله بهره بردارى برساند.
شركت سازنده بند بزرگ سلما در هرات مى 

گويد كه اين بند، با ارتفاع 107 و عرض 550 

متر ساخته شده است.
به گفته مسووالن اين شركت، در صورت آب 

گيرى اين بند، 75هزار هكتار زمين آبيارى مى 
شود و 42 مگاوات برق نيز توليد خواهد شد.
از سويى هم، فرمانده پوليس هرات از تامين 
امنيت اين پروژه سخن گفته تاكيد كرد كه 

امنيت كامل اين پروژه از سوى نيروهاى 
امنيتى تامين شده است.

تاخير در كار ساخت بند سلما، با واكنش هاى 
منفى برخى شهروندان هرات نيز رو برو شده و 
اين شهروندان نسبت به تعهدات مقامات محلى 

اين واليت، انتقاد دارند.



يش از اين قرار بود كار آب گيرى اين بند در 
پانزدهم ميزان آغاز شود اما اكنون، مقام هاى 

محلى از تاخير در كار آن، سخن مى گويند.
تاخير در كار ساخت بند سلما، با واكنش هاى 

منفى برخى شهروندان هرات نيز رو برو شده و 
اين شهروندان نسبت به تعهدات مقامات محلى 

اين واليت، انتقاد دارند.
سيد فضل اهللا واحدى، سرپرست واليت هرات، 
روز سه شنبه، 29 ميزان كه به ولسوالى چشت 

اين واليت سفر كرد به خبرنگاران گفت كه 
قرار بود بعضى وسايل و لوازم ضرورى تخنيكى 

اين بند، از طريق هوا به افغانستان انتقال داده 
شود كه اين كار صورت نگرفت.

به گفته او، انتقال اين مواد از طريق هوا، امكان 
پذير نبوده و به همين دليل، كار آب گيرى اين 

بند به تاخير افتاده است.

کا � �ورد ���ه ان�شا�ی سازمان م�ل � ا�غا��تان. ن��ا�ی ا��ی
امريكا در مورد عملكرد اداره برنامه 

توسعه و عمران سازمان ملل متحد در 
افغانستان ابراز نگرانى كرده است . 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان 

(آوا ) به نقل از راديو آزادى، سر 
ُمفتش/ بازرس كل امريكا در امور 

بازسازى افغانستان طى گزارشى از بى 
نظمى ها در برنامه هاى صندوق مالى 
سازمان در افغانستان ابراز نگرانى نمود 

 .
براساس گزارش اين مقام امريكايى، 
حدود 23.8 ميليون  دالر از صندوق 

مالى سازمان ملل در افغانستان مورد 
سوء استفاده قرار گرفته است . 

در اين گزارش به نحوه ى مصرف 
اين مبلغ اشاره اى نشده است.

در بخش ديگر اين گزارش آمده است 
كه امريكا و ساير كشورها در حدود 
3.17 ميليارد دالر از سال 2002 به 
صندوق مالى سازمان ملل در امور 

افغانستان كمك كرده اند . 
گفتى است كه پوليس ملى افغانستان 
و بازنشستگان از طريق برنامه هاى 

توسعه سازمان ملل حمايت مى شوند 
.

گار: �وا�ص �دی � ز� سا�ت جاده �ی ا�غا��تان  ��
و�ود دارد

اداره بازرسى عمومى امريكا براى بازسازى 
افغانستان موسوم به 'سيگار' اعالم كرده 

است كه در زير ساخت جاده هاى 
افغانستان مشكالت فنى گسترده اى 

وجود دارد. اداره بازرسى عمومى امريكا براى بازسازى افغانستان 
موسوم به 'سيگار' اعالم كرده است كه در زير ساخت 
جاده هاى افغانستان مشكالت فنى گسترده اى وجود 

دارد
اين اداره در گزارش تازه اى گفته است كه 85 درصد 

جاده ها در افغانستان كه با هزينه جامعه جهانى ساخته 
شده، مناسب براى رفت و آمد وسايط نقليه نيست.

سيگار گفته است اسناد و شواهد نشان مى دهد، براى 
اينكه مديران پروژه هاى ساخت سرك، به پول برسند، 
كيفيت مواد ساختمانى جاده ها را بسيار پايين آورده اند.

