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•   ترکم�ستان�د�افغا�ستان�د�غالیو�له�صنعت�سره�د�تخنی�ي�مرستو�ژمنه 
کړې

•   دولت�له�ترکم�ستان�سره�د�لېږد�رالېږد  د�نو�و�الرو�په�لټه��ې�دی
داسالمي�پراختیا�بانک�افغا�ستان�ته�د�نوموړي�بانک�د�مرستو�له     •

ز�اتوا�����ه�خ���ورکړ
•   د�افغا�ستان�او�پاکستان�ترمنځ�په�درې�تېرو�میاشتو��ې�سوداګرۍ 40 

سلنه�کموا���لر��
•   سوداګر:د�م���یووا���حکومت�د�سوداګرو�د�امن�ت�په�ټ�نګښت��ې 

ناتوانه�دی
•   د�ر��ا�او�سام�غونډو�جوړول�د�افغا�ستان�د�مدیر����وړ�تاو�د�لوړ�دو 

�ښانه
•  د�پاکستان�دولت�په�افغانانو�پورې�اړوند�د 27 پلورن��و�مرکزونو�دروازې 

تړ��
•  سیالب�ځپلو�لسګونو�بزګرانو�سره�د�اړوند�بېالبېلو�توکو�مرسته�وشوه

•   افزا�ش�صادرات�پیاز�افغا�ستان�به�هندوستان
•   تمرکز�وزارت�معادن�و�پطرولیم�روی�معادن�کوچک�تا 5 سال�آینده
•   افغا�ستان�سرمایه�گذاری�فزاینده�کور�ای�جنو�ی�را�خواستار�شد

•   ایران 4 نما�ش�اه�تجاری�در�افغا�ستان�برگزار�می کند
ترکم�ستان،  مقامات� گفت وگوی� محور� ارو�ا� به� افغا�ستان� اتصال�  •

آذر�ایجان�و�ترکیه
•  ایجاد�صدها�مرکز�پرورش�ما���در�افغا�ستان

•  آغاز�استخراج�معادن�مس�عینک�لوگر
•  توشیح�قانون�تنظیم�خدمات�انرژی�برق�افغا�ستان

در�هشت�ماه�گذشته�ب�ش�از�هشت�هزار�پروژه�انکشا���تطبیق�شده    •
است

•  راه�اندازی�تظاهرات�علیه�بی�اری�و�تبعیض�در�شهر��ابل 
•  عدم�مصؤن�ت�غذا�ی�شدید�درافغا�ستان ”�ش�ل�نگران�کننده“ درحال 

افزا�ش�است
•  عم���شدن��عهدات�تجار�ی�میان�افغا�ستان�و�ایران

•  هم�اری�های USAID در�درازمدت�با�افغا�ستان�ادامه�خواهد�داشت
•  افزا�ش�کمک  های�بانک�توسعه ی�اسالمی�به�افغا�ستان

•  منظوری�هشت�قرارداد��س�از�برر���
•  اهداء با��ه�های�خان�ی�برای 3400 زن�در�شمال�شرق�کشور

•  هشدار�تاجران�به�تحر�م�واردات�موادغذا�ی
•  برداشت�برنج�در�تخار 15 درصد�افزا�ش�داشته�است

•  اختصاص 200 میلیون�دالر�برای�تکمیل�خط�انتقال�برق�از�شهر�مزار 
شر�ف�ا���شهر�پ��مری

•  افزا�ش�محصوالت�پیاز�در�ب��
•  ��ره�برداری�از�ک�پروژه�تولید�برق�در�بامیان 

•  افتتاح 20 کیلوم���از�جاده�کمر�ندی�هرات
•  به�آ�ش�کشیده�شدن�وسایط�سازمان�غذا�ی�جهان�در�بدخشان 

•  روی�دست�گ��ی�پروژه�های�آب�و�انرژی�در�دایکندی

• Unprecedented rise in honey production in 
Afghanistan
• Afghan Mines Ministry to focus on small 
mineral  deposits
• Roshan makes it to the list of Fortune 
Magazine’s Top 51 companies
• 1,000 tons of onion exported to India from 
Afghanistan daily
• Afghan government calls on private sector to 
invest in TAPI
• President Ghani meets with Afghanistan’s 
carpet weavers union
• Alokozay to invest in Afghanistan’s housing 
sector
• Afghan-Pak trade dropped by over 40%
• Afghanistan third largest importer of Pakistani 
products
• Gemstones worth USD 267mn smuggled annu-
ally out of Afghanistan to Pakistan
• Economic analysts ask for solution to New 
Kabul Bank issue
• Salma Dam renamed as  Afghan-India Friend-
ship Dam
• Afghanistan Central Bank extends credit 
system to rural areas
• President Ghani vows economic boost to stop 
migrant exodus
• Severe food insecurity on the rise in Afghani-
stan – “extremely alarming trend”
• Afghanistan is biggest recipient of aid from 
USA
• Work on the much awaited TAPI gas pipeline to 
begin in December
• Paktika pine nuts trade in shambles
• SMEs can be a catalyst for Afghanistan’s 
economic growth
• Iran, India in talks to lower gas rate supply at 
Chabahar port

پشتو خبرونه 
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صنعت  له� غالیو� د� افغا�ستان� د� ترکم�ستان�
سره�د�تخنی�ي�مرستو�ژمنه�کړې 

د�افغا�ستان�ولسمشر، محمد�اشرف�غ���له�خپل�ترکم�ستا�ي 
سیال�قر�ان ق���بردي�محمدف�سره�په�ګډه�ناسته��ې����د 
مه�په��ابل�په�الره�واچول�شوه�د   5 پنجشن���په�ورځ�د�وږی 
افغا�ستان�د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�وزارت�او�قال�ن�او�دونکو 
سره�د�ترکم�ستان�د�غالیو�وزارت�له�ف���هم�ارۍ���ه�خ�� 
هغه�وو�ل�دې�ته�په�کتو�سره����غا���د�افغا�ستان�د  ورکړ.  
صادراتو�ډېر�اړ�ن�تو�ي�دي�او�په�دغه�صنعت��ې�څه�د�پاسه�یو 
ترکم�ستان�ژمنه  زره�افغان�وګړي�بوخت�دي،   600 میلیون�او 
کړې�ده����د�دغه�صنعت�د�الز�ا�ې�ودې�لپاره�د�اړتیا�وړ�مسل�ي 
او  سوداګرۍ� د� هېواد� د� غ��� ښاغ��� کړي.  برابرې� هم�ارۍ�
صنا�عو�وزارت�ته�امر�کړی�دی����په�هېواد��ې�د�غالیو�د�صنعت 
په�وړاندې�د�ستونزو�د�هوارولو�لپاره�ټاک���طرحه�په�الس��ې 
ون����.   غ���و����دي: " د�غالیو�تولید�کوونکو�ته�زموږ�ز�ری�دا 
دی����د�ترکم�ستان�ولسمشر�د�دغه�هېواد�د�غالیو�وزارت�ته�امر 
کړی�دی����ف���مرس���وکړي�موږ�د�خپلو�غالیو�د�تولید�په�برخه 
د  �ې� هېوادونو� دواړو� په� �ې� برخه� د��� په� همداراز� او� �ې�
په�ورته  نندارتونونو�د�په�الره�اچولو�ز�اتوا���ته�به��ار�و���".  
وخت��ې، د�غالیو�د�تولید�کوونکو�او�صادروونکو�ټول���مسؤل�ن 
وا�ي����ولسمشر�غ���د�د���ټول���له�غړو�سره�په�لیدنه��ې�په 
هېواد��ې�د�م���اقتصاد�په�وده�او��ارموندنه��ې�د�غالیو�د�تولید 
ونډه�ډېره�اړ�نه�و�لله�او�د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�وزارت�ته �ې�امر 
کړی�دی����تر�راتلونکو�دوو�اوونیو، د�غالیو�د�صنعت�د�ستونزو 
د�غالیو�د  د�هوارولو�لپاره�څرګنده�طرحه�په�الس��ې�ون����.  
تولید�کوونکو�او�صادروونکو�ټول���ر��س، عصمت هللا�وو�ل: " زه 
هیله من�یم����زموږ�غا�����ې�����ځکه����ولسمشر�ژمنه�کړې 
د  او�دونکو� د� غالیو� د� او� �ې� ښه وا��� په� غالیو� د� هېواد� د� ده�
وضعیت�په�ښه وا����ې".  دا�په�دا��ې�حال��ې�ده����د�اقتصاد�یو 
شمېر��ار�وهان�له�حکومت���ه�په�نیو�ې�سره�وا�ي����په�تېرو 
14 �لونو��ې�د�غالیو�له�صنعت���ه�د�مالتړ�لپاره �ې�د�اړتیا�وړ 
هېڅ�خ��ونه�نه ده�لر��. اقتصادي��ار�وه، آذرخش�حافظي�وا�ي: 
حکومت�په�څو�تېرو��لونو��ې�نه دی�توانېد���آن�د�هېواد�د   "
صنعت�په�ځانګړي�توګه�د�غالیو�د�صنعت�د�ودې�لپاره�څرګنده 
هر�ځ���فرمان�ورکړل�شوی�دی�خو�هېر�شوی  خ��ونه�ولري. 
دی".ب��وا�د�غالیو�د�تولید�کوونکو�او�صادروونکو�ټول���غړي�له 
ولسمشر���ه�غواړي����په�هېواد��ې�دننه�او���ر�د�غالیو�د 
نندارتونونو�د�په�الره�اچو�ې�د������د�ز�اتوا���تر�څنګ، په�هېواد��ې 
د�غالیو�د�ځانګړي�پارک�رامنځته�کول�ډېر�اړ�ن�دی.هغوی�وا�ي 
اوس مهال�ګڼ�شمېر�غا���او�دونکو�د�بازار�د��شتوا���او�د�ما�� 

ستونزو�له  امله�له�غالیو�او�دلو���ه�الس�اخ�س��. 