يك پروژه چند دست.
اداره سيگار گفته است كه كيفيت پايين پروژه ها باعث 

ازبين رفتن جاده ها قبل از زمان موعد تعيين شده، 
گرديده و اين روند ضربه سخت اقتصادى به افغانستان 

وارد كرده است.
در گزارش اين اداره آمده است: �نواقص در زيربناهاى 

سرك ها، تجارت داخلى، بين المللى و رشد اقتصادى 
افغانستان را به شكل منفى متاثر ساخته است.�

اين اداره مى گويد كه اياالت متحده امريكا ساالنه پنج 
ميليون دالر را در بخش حفظ و مراقبت جاده ها در 

افغانستان به مصرف مى رساند و تا كنون 2.2 ميليارد 
دالر ديگر را براى ساخت و مراقبت اين جاده ها به 

مصرف رسانده است.
جامعه جهانى به ويژه اياالت متحده امريكا در سيزده 

سال گذشته، ساخت جاده ها در افغانستان را براى رشد 
تجارت داخلى، ايجاد بازار كار محلى و همچنان 

جلوگيرى از پيوستن جوانان به گروه هاى شورشى موثر 
خواندند.

صدها كيلومتر جاده در افغانستان در سال هاى پس از 
طالبان ساخته شد اما جنگ، انفجار بمب هاى كنار جاده 
اى و آتش زدن تانكر هاى نفت كش نيمى از اين جاده 

ها را تخريب كرده است.
رييس يك شركت ساختمانى كه بيشتر فعاليت آن روى 

ساخت جاده در افغانستان است به خبرگزارى بخدى 
گفت كه گرفتن پروژه هاى دست اول براى او و شركت 

هاى افغانى هم سطح، غير ممكن است.
او كه خواست نامش ذكر نشود مى گويد كه پروژه هاى 

ساخت سرك در سفارت كشورهاى مختلف به ويژه 
امريكا، از يك تا دو دست معامله مى شود و سپس 

پروژه ها به شكل دست سومى به شركت هاى بزرگ 
جاده سازى عرضه مى شود.

به گفته او، اغلب پروژه هاى جاده سازى در خارج از 
سفارت از پنج تا شش دست معامله مى شود و يروژه در 

دست هفتم اجرا مى شود.

اين انجنير گفت: �زمانيكه يك شركت افغانى يك پروژه دست 
هفتمى را مى گيرد مجبور مى شود كه كيفيت مواد ساختمانى 

را به حداقل پايين بياورد تا بتواند اين پروژه را اجرا كند.�
او به صراحت اعالم كرد كه از هشتاد تا نود درصد جاده ها در 

افغانستان در زمان ساخت اين مسير را طى كرده است.



جلوگيرى از پيوستن جوانان به گروه هاى شورشى موثر 
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صدها كيلومتر جاده در افغانستان در سال هاى پس از 
طالبان ساخته شد اما جنگ، انفجار بمب هاى كنار جاده 
اى و آتش زدن تانكر هاى نفت كش نيمى از اين جاده 

ها را تخريب كرده است.
رييس يك شركت ساختمانى كه بيشتر فعاليت آن روى 

ساخت جاده در افغانستان است به خبرگزارى بخدى 
گفت كه گرفتن پروژه هاى دست اول براى او و شركت 

هاى افغانى هم سطح، غير ممكن است.
او كه خواست نامش ذكر نشود مى گويد كه پروژه هاى 

ساخت سرك در سفارت كشورهاى مختلف به ويژه 
امريكا، از يك تا دو دست معامله مى شود و سپس 

پروژه ها به شكل دست سومى به شركت هاى بزرگ 
جاده سازى عرضه مى شود.

به گفته او، اغلب پروژه هاى جاده سازى در خارج از 
سفارت از پنج تا شش دست معامله مى شود و يروژه در 

دست هفتم اجرا مى شود.

نمايشگاه بين المللی توسعه اقتصادی افغانستان در 
شهر دوشنبه برگزار ميشود.