دولت�له�ترکم�ستان�سره�د�لېږد�رالېږد 
د�نو�و�الرو�په�لټه��ې�دی

له�ترکم�ستان�سره�د�سوداګر�زو�او�ترانز����اړ�کو�پراختیا�ته�په�کتو�سره، د�م�� 
په�سیمه��ې�د�ترانز����او�سوداګر�زو�د�بدیل�الرې  یووا���حکومت���ه�کوي؛ 
د  منځ� تر� ترکم�ستان� او� افغا�ستان� د� �ار�وهان� اقتصادي� شمېر� یو� وڅېړي. 
اقتصادي�اړ�کو�تودوا���ته�په�کتو�سره�وا�ي����د�م���یووا���حکومت�له�پاکستان 
سره�د�سوداګر�زو�او�ترانز����ستونزو�پر�ب�سټ���حل��ې�باوری�دی�له�همدې�کبله 
��ه�کوي�ترڅو�په�سیمه��ې�د�سوداګر�زې�او�ترانز����ودې�لپاره�غوره�بدیل�په 
ځانګړي�توګه�له�شما����اونډیو�سره�وڅېړي. ب��وا�هم�ولسمشر�له�طلوع نیوز�سره 
په�یوې�ځانګړې�مرکه��ې�په�نږدې�راتلون�ي��ې�له�ترکم�ستان�سره�د�س��و�اقتصادي 
خ��ونو�له�پ���کېدو���ه�خ���ورکړ. په�څو�وروس�یو�میاشتو��ې�د�افغا�ستان�او 
�اونډیو�هېوادونو�تر�منځ�ترانز����او�سوداګر�زو�اړ�کو�د�پام�وړ�نوی وا���لر���دی. په 
دې�ترڅ��ې�د�افغا�ستان�او�پاکستان�د�ګډې�سوداګرۍ�او�صنا�عو�خونو�د�مسؤلینو 
په�و�نا�د�پاکستان�د�ستونزو�او�د�ستونزو�د�ز�اتوا���او�همداراز�د�افغا�ستان�او 
پاکستان�تر�منځ�شته�سیا����ستونزو�له�امله�د�دواړو�هېوادونو�د�سوداګرۍ�کچه 
40سلنه�راټ�ټه�شوې�ده. خو�و�ل�کېږي����د�منځنۍ  په�څو�وروس�یو�میاشتو��ې 
آسیا�هېوادونو�او�افغا�ستان�په�ځانګړي�توګه�ترکم�ستان�تر�منځ�د�اقتصادي�اړ�کو 
10 له�ښه وا���سره�د�هېواد�سوداګر�زې�ک���له�ترکم�ستان�او�تاجکستان�سره 

سلنه�ز�اتوا���موند���دی. یو�شمېر�اقتصادي��ار�وهان�د�افغا�ستان�شما����اونډیو 
ته�د�م���یووا���حکومت�جدي�پاملر�ې�ته�په�کتو�سره�وا�ي����د�افغا�ستان�د 
سوداګر�زو�او�ترانز����اړ�کو�د�بدیل�لپاره�ه���له�سو����او�ختیځ��اونډیو���ه 
شما���او�لو�دیځ��اونډیو�ته��اږل�شوي�دي. د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�خونو�د�اجراییه 
پالوي�ر��س�عتیق هللا�نصرت�ټ�ن�ار�وکړ: " دغه�خ��ې�اترې�ډېرې�زموږ�په�ګټه�دي�او 
خصو����څان�ې�ته�یوه�هیله�رامنځته�کوي�او�موږ�هیله من�یو����په�خپلو�راتلونکو 
 ."��� څرګندې� اغېزې� الز�ا�ې� خ��ونو� دغو� د� اقتصاد� پر� زموږ� �ې� �انو� سروې�
د  لپاره� زموږ� نه یوازې� ترکم�ستان�  " کړه:  ز�اته� ارز�ا�ي� علوي� �ار�وه� اقتصادي�
ښه  یو� به� لپاره� افغا�ستان� د� بل�ې� دی،  اړ�ن� ډېر� اړخه� له� موقعیت� سوداګر�ز�
سوداګر�ز�برخه وال�وي، ځکه����زموږ�ډېر�و�اقتصادي�پروژو�له�دغه�هېواد�سره 
او  افغا�ستان� د� �ې� راتلون�ي� نږدې� په� هم� غ��� ولسمشر� ده".   ��� خوړ غوټه�
ترکم�ستان�تر�منځ�د�یو�شمېر�س��و�اقتصادي�پروژو�پ���کېدو�ته�هیله من�دی.  
اشرف�غ���څرګنده�کړه: " وز�ر�صاحب�حکیمي�د�مخابراتو�وز�ر�ترکم�ستان�ته�تل�� 
وو�او���ې�خ��ې�اترې�او�هوکړې��ې�لر���دي�په�ځانګړي�توګه�د�ټا�ي�پروژې�په�پ�� 
کېدو��ې. موږ�هیله من�ېو�زموږ�هغه�ځوانان�����ار�غواړي�په�راتلون�ي��ال�او�نورو 
�لونو��ې�د�د���پروژې�له�پ���کېدو�سره�د�هغوی�لپاره�ښه��اري�زمی���برابرې����". 
ب��وا�و�ل�کېږي����د�الجوردو�الرې�جوړول����د�سیمه ی��و�هم�ار�و�په�غونډه��ې�د 
سیمه ی��و�هېوادونو�له�لوري�یو�له�نو�و�طرحه�شو�و�پروژو���ه�ده، افغا�ستان 
سر�ېره�پر�دې����د�ځم�ې�له�الرې�د�ارو�ا�بازارونو�ته�الره�مومي؛ د�یوې�ترانز����څلور 
الرې�په�توګه�کوالی�����د�مرکزي�آسیا�او�سو����آسیا�په��ښلولو��ې�اړ�نه�ونډه�ولري.  
د�اقتصادي�چارو�یو�شمېر��ار�وهان�د�د���پروژې�په�پ���کېدو��ې�د�ترکم�ستان�ونډه 
ډېره�اړ�نه�بو���او�وا�ي����د�الجوردو�الرې�د�پروژې�له�پ���کولو�سره�به�ترکم�ستان 

هم�ډېره�ګټه�وکړي.



داسالمي�پراختیا�بانک�افغا�ستان�ته�د�نوموړي 
بانک�د�مرستو�له�ز�اتوا�����ه�خ���ورکړ

 