نمايشگاه بين المللی توسعه 
اقتصادی افغانستان در شهر 
دوشنبه پايتخت تاجيکستان 

برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری 

صدای افغان (آوا) به نقل از 
AKI press معاونين اتاق 

های تجارت افغانستان و 
تاجيکستان طی نشستی در 
دوشنبه،  مسايل  مربوط به 
برگزاری اين نمايشگاه را 
مورد بحث و گفتگو قرار 

دادند.
براساس اين گزارش، آنها 

تجارت و همکاری های 

اقتصادی ميان دو کشور را 
بررسی کرده و از فعاليت 

های اتاق تجارت و در 
مورد توسعه کسب کار های 
کوچک و متوسط تبادل نظر 

کردند.
گفتنی است که نمايشگاه بين 

المللی (توسعه اقتصادی 
افغانستان) موضوع اصلی 

جلسه بوده است.
اين نمايشگاه بين المللی در 
شهر دوشنبه در ماه نوامبر 

برگزار خواهد شد. 

برگزاری نخستين نمايشگاه تخصصی 
ايران و افغانستان در شهر هرات.

اولين نمايشگاه تخصصی صنعت 
ساختمان ايران و افغانستان، سه شنبه، 

درواليت هرات در غرب افغانستان 
برگزار شد.

تاجران هرات راه اندازی اين نمايشگاه 
تخصصی را عامل توسعه ومعياری 

ساختن توليدات داخلی در افغانستان می 
دانند.

اين تاجران می گويند که حکومت 
افغانستان بايد در عرصه توانمندسازی 

شرکت های افغانی در قسمت های 
صنعت و ساختان سازی توجه کند.

سرکنسول ايران در هرات نيز از آمادگی 
کشورش برای همکاری های بيشتر در 
عرصه های اقتصادی با افغانستان خبر 

داد.
او گفت که ايران آماده است تا درعرصه 
اقتصادی و نيز، معياری ساختن توليدات 

داخلی افغانستان، همکای جدی داشته 
باشد.

به گفته او، دولت ايران آمادگی دارد تا با 
نظام جديد افغانستان در عرصه تجارت 

معياری و نيز بلند بردن ظرفيت های 
تخصصی توليدات داخلی، کمک کند.
اين مقام ايرانی همچنان از برگزاری 

چندين نمايشگاه تخصصی ديگر در ماه 
های آينده در واليات کابل و هرات خبر 

داد.
اين برای اولين باراست که نمايشگاه 
تخصصی صنعت و ساختمان، بگونه 
مشترک از سوی تاجران افغانستان و 
ايران درشهرهرات برگزار می شود.

سرپرست واليت هرات، در افتتاح اين 
نمايشگاه تاکيد کرد که پس از اين،

 سرمايه گذاری درافغانستان نياز به 
تخصص دارد واين برنامه ها می تواند 
عامل توسعه و معياری ساختن تولديات 

داخلی شود.
درهمين حال شماری از تاجران و 

مسئولين نهادهای تجارتی هرات راه 
اندازی اين گونه نمايشگاه های تخصصی 
را عامل توسعه ومعياری ساختن توليدات 
داخلی ميدانند و از دولت جديد نيز تقاضا 

دارند تا براساس وعده هايشان، دراين 
حوزه تالش جدی روی دست گيرند.
محمد يونس قاضی زاده معاون اتاق 

تجارت هرات تاکيد کرد که برگزاری 
چنين نمايشگاه ها، يک نياز مبرم برای 

ارتقا سطح کيفی توليدات و روند فعاليت 
کارخانه ها در افغانستان است.

به گفته او، اگر دولت جديد افغانستان در 
اين زمينه جدی تر عمل کند تاچند سال 

آينده، فراورده های توليدی افغانستان در 
سطح منطقه توان رقابت پيدا می کند.
عبدالستارالکوزی آمر سرمايه گذاری 

اداره آيسا در زون غرب نيز برگزاری 
چنين نمايشگاه ها را در تحکيم روابط 

تجارتی بين دو کشور همسايه، 
موثردانست.

او گفت که اميدواری های زيادی وجود 
دارد تا اين روند به شکل دوجانبه ادامه 

داشته باشد. مقام های ايرانی نيز می 
گويند که قرار است تا چند ماه آينده، 

نمايشگاههای تخصصی مشابه با محور 
موادغذايی و شيرينی جات، نيز برگزار 

شود

مسئوالن  
شهرداری واليت جوزجان می

 گويند که درسال جاری عوايد اين رياست افزايش 
يافته و سير صعودی داشته است.