د  هغوی� ��� وا�ي� مسؤل�ن� بانک� پراختیا� اسالمي� د�
افغا�ستان�له�حکومت�سره�په�هم�ارۍ��ې�افغا�ستان�ته 
د�دغه�بانک�د�مرستو�د�یوې�څلور��ل���خ��و�ې�د�طرحه 
کولو�لپاره��ار�کوي����د�ه���پر�ب�سټ�په�راتلونکو��لونو 
�ې�به�د�دغه�بانک�ډېری�مرس���د�افغا�ستان�د�کر�ې�او 
ز�ر�نا�ي�برخو��ې�ولګول����. ب��وا�هم�د�اسالمي�پراختیا 
بانک�مسؤل�ن�وا�ي����که�چېرې�د�افغا�ستان�حکومت�له 
هغوی�په�پراختیا�ي�برخه��ې  دغه�بانک���ه�وغواړي؛ 
افغا�ستان�ته�د�اوږد مهاله�پورونو�ورکولو�ته�حاضر�دي. د 
اسالمي�پراختیا�بانک�مرس�یال�له�طلوع نیوز�سره�په�یوې 
ځانګړې�مرکه��ې�وا�ي����افغا�ستان�ته�د�دغه�بانک�د 
د  ته� افغا�ستان� بانک� دغه� لپاره� ز�اتوا��� د� مرستو�
افغا�ستان�له�حکومت�سره�په�هم�ارۍ��ې�او�د�دغه�هېواد 
د�لومړ�تو�ونو�پر�ب�سټ�څلور��لنه�خ��ونه�جوړوي. هغوی 
وا�ي����د�هېواد�د�ودې�لپاره�له�کرن��ې�څان�ې���ه�مالتړ 
ته�اړتیا�ده�او�د�اسالمي�پراختیا�بانک���ه�کوي؛ تر�ډېره�په 
دغو�برخو��ې�له�افغا�ستان�سره�مرسته�وکړي. د�اسالمي 
موږ   " پراختیا�بانک�مرس�یال�سید�آقا�په�دې�اړه�وو�ل: 
غواړو����د�کر�ې�د�پراختیا�تر�څنګ�نه یوازې�دا�برخه 
پراختیا�ومومي�بل�ې�ځی���صنا�ع�هم�باید�جوړې�����او 
کرن���تولیدات�په�هغه�کچه�وي����په�پازار��ې�سیا���وکړای 
���". هغه�ز�اته�کړه: " اسالمي�اقتصاد�باید�په�افغا�ستان 
�ې�اړ�نه�ونډه�ولو�وي�او�د�افغا�ستان�په�پراختیا��ې�باید�له 
دغه�ډول�اقتصاد���ه�ګټه�واخ�ستل����". په�ورته�وخت 
�ې�د�کر�ې�وزارت�و�اند�په�هېواد��ې�د�کر�ې�په�برخه��ې�د 
اسالمي�پراختیا�بانک�نو�و�مرستو�ته�په�هیله مندۍ�سره 
وو�ل����دغه�وزارت�له�ورکولو�پرته�پورونو�مرس���او�د 
ما���ب�سټونو�اوږدمهاله�پورونو�ته�اړتیا�لري. د�کر�ې�او�او�و 
لګو�ې�وزارت�و�اند�لطف هللا�راشد�ز�اته�کړه: " د�کر�ې�او 
او�و�لګو�ې�وزارت�نوې�مشرتابه�په�خپل�سل�ورځې���پالن 
�ې�د�کروندګرو�لپاره�د�مرستو�د�ترالسه�کولو�او�هغوی�ته 
د�پورونو�د�ورکولو�په�موخه�مثب���ت�الرې�او�ګټورې�ت�الرې 
ومومي". د�اسالمي�پراختیا�بانک�د�نړۍ�اسالمي�هېوادونو 
ته�په�پراختیا�ي�برخه��ې�د�اړ�نو�مرسته�کوونکو�له�ډ�� 
��ه�دی�او�دغه�بانک�دم ګړۍ�په�افغا�ستان��ې�د�پور�له 
بېالبې��  ارزښت� په� ډالرو� میلیونه�  80 د  ��ه� رقم� یوه�
پروژې�په�الس��ې�لري. یو�شمېر�اقتصادي��ار�وهان�د�دغه 
بانک�اسالمي�پورونو�ته�په�کتو�سره�غړو�هېوادونو�ته�وا�ي 
���افغا�ستان�کوالی�����له�دغه�فرصت���ه�مناسبه 

ګټه�پورته�کړي.

د�افغا�ستان�او�پاکستان�ترمنځ�په�درې�تېرو�میاشتو��ې�سوداګرۍ 
40 سلنه�کموا���لر��

 

د�افغا�ستان�او�پاکستان�د�ګډې�سوداګرۍ�او�صنا�عو�خونو�چاروا�ي�د�دواړو�هېوادونو�د 
هغوی�وا�ي����له�پاکستان�سره  سل���کموا�����ه�خ���ورکوي.   40 سوداګرۍ�ترمنځ�د 
سیا����ستونزې�او�په�هېواد��ې�وروس���بر�دونه�د�دواړو�هېوادونو�ترمنځ�د�سوداګرۍ�د 
کموا���اص���انګېزه�ده�له�همدې�امله، افغان�سوداګر���ه�کوي�ترڅو�پاکستا�ي�سوداګر�ز 
تو�ي�هېواد�ته�کم�وارد�کړي. د�افغا�ستان�او�پاکستان�تر�منځ�سیا����ستونزې؛ په�هېواد��ې 
د�وروس�یو�ترهګر�زو�بر�دونو�په�تړاو�د�پردې�ترشا�السونو�ډاګېزه�کېدل ؛په�پاکستان��ې�د 
ټرانز����ستونزو�ز�اتوا�� ؛ د�پېرلو�لپاره�د�خلکو�د�توان�کمېدل ؛ د�خلکو�ناوړه�اقتصادي 
حالت�او�دغه�راز�په�هېواد��ې�ګمر�ي��عر���ز�اتوا���په�تېرو�در�و�میاشتو��ې�د�افغا�ستان�او 
پاکستان�تر�منځ�د�سوداګرۍ�په�کچه��ې�د 42 سل���کموا���الملونه�بلل�کېږي.  له�دې�ټولو 
سره،د�پاکستا�ي�تولیداتو�د�پ�ېر�بندیز�په�غ���رسمي�توګه�په�ټول�هېواد�په�ځانګړې�توګه�په 
"زما�د�کور�ۍ�ټول�غړي�له�دې  یو��ابل�م�شته�پرو�ز�حیدري�وا�ي:  �ابل��ې�لیدل�کېږي.  
وروسته�نه�غواړي����د�پاکستا�ي�له�تولیداتو���ه�استفاده�وکړي".  هغه�ز�اتوي: "په�تېرو 
دغو  د� اوس� پېرل،خو� مو� تو�ي� خورا�ي� پاکستا�ي� نور� او� اوړه� غوړي،ور���،  موږ� �ې�
محصوالتو�د�ځای�ناس���کېدو�لپاره�د�نورو�هېوادونو�لکه�روس��،ترک��، هند�او�همدارنګه 
کو�ټ�په���ه��ې�یو".  حیدري�وو�ل�که�څه�هم����د�خورا�ي�توکو�بیه�له�نورو�هېوادونو 
 لوړه�ده�خو�د�کیفیت�له�پلوه�د�پاکستا�ي�تولیداتو���ه�غوره�دي.  د�افغان�پاک 

ً
��ه��س�تا

د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�د�ګډې�خو�ې�چاروا�ي�وا�ي����تېر��ال�د�افغا�ستان�او�پاکستان�تر 
9 میلیاردو�ډالرو�ته�رسېده�په�دا��ې�حال��ې����لومړ�ۍ  منځ�د�سوداګرۍ�ارزښت�نژدې 
شمېرې�ښ������احتمال�لري�دغه�کچه�د�سږ�ال�تر�پایه�پنځو�میلیاردو�ډالرو�ته�ورسېږي .  
هغوی�وا�ي����دغه�وضعیت�په�پاکستان��ې�د�یو�شم���تولیدي��ارخونو�د�کموا���المل�شوی 
دی   د�افغا�ستان�او�پاکستان�د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�د�ګډې�خونو�ر��س�خان�جان�الکوزی 
"اوس�مهال�د�پاکستان�د�ناسمو�سیاستونو�له�امله؛په�بازارونو��ې�د�دغه�هېواد�د  وا�ي: 
تولیداتو�له�نه�استفادې�لپاره�انګ��ه�رامنځته�شوې�ده�له�همدې�امله�خلک�نه�غواړي�له 
پاکستا�ي�تولیداتو���ه�ګټه�واخ���او�له�ب��وا�زموږ�او�پاکستان�ترمنځ�ناسم�وضعیت�او 
ناسمې�اړ��ې�د�دغو�دوو�هېوادونو�په�سوداګر�زو�اړ�کو��ې�د�سوړوا���المل�شوی�دی. حتا 
ځی���پاکستا�ي�پانګوال�له�دغه�وضعیت���ه�اند�ښمن�دي".  دافغان - پاک�د�سوداګرۍ 
او�صنا�عو�د�ګډې�خو�ې�د�معلوماتو�له�م���درې�میاش���وړاندې�په�ورځ��ې�درې�زرو 500 
ټنه�غوړي�له�پاکستان���ه�افغا�ستان�ته�راواردېدل؛ خو�اوس�مهال�شاوخوا�دوه�زره�ټنه 
غوړي�هېواد�ته�راواردیږي.  خان�جان�الکوزي�ز�اته�کړه: "اوس�مهال�یو�شمېر�ماشومان�د 
ښوونځيو�ته�څېرمه�حتا�د�پاکستا�ي�ب�سکو�ټ�او�خورا�ي�توکو���ه�استفاده�نه�کوي�او 
هغه�نه�پېري، په�همدې�علت�دی����یو�شمېر�سوداګر�پاکستا�ي�توکو�ته�د�تقاضا�کموا���ته 
په�پاملر�ې�سره�د�هغوی�واردولو�ته�هیله�من�نه�دي".  اخوا�د�صنا�عو�د�ټول���مسووالن�د 
کورنیو�تولیداتو�د�وضعیت�ښه�وا���ته�په�هی���سره�وا�ي�اوس�مهال�په�بازارونو��ې�کورنیو 
تولیداتو�ته�د�لومړ�توب�ورکولو�انګېزه�رامنځته�شوې�ده�او�دغه��ار�د�صنا�عوخاوندان�د 
.  د�صنا�عو�د�خاوندانو�د�ټول���ر��س�س��  خپلو�تولیداتو�ز�اتوا���ته�هیله�من�کړي�دي 
احمد�پیمان�په�دې�اړه�څرګنده�کړه: "په�هر�حال�اوس�له�کورنیو�تولیداتو���ه�استفاده�د 
�ار�خونو�لرونکو�په�ګټه�دی؛ځکه����هغوی�فکر�کوي����خلک�خپل�تولیدات�پېري�نو�له 
همدې�امله�خپلو�تولیداتو�ته�ز�اتوا���ورکوي�ترڅو�په�بازارونو��ې�ډېر�حضور�ولري؛که�څه 
هم�حکومت�تراوسه�زموږ�لپاره�هېڅ��ار�نه�دی�کړی".  ب��وا�و�ل�کېږي����اوس مهال�افغان 
سوداګر���ه�کوي�د�پاکستا�ي�توکو�د�بدیل�لپاره�له�ترک�� ؛ ایران ؛ چ�ن ؛ ترکم�ستان�او�د 

من���آسیا�له�نورو�هېوادونو ؛ هېواد�ته�تو�ي�راوارد�کړي.



د  سوداګر:د�م���یووا���حکومت�د�سوداګرو�
امن�ت�په�ټ�نګښت��ې�ناتوانه�دی

 

سوداګرو�د�سوداګرو�د��ښتولو�د�ز�اتوا���په�نیوکه��ې�يكش�به 22 
وږی�ورځ�د�پالزمې���په�بېالبېلو�سیمو��ې�خپ���هټۍ�وتړ��. دغه 
سوداګر�وا�ي�که�چېرې�حکومت�هغه�سوداګر����تېره�ورځ�ش�به 
21 وږی�له�بګرامۍ���ه��ښتول�شوي�دي�د��ښتوونکو�له�منګولو 
��ه�خو��ې�نه�کړي�هغوی�هېواد�ته�د�خورا�ي�توکو�واردات�به 
ودروي. ش�به 21 وږی�د��ابل�په�بګرامۍ�ولسوا����ې�یو�سوداګر 
له�خپل��ار�ځای���ه�د�پنځو�تنو�وسله�والو�کسانو�له�خوا����د 
�ښتوونکو�د�دغه  ؛  پول�سو�جامې��ې�اغوس���وې�و�ښتول�شو 
سوداګر�ورور�هم�وه���او�ټکو���دی�او�درې�تنه�نو�هم�په�د���پ�ښه 
دغه�سوداګر�وحدت�نومېږي�او�د�خورا�ي   . �ې�ټ�یان�شوي�دي 
توکو�واردون�ی�دی. اوس مهال�سوداګرو�د�دغه�سوداګر�د��ښتولو 
په�غ��ګون��ې�پر�اعتصاب�الس�پورې�کړی�دی�او�د��ابل�د�منډوي 
؛ باغ�قا����او���یه�مسکن�سیمو��ې��ې�خپ���هټۍ�تړ���دي . دغه 
سوداګر�حکومت�د�دوی�د�امن�ت�پر�ټ�نګښت��ې�په��ې�پروا�ۍ�او 
یو�تن�له�سوداګرو���ه�مینا��ل�په�دې�اړه   . ناغ��ۍ�تورنوي 
وو�ل: " حکومت�د�سوداګرو�د�امی�ت�په�ټ�نګښت��ې��ې�پروا�دی 
او�دا��ې�پروا�ي�د�دې�المل�شوی�دی����هره�ورځ�د�سوداګرو 
برمته�کول�ز�اتوا���ومومي". یو�بل�تن�سوداګر�زمری�احمدي�په 
دې�باور�دی: "که�چېرې�د�حکومت�مشران�نه�����کوالی�د�خلکو 
امن�ت�ټ�نګ�کړي�باید�له�حکومتوا�����ه�الس�واخ���ترڅو 
خلک�په�خپله�د�خپل�د�امن�ت�په�ټ�نګښت��ې���ه�وکړي�او�موږ 
له�حکومت���ه�امن�ت�غواړو". د�سوداګرۍ�او�صنا�عو�خونو 
مرس�یال�خانجان�الکوزی�وا�ي: "که�چېرې�حکومت�تر�راتلونکو 
48 ساعتونو��ښتول�شوي�سوداګر�د��ښتوونکو�له�منګولو���ه 
خو��ې�نه�کړي�موږ�هېواد�ته�یوه�بورۍ�اوړه�هم�نه�وارد�وو�تر�ه�� 
���زموږ�امی�ت�ټ�نګ�نه�����موږ�پانګو�ې�ته�حاضر�نه�یوو". اخوا 
د�حا���وحدت�پالر�حا���اصف����د�خپل�زوی�پر��ښتول�کېدو 
ځور�ږي�او�ان�د�خ��و�کولو�توان�نه�لري�له�حکومت���ه�غواړي 
���زوی��ې�ژر�تر�ژره�د��ښتوونکو�له�منګولو���ه�راخو����کړي. 
حا���اصف�ز�اته�کړه: "���له�حکومت���ه�هېڅ�����نه�غواړي 
یوازې�زوی��ې�بېرته�هغه�ته�وسپاري". ومو�غوښتل����په�دې�تړاو 
د�کورنیو�چارو�وزارت�نظر�هم�ولرو�خو�بر�ا���نه�شوو .دا�لومړی 
ځل�نه�دی����د�وسله�والو�کسانو�له�خوا�سوداګر��ښول�کېږي�د 
سوداګرۍ�او�صنا�عو�د�خونو�د�چارواکو�په�و�نا�په�دوو�وروس�یو 
289 سوداګر��ښتول  میاشتو��ې�د�هېواد�په�بېالبېلو�والیتونو��ې 

د�ر��ا�او�سام�غونډو�جوړول�د�افغا�ستان�د�مدیر����وړ�تاو 
د�لوړ�دو��ښانه

 

�ار�وهان�باور�لري����په��ابل��ې�د�دوو�غونډو�جوړ�دل�د�دې�ښودنه�کوي����د 
افغا�ستان�مدیر����وړ�تاوې�او�توانمندي�په�لوړې�کچه��ې�دي. یو�شمېر�سیا��� 
او�اقتصادي��ار�وهان�وا�ي����د�ر��ا�یا�د�سیمه ي��و�اقتصادي�هم�ار�و�غونډې�او 
سام�یا�د�لوړ�وړو�چارواکو�د�غونډې�کور�ه�توب�د�افغا�ستان�د�حکومت�او�د 
د��ابل  د�افغا�ستان�لپاره�تار����ور��،  خلکو�لپاره�یوه�س��ه�السته�راوړنه�ده. 
میلمه�پالنه�پایته�ورسیده، په��ابل��ې�د�ر��ا�دوه�ورځنۍ�غونډې�او�د�سام�په�نوم 
یو�ورځنۍ�غونډه�پایته�ورسیده. که�څه�هم����نړۍ�ته�د�افغا�ستان�تاوتر���ن 
انځور�خپور�شوی�دی�خو�باورونه�دا��ې�دي����افغان�امنی���ځواکونه�په�ښه 
توګه�د�امن�ت�د�ټ�نګشت�توان�لري. له�پانګو�ې���ه�د�مالتړ�یا�آ�سا�ادارې�ر��س 
محمد�قر�ان�حقجو�په�دې�اړه�وو�ل: "د�تېرو�درې�ورځو�په�اوږدو��ې�په�دوو�نړ�والو 
غونډو��ې�د�نړ�وا���ټول���حضور����د�م���یووا���حکومت���ه�وروسته�رامنځته 
شوي،په�خپله�یوه�س��ه�السته�راوړنه�ده،نړ�وا���ټول���په�ډېرې�لوړې�ک���سره�د 
بیاځ���لپاره�د�افغا�ستان�له�ټول���او�خلکو�سره�خپ���ژم���اعالن�کړې". ښا�ي�د 
د���غونډې�له�جوړ�دو���ه�مخ�ې�د�ر��ا�غونډې�ز�اتو�ګډونوالو�و�ره�درلوده��� 
ښا�ي�کومه�پ�ښه�رامنځته�����خو�امنی���ځواکونو�وښوده����هېواد��ې�د�هر�ډول 
د�پوهنتون�ښوون�ي�سردار�محمد�رحیمي�ټ�ن�ار  غونډې�کور�ه�توب�کو������. 
وکړ: "ما�په�خپله�تېره�شپه�د�ر��ا�غونډې�له�یو�شمېر�ګډون�کوونکو�سره�خ��ې 
لر��؛هغوی�وو�ل����د�خ��ونو�د�مدیر�ت�له�پلوه،نظم�او�پالن����وه�د�پنځم�او�له 
هغه���ه�وړاندې����په�دوشن��،ده���او�استانبول��ې�وې�په�ځينو�موضوع�ا�ې 
وې����زموږ�له�تمو���ه�لوړې�دغه�خ��و�ې�جوړې�شوې�وې". اوس�به�ولیدل���� 
���د�دغو�غونډو�کور�ه�توب�به�د�افغا�ستان�لپاره�څه�ګټه�ورسوي�آیا�افغا�ستان 
به�له�دغو�غونډو���ه�په��ش��ه�توګه�ا�ګته�واخ���که�نه؟ د�افغا�ستان�د�صنا�عو 
ټول���مرس�یال�عبدا��بار�څرګنده�کړه: "د�د���ناس���جوړ�دو�د�پانګو�ې�لپاره 
هی���ز�ا�ې�کړې�دي�اوس مهال�پانګوال�له�ډېرو�ستونزو�سره��ار�کوي�او�یو�شمېر 
نور�پانګوالو�خپ���پان�ې�له�هېواد���ه���ر�کړې�دي؛حکومت�باید�د�پان�ې�د 
جذبولو�لپاره�ه���وکړي". اقتصادي��ار�وهان�که�څه�هم�د�سام�غوڼده�دنړ�وا�� 
ټول���د�مرستو�د�جلبولو�لپاره�اړ�نه�بو�� ؛خو�ټ�ن�ار�کوي����افغا�ستان�باید�د 
��رنیو�هېوادونو�مرس���ته�زړه�نه�ښه�کوي،بل�ې�د�کورنیو�سرچینو���ه�په�ګ�� 
اخ�ست���او�د�کورنیو�پانګو�ې�اقتصادي�وده�رامنځته�کوي.  د��ابل�د�پوهنتون 
ښوون�ی�حس�ب�موحد�وا�ي: "په�تېرو��لونو��ې�د�حکومت�ډېره�پاملرنه�مرستو�ته 
وه�په�دا��ې�حال��ې����نړ�واله�ټولنه�د�تل�لپاره�له�افغا�ستان�سره�مرسته�نه 
کوي�باید�د�اقتصادي�ز�ر�ناو�باندې�ډېره�ځ��نه�و����او�له�کورنیو�سرچینو���ه�د 
هېواد�د�اقتصاد�د�ودې�لپاره�ه���و����تر�څو�افغا�ستان�پر�مرستو�مت�ي�وا�� 
12 مه�د�ر��ا�غونډې  ��ه�وژغورل����". �ابل�د�تېرې�اوو�ۍ�له�پنجشن���وږی 
کور�ه�وو�په���تو�امنی���شرایطو��ې�دی؛امنی���مأموران�او�پول�س�هغه�موټر��� 