محمد حسين صالح؛ شهردار واليت جوزجان به 
خبرگزاری آوا، گفت: از سال 1392عوايد اين رياست 
از 17ميليون به 35 ميليون افغانی افزايش يافته است.
وی همچنان بيان کرد: تا پايان سال 1393 اين رقم به 

350 ميليون افغانی افزايش خواهد يافت و عوايد 
ساالنه شهرداری شبرغان 10 برابر خواهد شد.

شهردار واليت جوزجان همچنان افزود: اين سرمايه ها 
از 25 چشمه عايداتی در شهر شبرغان جمع آوری می

 گردد که باعث ازدياد عوايد اين اداره شده است.
وی با اشاره به دليل بلندرفتن عوايد اين رياست بيان 

کرد: افزايش منابع عايداتی، ساخت و اعمار دو 
مارکيت بزرگ تجارتی دراين شهر از عوامل مهم بلند 

رفتن اين عوايد می باشد.

صالح 
همچنان افزود: برخی از 

افراد و اشخاص زورمند و متنفذ 
دراين واليت همواره مانع تطبيق پروژه های 
زيربنايی دراين واليت می شوند که آنان را با 

چالش و مشکل روبرو ساخته است.
شهردار جوزجان گفت: به دليل رقابتهای ناسالم 

برخی از تاجران و کسبه کاران دراين واليت 
کار ساخت و اعمار مارکيتی به ارزش بيش از 

2ميليون دالر با بن بست مواجه شده و از فعاليت 
بازمانده است.

وی تاکيد کرد: آنان برای حل اين مشکل همچنان 
تالش دارند و به هيچ يک از افراد زورمند اجازه 

نخواهند داد تا مانع تطبيق پروژه های زيربنايی 
و عايداتی دراين شهر شوند.

درهمين حال برخی از شهروندان ومسئولين در 
شبرغان از تاجران و افراد فرصت طلب می

 خواهند تا دست از رقابت ناسالم برداشته و مانع 
روند بازسازی و انکشاف شهری در اين واليت 
نشوند. آنان همچنان از مسولين بلند رتبه کشور 
ميخواهند تا از فعاليت خود سرانه افراد زورمند 

و متنفذين و دخالت آن ها در امور 

حکومت داری شهرها و واليات جلوگيری 
نموده و با متخلفين به طور قاطع و جدی 

برخورد صورت بگيرد.

ا��ا�ش �واید ساال� ���داری وال�� �وزجان



مسئوالن  
شهرداری واليت جوزجان می

 گويند که درسال جاری عوايد اين رياست افزايش 
يافته و سير صعودی داشته است.

محمد حسين صالح؛ شهردار واليت جوزجان به 
خبرگزاری آوا، گفت: از سال 1392عوايد اين رياست 
از 17ميليون به 35 ميليون افغانی افزايش يافته است.
وی همچنان بيان کرد: تا پايان سال 1393 اين رقم به 

350 ميليون افغانی افزايش خواهد يافت و عوايد 
ساالنه شهرداری شبرغان 10 برابر خواهد شد.

شهردار واليت جوزجان همچنان افزود: اين سرمايه ها 
از 25 چشمه عايداتی در شهر شبرغان جمع آوری می

 گردد که باعث ازدياد عوايد اين اداره شده است.
وی با اشاره به دليل بلندرفتن عوايد اين رياست بيان 

کرد: افزايش منابع عايداتی، ساخت و اعمار دو 
مارکيت بزرگ تجارتی دراين شهر از عوامل مهم بلند 

رفتن اين عوايد می باشد.

رئيس جمهور دستور بررسی مجدد 
دوسيه کابل بانک را صادر کرد

داكتر اشرف غنى احمدزى، رئيس 
جمهورى اسالمى افغانستان قبل از ظهر 

چهار شنبه فرمان بازشدن و بررسى مجدد 
دوسيه كابل بانك را امضا كرد.