  
 د�میدان�وردګو�والیت�د�بېالبېلو�ولسوالیو�سیالب�ځپلو�لسګونو�بزګرانو�سره
 د�نږدې�لس�زره�افغانيو�په�لګښت�د�اته�قلمه�بېالبېلو�توکو�مرسته�وشوه. د
د ��� ته� بزګرانو� لسګونه� �ې� ولسوالیو� بېالبېلو� په� والیت� وردګو�  میدان�
 سیالبونو�له�امله�ز�انمن�شوي�وو،د�یو�سف�ادارې�په�ما���او�د��لیو�پراختیا
 ادارې�په�تخنی�ي�هم�ارۍ�دوی�ته�د�نږدې�لس�زره�افغانیو�په�لګښت�بېالبېل
 تو�ې�ورکړل�شول. په�دغه�توکو��ې�هر�بزګر�ته�یو�الس��اډی ( کرا�� ) بېالبېل
 ډوله�بېلونه (بیل�� ) د�ماشومانو�لپاره�جاکټونه ، د�او�و�بوش�ې�او�ګڼ�شمېر
 نور�تو�ې�هم�شامل،���د�وږې�په 14مه�د�دغه�والیت�د�وا���ښاغ���حیات
 هللا�حیات�له�لورې�بزګرانو�ته�ورکړل�شول . د��لیو�پراختیا�او�بیارغو�ې�ادارې
شوې ترسره� د� �ې� مرسته� دغه� وو�ل� حکمتجو� محمد� انجی��جان�  رئ�س�
 سروې�پر�ب�سټ�بزګرانو�ته�برابره�کړې�او�په�دغه�برخه��ې�د�پوره�شفافیت
 ترسره�کولو�ډاډ�څرګند�کړ. د�میدان�وردګو�وا���ښاغ���حیات�هللا�حیات�د
 یو�سف�او��لیو�پراختیا�ادارو���ه�مننه�وکړه،���د�دې�والیت�سیالب�ځپلو
 بزګرانو�لپاره��ې�یوه�اندازه�مرسته�برابره�کړې�خو�د�نورو�مرس�ندو�ه�ادارو
 ��ه��ې�هم�غوښ�نه�وکړه،���د�دې�والیت�بزګرانو�ته�په�ال�ز�ا�ې�مرس��

. برابرولو��ې�له�دوی�سره�هم�اري�وکړي

 ی��و�رس�یو�د�دې�پخ���وکړ����د�دغه�هېواد د�پاکستان�سیمه
پلورن���مرکزونه�د  27  پول�سو�په�افغانانو�پورې�اړوند��ابو 
 نوموړي�هېواد�په�م��پور�ښار��ې�مهر�کړي�دي. د�م��پور�ښار
 کم�سر�امجد�اقبال�وو�ل: " د�م��پور�د�پول�سو�ځواکونو�او�د
پر وروسته� کولو� مهر� له� مرکزونو� دغو� د� سرتېرو�  پول�سو�
 لسګونو�نورو�مرکزونو����و�ل�کېږي�د�نوم�لیک�����ه�پرته
 افغانانو�استوګنځای�وو؛ یرغل�وکړ". ځا�ي�چارواکو�و����دي
 ���جع���پاکستا�ي�پېژندپا�ې����د�ه���پر�ب�سټ�دغو�کسانو
 ادعا�کوله����د�پاکستان�وګړي�دي�هم�د�پول�سو�الس�ته
د ز�ب� اورنګ� قیصر� راجا� کم�سر� د� م��پور� د� دي.   ورغ���
 مرس�یال؛ د�راجا�اظهر�د�پول�سو�قوماندان�اقبال�او�اش�یاق
 ګېال�ي�په�مشرۍ�یو�څرګند�ټیم�د�شن��  وږی 28 مه�د�ور���په
 سهار�دغه�عملیات�پیل�کړل����د�ه���په�پایله��ې�ګڼ�شمېر
 هغه�افغانان����له�نوم�لیک���پرته�په�پاکستان��ې�ژوند�کوي

.خوا�نیول�شوي�دي د�پول�سو�له

سیالب�ځپلو�لسګونو�بزګرانو�سره�د�اړوند 
بېالبېلو�توکو�مرسته�وشوه

د�پاکستان�دولت�په�افغانانو�پورې�اړوند�د 
27 پلورن��و�مرکزونو�دروازې�تړ��

 به گفته مسووالن هندی، روز هزار تُن پیاز از افغانستان به کشور هند وارد می گردد که سبب شده است تا قیمت پیاز در این کشور 
کاهش قابل مالحظه یی پیدا کند. تاجران می گویند که، تنها از مارکیت ترکاری و میوۀ تازه کابل ، از 5 تا 10 الری پیاز به سوی تورخم 
حرکت میکنند و از آجنا به بندر واگه هندوستان می روند.این نشان می دهد که حاصالت پیاز نسبت به سالهای گذشته، در سال 
جاری افزایش یافته است و سطح صادرات آن نیز بلند رفته است. تاجران  می افزایند که سال گذشته به دلیل نبود بازار، قسمت 
اعظم حاصالت پیاز کشور از بین رفت و یا هم به زیان فروخته شد اما اکنون، زمینۀ خوب صادرات آن فراهم شده است که به دهاقین  
و تاجران سود میرساند. از سوی دیگر، مسووالن اتاقهای جتارت میگویند که به دلیل نبود سرد خانه ها در کشور، تاجران مجبور اند 
تا پیاز را با قیمت نا مناسب به کشورهای خارج صادر کنند که به گفتۀ آنان، در صورتیکه پیاز صادر نشود، از بین میرود. پس از 
گذشت موسم پیاز، از پاکستان و برخی کشورهای دیگر، پیاز دوباره به قیمت بلند، به کشور وارد میگردد. باید یاد آور شد که، صادرات 
پیاز به هند در حالی افزایش یافته است که این کشور بیشتر اوقات، با کمبود پیاز و کچالو مواجه می شود اما اکنون حکومت هند 
اعالم کرده است که با رسیدن پیاز افغانستان به دهلی جدید پایتخت این کشور، مشکل کمبود پیاز به پایان رسیده و قیمت آن نیز 

کاهش یافته است.