به گزارش خبرگزارى آوا، رئيس جمهور 
كشور طى سخنانى گفت: منحيث اولين 

تحقق وعده ما در اقدامات ضد فساد 
ادارى، دوسيه كابل بانك به صورت 

اساسى دوباره باز مى شود و مورد تعقيب 
قرار مى گيرد؛ تا حق مردم دوباره تامين 

گردد.
داكتر اشرف غنى افزود: زمان عمل فرا 

رسيده است و ان شاءاهللا طورى كه وعده 
كرده ايم، مبارزه با فساد به صورت 

سرتاسرى، اصولى و همه جانبه انجام 
خواهد شد.

رئيس جمهور حضور علما، جامعه مدنى و 
فعاالن ضد فساد ادارى را در مراسم 
يادشده، مورد ستايش قرار داد و ابراز 

اميدوارى كرد كه يكجا با آنها بتواند فساد 
را از بين ببرد.

 به منظور حل و فصل سريع قضيه 
بحران كابل بانك و استرداد دارايى هاى 
سرقت شده آن بانك، به تاسى از حكم 

ماده شصتم و با در نظر داشت حكم فقره 
16 ماده شصت و چهارم قانون اساسى، 

مراتب آتى را مقام عالى رياست جمهورى 
منظور نمود:

1.ستره محكمه جمهورى اسالمى 
افغانستان قضيه بحران كابل بانك را كه 

از مدت يك سال در محكمه استيناف 
واليت كابل ملتوى مانده، تعقيب و در 

ظرف يك و نيم ماه از تاريخ صدور حكم 
هذا اتهامات وارده از سوى سارنوال 

موظف به شمول اتهام جرم پولشويى را 
دقيقًا بررسى و در پرتو ساير اسناد و 

شواهد، داليل و مدارك دست داشته 
فيصله نمايد.

2.لوى سارنوالى و ساير نهادهاى ذيربط 
بدون تعلل مكلف اند تا در قسمت دريافت 
شواهد و اسناد مرتبط به قضيه با محاكم 

همكارى نمايند.
3.به اداره لوى سارنوالى هدايت داده 

ميشود تا ساير شركا، افراد و اشخاص كه 
در بحران مالى كابل بانك شريك و از 

جانب آن اداره متهم شناخته شده اند، مورد 
تعقيب عدلى قرار داده و طى مدت پانزده 
يوم از تاريخ صدور حكم هذا عليه شان در 

محكمه اقامه دعوى نمايد.
4.اداره لوى سارنوالى موظف است تا از 

تنفيذ حكم محكمه ابتدائيه در مورد قضيه 
كابل بانك نظارت نموده در ظرف سه 

يوم بعد از صدور اين حكم متهمين 
متذكره را توقيف و الى فيصله نهايى 

محاكم ثالثه نگهدارى نمايند.
5.مديريت تصفيه كابل بانك موظف است 

تا پالن زمانى مشخص را به منظور ختم پروسه 
تصفيه دارايى هاى كابل بانك الى مدت ده يوم از 

تاريخ صدور اين حكم ترتيب نمايد.
6.مديريت تصفيه كابل بانك آن عده مقروضين 

خويش را كه تا هنوز قروض تعهدشده شان را تأديه 
ننموده اند طى مدت پنج يوم با در نظر داشت 

قوانين نافذه جهت تحصيل پول احضار نمايد. لوى 
سارنوالى، وزارت امور داخله و ساير مراجع ذيربط 

جهت تحصيل قروض و دارايى هاى كابل بانك با 
مديريت تصفيه كابل بانك همكارى همه جانبه 

نمايند.
7.به لوى سارنوالى،  وزارت ماليه، وزارت امور 

خارجه و د افغانستان بانك وظيفه سپرده ميشود تا 
به منظور منجمدسازى و استرداد پول هاى سرقت 

شده كابل بانك كه به خارج از كشور انتقال 
گرديده است در ظرف ده يوم از طريق مراجع 

دپلوماتيك با نماينده گان كشورهاى ذيربط  جهت 
پيگيرى متداوم، درخواست همكارى هاى دو جانبه 

حقوقى جهت شموليت وجوه تمامى مقروضين 
كابل بانك ارسال نمايد.

8.وزارت ماليه موظف است تا در ظرف ده يوم 
اسناد پروسه خصوصى سازى نوى كابل بانك را 
طى مراحل نموده جهت منظورى به مقام عالى 

رياست جمهورى ا.ا. پيشنهاد نمايد.
9.ادارات ذيربط از پيشرفت كار خويش در ختم هر 

هفته الى ختم معياد معينه به مقام عالى رياست 
جمهورى ا.ا. گزارش دهند.