افزایش صادرات پیاز افغانستان به هندوستان

  www.silkroadstation.com



داکتر داوود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم در یک نشست خبری 
و  موثر  مدیریت  برای  اساسی  محور  سه  هر  که،  است  گفته 
با  کشور  در  اداری  و  مالی  قانونی،  چارچوب  معادن-  سالم 
مشکالت جدی روبرو بوده و به دلیل ضعف مدیریتی در سکتور 
آینده تنها روی معادن کوچک  سال  مترکز این وزارت تا 5  معدن، 
در  قانونی  خالی  موجودیت  به  اشاره  با  صبا  آقای  بود.  خواهد 
کمبود  و  سکتور  این  مالی  پالیسی  در  ابهام  معادن،  سکتور 
ظرفیت  معادن  وزارت  هنوز  که  داشت  بیان  اداره  این  در  ظرفیت 
نیازمند  معادن  حالیکه  در  ندارد.  را  بزرگ  های  پروژه  مدیریت 
سرمایه گذاری هنگفت و تکنالوژی پیشرفته بوده و شرکت های 
در  ضعیف  مدیریتی  های  نظام  با  تا  دارند؛  کمی  متایلی  بزرگ 
سکتور معدن همکاری کنند. وی اظهار داشت: “ شاید بسیار 
بدون  بزرگ فکر کنیم،  پروژه های بسیار  به  دشوار باشد که ما 
هنوز  ما  که  دارد  هایی  پیچیدگی  بسیار  بزرگ  های  پروژه  شک 
اما ناممکن نیست؛  ظرفیت مدیریتی آن را در افغانستان نداریم، 
ولی بسیار پروژه های کوچک معدن کاری است که در افغانستان 
ما می توانیم به واسطه ی آن شغل ایجاد کنیم و هم ظرفیت 
و  معادن  وزارت  مترکز   “  : افزود  وی  ببریم“.  باال  را  ملی خود  های 
ما  بود؛  خواهد  کوچک  معادن  روی  آینده  سال   5 تا  پطرولیم 
طرفدار آن هستیم که شرکت های زیادی معدن کاری کوچک را 
از سرمایه مردم افغانستان و به مدیریت مردم افغانستان ایجاد 
با  مطمین  های  مشارکت  برای  را  زمینه  بتوانیم  تا  بکنیم، 
 “ منود:  تصریح  صبا  آقای  کنیم“.  فراهم  بزرگ  گزاران  سرمایه 
سکتور معدن سکتوری است که عجله را منی پذیرد و هر عجله 
باعث آن خواهد شد که خدای ناخواسته سال های سال را باید 
برای اصالح آن تالش کنیم ما می خواهیم آهسته، استوار و دقیق 
 … برداریم  گام  مردم  مشارکت  و  مشورت  با  و  شده  حساب  و 
معادن  ما  اگر  است؛  کوچک  معادن  انکشاف  روی  ما  توجه 
اشتباه کنیم کوچک  اگر  بگیریم  روی دست  بیایم؛  را  کوچک 
خواهد بود، اگر معکوس اش باشد بهایی که مردم افغانستان 
می پردازد بسیار زیاد خواهد بود“. وی کشورهای کمک کننده به 
افغانستان (سام) را موثر خواند و اظهار داشت که کمک های 
به  تخنیکی  مسایل  و  سازی  ظرفیت  بخش  در  جهانی  جامعه 
اساسی  های  گام  داشت.و همچنان  ادامه خواهد  معادن  وزارت 
دیدگاه  آینده نزدیک،  در  و  برای رفع این مشکالت برداشته شده 
کلی برای ساخنت صنایع استخراجی در افغانستان در مشورت با 

کارشناسان و مردم تهیه و تصویب خواهد شد.

معادن  روی  پطرولیم  و  معادن  وزارت  مترکز 
کوچک تا 5 سال آینده

کوریای  های  شرکت  که  است  شده  آن  خواستار  افغانستان 
تا  دهند  افزایش  کشور  در  را  خود  گذاری  سرمایه  جنوبی 
اثر  بر  که  را  خود  اقتصادی  های  زیرساخت  بتواند  افغانستان 
به  مناید.  احیا  مجددا  داده،  دست  از  مدت  طوالنی  های  جنگ 
و  کوریای جنوبی  از  دریافت سرمایه  برای  درخواست  آوا،  گزارش 
استفاده از دانش این کشور، در جریان سفر یک هیات عالیرتبه از 
افغانستان متشکل از شماری از منایندگان پارملان، مشاور رییس 

جمهور و تعدادی بانکدار به سئول مطرح شده است.
اعضای این هیات همچنین تاکید کرده اند که کوریای جنوبی می 
تواند توصیه ها و مشاوره خود را در اختیار افغانستان قرار دهد. 
این هیات در طول یک هفته گذشته در کوریای جنوبی از پایگاه 
مواد  کنندگان  تولید  خصوصی،  های  شرکت  و  صنعتی  های 
غذایی و شماری سازمان های غیردولتی و بخش های کشاورزی 
بازدید کرده و خواستار گسترش و توسعه همکاری با آنها شده 
روز  سئول  چاپ  هرالد»  «کوریا  روزنامه  ایرنا،  گزارش  به  اند. 
دوشنبه از قول «خان جان» مشاور رییس جمهور افغانستان در 
سال  بخش خصوصی و مواد غذایی گزارش کرده است که 40 
جنگ، بسیاری از ساختارهای افغانستان و تاسیسات زیربنایی 
های  بخش  برای  ای  عدیده  مشکالت  و  برده  بین  از  را  کشور 

خصوصی و دولتی پدید آورده است.
برای  دالر  میلیون   800 املللی  بین  جامعه  اگرچه  افزود،  وی 
بازسازی و بهبود شرایط آموزش و پرورش، حمل و نقل و ارتباطات 
در افغانستان اختصاص داده است اما تا زمانی که صلح و ثبات 

در کشور حاکم نشود، کارها پیش نخواهد رفت.
اعضای این هیات گفته اند که درباره تسهیل در مقررات سرمایه 
گذاری و بانکی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان 
این  اساس  بر  افغانستان  در  درآمد  سرانه  کرد.  خواهند  تالش 
گزارش، زیر 700 دالر و رشد اقتصادی ساالنه آن نزدیک به یک و 
چهار دهم درصد اعالم شده است. در این گزارش آمده است که 
افغانستان 96 درصد از تولیدات و محصوالت مورد نیاز خود را از 
خارج وارد می کند و فقط چهار درصد صادرات دارد. از میان 32 
در بخش کشاورزی  درصد  افغانستان 85  نفر جمعیت  میلیون 
فعالیت می کنند. نفت، غذا، مسکن، انرژی، حمل و نقل، مواد 
غذایی، معدن، لوجستیک و بسته بندی از جمله بخش هایی در 

افغانستان است که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. 

کوریای  فزاینده  گذاری  سرمایه  افغانستان 
جنوبی را خواستار شد

•   افزا�ش�صادرات�پیاز�افغا�ستان�به�هندوستان
•   تمرکز�وزارت�معادن�و�پطرولیم�روی�معادن�کوچک�تا 5 سال�آینده
•   افغا�ستان�سرمایه�گذاری�فزاینده�کور�ای�جنو�ی�را�خواستار�شد

•   ایران 4 نما�ش�اه�تجاری�در�افغا�ستان�برگزار�می کند
ترکم�ستان،  مقامات� گفت وگوی� محور� ارو�ا� به� افغا�ستان� اتصال�  •

آذر�ایجان�و�ترکیه
•  ایجاد�صدها�مرکز�پرورش�ما���در�افغا�ستان

•  آغاز�استخراج�معادن�مس�عینک�لوگر
•  توشیح�قانون�تنظیم�خدمات�انرژی�برق�افغا�ستان

در�هشت�ماه�گذشته�ب�ش�از�هشت�هزار�پروژه�انکشا���تطبیق�شده    •
است

•  راه�اندازی�تظاهرات�علیه�بی�اری�و�تبعیض�در�شهر��ابل 
•  عدم�مصؤن�ت�غذا�ی�شدید�درافغا�ستان ”�ش�ل�نگران�کننده“ درحال 

افزا�ش�است
•  عم���شدن��عهدات�تجار�ی�میان�افغا�ستان�و�ایران

•  هم�اری�های USAID در�درازمدت�با�افغا�ستان�ادامه�خواهد�داشت
•  افزا�ش�کمک  های�بانک�توسعه ی�اسالمی�به�افغا�ستان

•  منظوری�هشت�قرارداد��س�از�برر���
•  اهداء با��ه�های�خان�ی�برای 3400 زن�در�شمال�شرق�کشور

•  هشدار�تاجران�به�تحر�م�واردات�موادغذا�ی
•  برداشت�برنج�در�تخار 15 درصد�افزا�ش�داشته�است

•  اختصاص 200 میلیون�دالر�برای�تکمیل�خط�انتقال�برق�از�شهر�مزار 
شر�ف�ا���شهر�پ��مری

•  افزا�ش�محصوالت�پیاز�در�ب��
•  ��ره�برداری�از�ک�پروژه�تولید�برق�در�بامیان 

•  افتتاح 20 کیلوم���از�جاده�کمر�ندی�هرات
•  به�آ�ش�کشیده�شدن�وسایط�سازمان�غذا�ی�جهان�در�بدخشان 

•  روی�دست�گ��ی�پروژه�های�آب�و�انرژی�در�دایکندی



منظور  به  که  گفت  افغانستان  در  ایران  اقتصادی  سابق  رایزن 
افزایش روابط جتاری بین تهران و کابل قرار است ایران 4 منایشگاه 

جتاری در شهرهای کابل، مزارشریف و هرات برگزار کند.
به گزارش آوا، رایزن سابق اقتصادی ایران در افغانستان در گفت

در  بین املللی  محدودیت های  رفع  با  داشت:  اظهار  فارس  با   وگو 
خصوص حضور گسترده شرکت های ایرانی در سایر کشورها به 
خصوص در بخش خدمات فنی و مهندسی در آینده نزدیک شاهد 
بازار  در  جمله  از  منطقه  کشورهای  با  جتاری  روابط  گسترش 
در این خصوص دیدار جتار دو  وی افزود:  افغانستان خواهیم بود. 
کشور از نزدیک و توامنندی های تولیدی و صادراتی کشور ایران به 

جتار افغانستان از اهمیت وافری برخوردار است.