10.رياست عمومى اداره امور داراالنشاى شوراى 
وزيران از تطبيق حكم نظارت نمايد.

��ود یک �ھاد �ظارت ��نده �وی، با�ث �د �مک �ی �ھا�ی � ا�غا��تان ��ف و ��ل 
�ود

آگاهان امور اقتصادى به اين 
باورند كه در جريان سيزده سال 
گذشته بيش از 100 ميليارد دالر 

به شكل بالعوض از سوى 
جامعه جهانى به دولت 

افغانستان كمك شد، اما بيشتر 
كمكهاى جامعه جهانى در 
افغانستان توسط گروههاى 

مافيايى، مقامات دولتى و نبود 
يك نهاد هم آهنگ كننده 
ونظارت كننده باصالحيت؛ 

حيف و ميل شود.
حسين مرتضوى، آگاه امور 
اقتصادى به خبرگزارى آوا، 
گفت: نبود يك نهاد نظارت 

كننده قوى به منظور نظارت از 
مصارف اين كمك ها باعث شد 

كه مقدار زياد آن از سوى 
خارجى ها و مقامات دولتى 

حيف وميل شود.
وى افزود كه 80 درصد از 

كمك ها به زندگى عادى مردم 
تاثيرى نداشته و نهادهاى 
كمك كننده بيشتر پروژه 

هايبزرگ را با نهادهاى خارجى 
قرارداد كرده اند كه در نتيجه 

 

چندين دست شدن اين قراردادها، 
تنها 30 يا 50 درصد از پول 

مصرف شده است و باقى اين پول 
ها به دست خارجى ها يا 

كشورهاى كمك كننده به مصرف 
رسيده است.

به گفته او، دست به دست شدن 
قراردادها باعث بى كيفيتى برنامه 

هاى انكشافى شد، چنانچه كه 
بسيارى از پروژه ها حالت يك بار 

مصرف را داشته اند.
وى اضافه كرد، بيشتر سرك ها كه 

توسط موسسات داخلى و خارجى 
ساخته شده اند بعد ازسه ماه 

تخريب شده، همچنين برخى از 
ساختمان ها به زودى ويران شده 

وحتى ساختمان ميدان هوايى 
دايكندى پيش از افتتاح ترك 

برداشته است.

تبصره: علت اصلى حيف وميل 
شدن كمك هاى جهانى نبود يك
نهاد باصالحيت و با ظرفيت هم 

آهنگ كننده و نظارت كننده 
ميباشد. ناتوانى دولت افغانستان
 در امر مبارزه با فساد در طول

 سيزده سال گذشته باعث شد كه 
بخش اعظم كمك هاى جامعه 

جهانى در افغانستان به هدر برود 
و استفاده مناسب از آن صورت 

نگيرد.
در سيزده سال گذشته موسسات 

خارجى بيشتر كمك ها را اصراف 
نمودند و خالف نيازمندى هاى 
مردم در بخش هاى سطحى به 

مصرف رساندند. گفتنى است كه 
وابستگى افغانستان به كمك هاى 
خارجى بعد از سال 1381 و بعد از 
سقوط حكومت طالبان، افغانستان 

را به يكى از كشورهاى بزرگ 
دريافت كننده كمك هاى جامعه 
جهانى مبدل ساخت، اما با وجود 

كمك هاى گسترده هنوزهم 
مشكالت زيادى در بخش هاى 

مختلف كشور وجود دارد.

اطالعات الزم � �ورد �مک � � د��رس ��دم ��ار ��رد.

مسووالن ديده بان شفافيت 
افغانستان از كشورهاى كمك 

كننده بين المللى مى خواهند تا 
در راستاى كمك هاى شان به 
افغانستان هماهنگى و شفافيت 

بيشترى داشته باشند.
به گزارش خبرگزارى آوا، تا آخر 
سال 2015 ميالدى 67 كشور 
جهان و نهادهاى كمك كننده 
تعهد نموده اند كه افغانستان را 

بر اساس تعهدات بين المللى 
شان كمك مى كنند. 