کابل، مزار شریف و هرات میزبان منایشگاه  جتاری ایران
ایران  جتارت  توسعه  سازمان  افغانستان  جتاری  دفتر  مسئول 
با  دارد  قصد  ایران  جتارت  توسعه  سازمان  راستا  این  در  گفت: 
برگزاری چهار منایشگاه (در صورت تایید) در افغانستان اقدامات 

عملی و برنامه ریزی شده ای اجنام دهد.
رایزن سابق اقتصادی ایران در افغانستان افزود: این منایشگاه ها 
با  و  شد  خواهد  برگزار  هرات  و  کابل  شریف،  مزار  شهرهای  در 
صنایع  صاحبان  شرکت  و  منایشگاهها  از  نوع  این  گسترش 
کشور  دو  بین  جتاری  روابط  افزایش  شاهد   ً مطمئنا تولیدی، 

خواهیم بود.

«مشترکات» بستر توسعه جتارت
صدور  حوزه  در  ایران  توامنندی های  به  اشاره  با  قصاب  جوامنرد 
خدمات فنی و مهندسی، صنایع غذایی و صنعتی افزود: ایران و 
افغانستان ریشه های فرهنگی و اعتقادی بسیار قوی با یکدیگر 
سرمایه سایر  توسعه  برای  را  بستر  مسئله  همین  که  دارند 
 گذاری ها به ویژه در زمینه های اقتصادی، تولیدی چه در بخشهای 
تولید کاال و محصول و چه در بخشهای خدمات فنی ومهندسی 
در افغانستان و یا ایران و حتی در سایر کشورهای منطقه فراهم
منایشگاه های مشترک  دستاوردهای  داشت:  اظهار  می کند.وی    
دو  بین  جتارت  توسعه  بسترهای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
تعامالت  و  مبادالت  افزایش  ابزار  کارآمد ترین  عنوان  به  کشور، 
در حوزه  از سوی فعاالن و صاحب نظران  جتاری به روش مطلوب 
اقتصاد و بازرگانی توصیه شده و سازمان توسعه جتارت ایران با 
کشورهای  با  جتاری  روابط  توسعه  به  استراتژیک  نگرشی 
منطقه از جمله افغانستان به دنبال استفاده بهینه از این ابزار 

می باشد. 

افغانستان  در  جتاری  منایشگاه   4 ایران 
برگزار می کند

مورد  در  ترکیه  و  آذربایجان  ترکمنستان،  خارجه  امور  وزاری 
اقتصادی  روابط  تقویت  به  منجر  که  «الجورد»  راه  احیای 
افغانستان و اتصال کشور به اروپا می شود تبادل نظر کردند.  
، وزرای امور خارجه ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در مورد راه

 های احیای راه «الجورد» در شهر «آنتالیا» گفت وگو کردند. راه 
و  شمال  در  «فاریاب»  والیت  «آقینه»  بندرهای  از  الجورد 
و  آغاز  افغانستان  غرب  در  «هرات»  والیت  «تورغندی» 
کشورمان را به کشورهای آسیای میانه و اروپا متصل می کند. 
طریق  از  افغانستان  تا  کرده  پیشنهاد  غنی  جمهور  رئیس 
متصل  اروپا  به  ترکیه  و  گرجستان  آذربایجان،  ترکمنستان، 
شود و مذاکراتی را در این رابطه با رهبران این کشورها اجنام 
والیت  پیش،  سال  هزار  دو  حدود  الجورد  راه  است.  داده 
«بدخشان» را از همین مسیر به آسیای میانه متصل می کرد 

و به همین دلیل این مسیر راه الجورد نامیده شده است.
 به باور مقامات کشور، احیای راه الجورد می تواند برای تقویت 
مرز  از  زیرا  باشد،  مناسب  افغانستان  جتارت  و  ترانزیت 
ریلی  خط  ترکمنستان  «ترکمن باشی»  بندر  تا  افغانستان 
وجود دارد و از این بندر هم تا استانبول امکانات حمل و نقل 
کرده  پیشنهاد  این  از  پیش  افغانستان  مقامات  است.  مهیا 
بودند که باید در این مسیر گمرک  ایجاد و تعرفه ای نیز در نظر 
استانبول  از  که  جتاری  اموال  می خواهد  کابل  شود.  گرفته 
انتقال می یابد، نخست به « باکو » پایتخت آذربایجان رفته و 
از آجنا از مسیر آبی از بندر ترکمن باشی به افغانستان و حتی 
چاوش  «مولود  همچنین  شود.  منتقل  هند  و  پاکستان  به 
اغلو» وزیر امور خارجه ترکیه، «ایلمار محمدیاروف» وزیر امور 
خارجه  امور  وزیر  میریدو»  «راسیت  و  آذربایجان  خارجه 
مورد  در  ترکیه  در  هم  با  سنبله   6 جمعه  روز   ترکمنستان 
در  نقل  و  و حمل  انرژی  پروژه های  تطبیق  برای  اقدامات عملی 

منطقه توافق کردند.
ترکیه،  کشورهای  عالوه بر  گفت:  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
پروژه  در مورد  کشورهای دیگری هم  و ترکمنستان،  آذربایجان 
وزرای  نشست  در  داده اند.  نشان  عالقمندی  الجورد  راه  احیای 
ترکمنستان  و  آذربایجان  ترکیه،  کشور  سه  خارجه  امور 
میالدی یک  جاری  پایان سال  از  قبل  که  گرفته شد  تصمیم 
برگزار  ترکمنستان  در  جمهوری  روسای  سطح  در  کنفرانس 

شود و در مورد پروژه راه الجورد توافقاتی صورت گیرد

اتصال افغانستان به اروپا محور گفت وگوی 
مقامات ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه



افغانستان  طبق گذارش از (بی بی سی)، 
ساالنه حدود 1 درصد ماهی مورد ضرورتش 
اخیر  سال   8 در  منوده،  تولید  داخل  در  را 
افغانستان  در  ماهی  پرورش  مرکز   350
این  مجموع  از  که  است  شده  تاسیس 
مراکز تنها 162 آن در قندهار ایجاد شده 
است و مجموع تولید ساالنه این مراکز به 
1500 تن گوشت می رسد که حدود یک 
می سازد.  را  ماهی  گوشت  مصرف  درصد 
مصرف گوشت ماهی در میان افغان ها،  با 
بیشتر  بهداشتی،   فراوان  سود  وجود 
فصلی بوده که به دلیل دسترسی بیشتر 
به منابع آبی در فصل های بهار و تابستان، 
تولید می شد. در گذشته گوشت ماهی در 
این کشور تنها از طریق دریا تامین می شد، 
فارم ها  این  از  ان  زیاد  قسمت  امروز  اما 
پرورش  مدیر  فروغ  خلیل  می آیند.  بدست 
ماهی این وزارت می گوید که برای تشویق 
هزار  از 400  بیش  ساالنه  مراکزی،  چنین 
را به گونه رایگان به مراکز  جوجه ماهی 
ننگرهار،  در کابل،   ً اکثرا پرورش ماهی که 
کنر، لغمان، نیمروز و هلمند فعالیت دارند، 
کمک می کند. در کابل دو نوع ماهی را در 
و  سرد  آب  ماهی  می دهند؛  پرورش  فارم ها 
سال  پانزده  از  ضیا  احمد  گرم.  آب  ماهی 
بدینسو مسئولیت انتقال جوجه ماهیان 
به والیات را در وزارت زراعت به عهده دارد و 
برابر  چند  پروری  ماهی  درآمد  او،  گفته  به 
می احمد ضیا  زراعتی است.  زمین  درآمد 

و  نشستیم  کشاورزان  با  ”ما   گوید: 
زمین  جریب  یک  از  کردیم.  محاسبه 
درآمد  افغانی   5000 ساالنه  زراعتی 
زمین  جریب  یک  اگر  اما  می آید،  بدست 
شود،  ساخته  ماهی  پرورشگاه  یا  فارم 
می بدست  افغانی  هزار   80000 ساالنه 

شده.“  کشت  زمین  برابر   16 یعنی   آید، 
به  که  می گوید  افغانستان  زراعت  وزارت 
از  بیشتری  بخش  کردن  فراهم  منظور 
به  دارد  تصمیم  ماهی،  مصرفی  گوشت 
زودی مراکز بزرگ تکثیر و پرورش ماهی را در 