سيد اكرم افضلى، رئيس اجرايى 
ديده بان شفافيت افغانستان 
امروز در يك نشست خبرى 
گفت: كشورهاى مساعدت 

كننده به افغانستان وعده سپرده 
بودند كه تا پايان سال 2015 در 

خصوص كمك ها و مساعدت 

هاى شان به افغانستان، متعهد 
خواهند بود. به گفته ى سيد 

اكرم افضلى بيشترين شفافيت 
در كمك هاى سازمان ملل 

متحد اداره U.N.D.P بوده 
كه تاكنون 90 درصد امتيازات 

شفافيت را از آن خود كرده 
است.

وى افزود كه يونان، قبرس و 
چين از جمله كشورهايى مى 
باشند كه درحسابدهى كمك 

هايشان شفافيت نبوده و كمتر 
از 50 درصد امتياز را بدست 

آورده اند.
اين درحاليست كه به باور برخى 

از كارشناسان اقتصادى كشور، 
نبود يك نهاد نظارت كننده 
قوى در جريان سيزده سال 

گذشته از عواملى بوده كه باعث 
شده مقدار زيادى از كمك هاى 
جامعه جهانى توسط خارجى ها 

و مقامات دولتى حيف و ميل 
شود.افضلى در ادامه از 

كشورهاى كمك كننده خواست 
كه در خصوص كمك هاى 
شان به افغانستان بايد اصل 

شفافيت را در نظر گرفته و 
ازكمك هاى شان به مردم 
اطالع بدهند. آقاى افضلى 

همچنين از حكومت جديد نيز 
خواست كه ظرفيت هاى الزم در 

خصوص مصرف كمك هاى 
جامعه جهانى را روى دست 

بگيرد و ميزان شفافيت در سطح 
كشور را علنى سازد. 



 سيزده سال گذشته باعث شد كه 
بخش اعظم كمك هاى جامعه 

جهانى در افغانستان به هدر برود 
و استفاده مناسب از آن صورت 

نگيرد.
در سيزده سال گذشته موسسات 

خارجى بيشتر كمك ها را اصراف 
نمودند و خالف نيازمندى هاى 
مردم در بخش هاى سطحى به 

مصرف رساندند. گفتنى است كه 
وابستگى افغانستان به كمك هاى 
خارجى بعد از سال 1381 و بعد از 
سقوط حكومت طالبان، افغانستان 

را به يكى از كشورهاى بزرگ 
دريافت كننده كمك هاى جامعه 
جهانى مبدل ساخت، اما با وجود 

كمك هاى گسترده هنوزهم 
مشكالت زيادى در بخش هاى 

مختلف كشور وجود دارد.

هاى شان به افغانستان، متعهد 
خواهند بود. به گفته ى سيد 

اكرم افضلى بيشترين شفافيت 
در كمك هاى سازمان ملل 

متحد اداره U.N.D.P بوده 
كه تاكنون 90 درصد امتيازات 

شفافيت را از آن خود كرده 
است.

وى افزود كه يونان، قبرس و 
چين از جمله كشورهايى مى 
باشند كه درحسابدهى كمك 

هايشان شفافيت نبوده و كمتر 
از 50 درصد امتياز را بدست 

آورده اند.
اين درحاليست كه به باور برخى 

از كارشناسان اقتصادى كشور، 
نبود يك نهاد نظارت كننده 
قوى در جريان سيزده سال 

گذشته از عواملى بوده كه باعث 
شده مقدار زيادى از كمك هاى 
جامعه جهانى توسط خارجى ها 

و مقامات دولتى حيف و ميل 
شود.افضلى در ادامه از 

كشورهاى كمك كننده خواست 
كه در خصوص كمك هاى 
شان به افغانستان بايد اصل 

Khalid Ramizy

Mostafa Sa�

khalid@aelso.org      

mosa�.ug@auaf.edu.af

Sadid Rahman 
Rahmani

 ....contact us
+93700253216
+93202106349 aelso@aelso.orgwww.facebook.com/aelso1 www.AELSO.org

sadid.rahmany@gmail.com

RESOURCES:

AVAPRESS.COM
BBC.CO.UK
BLKHDINEWS.AF
TOLONEWS.COM
WADSAM.COM