نقاط مختلف ایجاد کند

پرورش  مرکز  صدها  ایجاد 
ماهی در افغانستان

با آغاز کار استخراج معادن مس عینک لوگر، 
شرکت چینایی موسوم به ام سی سی مامور 
شناخته  لوگر  عینک  مس  معادن  استخراج 
در  موجود  باستانی  آثار  ابتدا  قرارشد  شد، 
شهرکهن تازه کشف شده دردل ساحۀ معادن 
داده  انتقال  امن  جای  به  فنی  های  کاوش  ازراه 
بزرگترین  استخراج  روی  کار  سپس  و  شود 
پایۀ  بلند  مقامات  آغازشود.   دنیا  مس  معادن 
افغانستان روزچهار شنبه 11 سنبله هنگام 
بازدید ازمعادن مس عینک و ساحۀ باستانی آن 
کشیدن  برون  درجهت  حکومت  های  ازتالش   ،
آغازکاراستخراج  و  آثارباستانی  عاجل  هرچه 
وزیر  صبا  شاه  داوود  خبردادند.  مس  معادن 
معادن و پترولیم افغانستان دراین بازدید ازروند 
بطی کار شرکت چینایی برای استخراج معادن 
منایندۀ  از  و  کرده  انتقاد  شدت  به  عینک  مس 
با  تا  خواست  چینایی  سی  سی  آی  شرکت 
معادن  استخراج    ، مقدماتی  کارهای  تکمیل 
مس عینک لوگر را به زودی آغازکند. عبدالباری 
جهانی وزیر اطالعات وفرهنگ هنگام بازدید از 
روند  تسریع  از   ، عینک  مس  باستانی  ساحۀ 
بیرون  برای  شناسان  باستان  فنی  های  کاوش 
و  خبرداده  ساحه  ازاین  باستانی  آثار  کشیدن 
گفت:“ به زودی با بیرون کشیدن آثارباقی ماندۀ 
برای  را  زمینه   ، از ساحۀ مس عینک  باستانی 
خواهد  فراهم  مس  معادن  استخراج  کار  آغاز 
ازتکمیل  وفرهنگ  وزیراطالعات  ساخت.“ 
موزیم  ساخت  کارنقشۀ  نخست  مرحلۀ 
از  محلی در لوگرخبر داد وگفت به زودی و پس 
موزیم  این  ساخت  کار   ، ها  کمک  دریافت 
برخی  و  آمده  شد.آثاربدست  آغازخواهد 
گنجینه های تاریخی دیگر که درجریان کاوش 
عینک  مس  باستانی  ساحۀ  از  ازاین  پس  ها 
دراین موزیم نگهداری   ، آید  لوگر به دست می 
لوگربه  والی  فدایی  حلیم  محمد  شوند. 
مقامات بلند پایۀ افغانستان و مناینده  شرکت 
مس  معادن  استخراج  مامور   ، سی  سی  آم 
عینک اطمینان داد که امنیت خوبی برای آغاز 
در  امنیت  و  داشته  این معادن وجود  استخراج 
شهرنو  امنیت  همانند   ، عینک  مس  ساحۀ 

درپایتخت است.

مس  معادن  استخراج  آغاز 
عینک لوگر 

برق  انرژی  خدمات  تنظیم  قانون   
با  تقنینی  فرمان  یک  در  افغانستان 
توشیح  کشور  جمهور  رییس  امضای 
های  شرکت  و  افراد  از  قانون  این  شد. 
تولید کننده برق در کشور پشتیبانی می 
کند و بستر قانونی برای فروشندگان برق 

در کشور را فراهم می سازد.
تامین انرژی برق از منابع طبیعی   .1

کشور و انرژی توریدی
رشد  و  کیفیت  کمیت،  بهبود   .2

خدمات انرژی برق
رشد و توسعه اقتصادی کشور   .3

و آسایش عامه
دسترسی عامه مردم به خدمات   .4

انرژی برق در بدل قیمت عادالنه
عرضه  تبعیض  بدون  دسترسی   .5

کنندگان خدمات انرژی برق به مارکیت
تنظیم امور انرژی و برق در سطح   .6

کشور
به منظور حتقق اهداف ذکر شده و عرضه 
تنظیم  اداره  برق،  انرژی  بهتر  خدمات 
خدمات انرژی برق در چوکات وزارت انرژی و 
آب کشور فعالیت می مناید که خدمات 

عمده آن قرار ذیل است:
انرژی  مصرف  های  تعرفه  ارائه   .1

برق
جهت  تسهیالت  آوری  فراهم   .2
جلب سرمایه گزاری داخلی و خارجی در 

عرصه خدمات انرژی برق
ثبت، صدور، متدید ، تعلیق و لغو   .3
زمینه  آوری  فراهم  و  فعالیت  جوازنامه 

رقابت سالم بین دارندگان جوازنامه
تنظیم و تعیین کمیت و کیفیت   .4
عرضه  از  متداوم  نظارت  و  برق  انرژی 
کشورمی  سطح  در  برق  انرژی  خدمات 
باشد.             بر اساس مفاد این قانون از 
روی  بخواهد  نهادی  یا  فرد  هر  پس  این 
تولید، انتقال، توزیع و تورید انرژی برق کار 
قانون  این  های  استندرد  طبق  باید  کند 
برق  تنظیم خدمات  اداره  از  و  کند  عمل 

وزارت انرژی و آب مجوز بگیرد.

توشیح قانون تنظیم 
خدمات انرژی برق 



ماه گذشته وزارت احیا و انکشاف  وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که در 8 
دهات، 8406 پروژه را تطبیق و به بهره برداری سپرده است. نصیر احمد درانی، وزیر 
در  کنفرانس مطبوعاتی  سنبله طی  روز سه شنبه  10  دهات  انکشاف  و  احیا 
امریکایی  دالر  میلیون  به هزینه 236  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  گفت:  کابل، 
8406 پروژه را در 8 ماه گذشته در 34 والیت تطبیق منوده است. آقای درانی افزود: 
این پروژه ها در سکتور های آب رسانی، آبیاری، انرژی روستایی،ترانسپورت، حمایت از 
سکتور تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف محل در والیات تطبیق شده است. درانی 
هم چنان عالوه کرد که طی 8 ماه گذشته بصورت مجموعی 483 پروژه را وزارت 
احیا و انکشاف دهات، به ارزش 2 میلیارد افغانی به قراردادی ها سپرده است. او 
که این وزارت نظارت جدی روی قرار دادی ها دارد و اگر کار های آنان با  تاکید کرد، 
مناید.  می  جلوگیری  شان  کار  ادامه  از  نباشد  برابر  روز  معیارات  و  ها  استندرد 
اکنون 54  تا  دهات،  انکشاف  و  احیا  وزارت  درانی خاطر نشان کرد که  همچنین 
درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده است که 47 درصد آن ثبت وزارت 
مالیه می باشد و 7 درصد دیگر آن تا حال ثبت وزارت مالیه نشده است. درانی تاکید 
را  آمار  این  تا در سال جاری مالی  دارد  تالش  وزارت احیا و انکشاف دهات،  کرد که 
بیشتر سازد. وی تصریح منود که بودجه انکشافی این وزارت حدود 391 میلیون 
دالر امریکایی در سال جاری مالی می باشد. وزیر احیا و انکشاف دهات، در قسمت 
دیگر از سخنان خود اشاره به پالن صد روزه کاری خود منوده گفت که آنچه را در پالن 
صد روزه خود تعهد منوده بود، از آن بیشتر عمل منوده است. او گفت: در 13 جوزا 
تعهد منوده بودم که وزارت احیا و انکشاف دهات، در بخش حکومت داری محلی که 
280 شورا و 280 پالن انکشافی را اجرا می مناید، که خوشبختانه در جریان 100 
روز 426 شورا و 418 پالن انکشافی را ترتیب شده است که 152 درصد پیشرفت 
را نشان میدهد. او افزود: به همین ترتیب در 100 روز گذشته وجوح مالی 2020 
شورا انکشافی به حساب بانکی انتقال شده است که با در نظرداشت تعهد در 
پالن صد روزه (700 شورای انکشافی) یک پیشرفت 286 درصدی را نشان میدهد. 
تقویت 910  روزه  پالن 100  در  روستایی  اقتصاد  انکشاف  در بخش  داد:  ادامه  او 
گروپ پس انداز را تعهد منوده بودم ولی خوشبختانه در این مدت 1317 گروپ پس 
انداز تقویت گردیده است که پیشرفت 150 درصدی را نشان میدهد. وزیر احیا و 
انکشاف دهات خاطر نشان کرد که طبق تعهد وی در پالن صد روزه کاری مبنی بر 
ادغام ادارات موازی در این وزارت، وی تا کنون 4 اداره موازی ( اداره تدارکات، ریاست 
مالی، ریاست منابع بشری و ریاست نظارت و ارزیابی) را به ریاست های مرکزی این 
وزارت مدغم ساخته است. او یاد آور شد که وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر 
آوردن شفافیت بیشتر اداره ای را به نام روابط عامه ایجاد منوده است که روزانه بیش 
از 200 تن به آن مراجعه منوده و مشکالت شان حل میگردد. وزیر احیا و انکشفا 
دهات در قسمت دیگر از سخنان خود با رد شایعه های مبنی بر اینکه در ساحات 
خطر  مناطقیکه  در  گفت:  میگیرند،  باج  انکشافی  های  پروژه  از  طالبان  امن  نا 
احساس شود و کسی مانع کار شود، ما پروژه ها را توقف میدهیم و به هیچ قیمت 
منیخواهیم حتی 1 افغانی را به کسی باج بدهیم. وی تاکید کرد، که به هیچ کس 

اجازه منی دهیم تا در پروژه ها مداخله منفی داشته باشد.

در هشت ماه گذشته بیش از هشت هزار پروژه 
انکشافی تطبیق شده است

شماری از جوانان کشور با ایجاد یک جنبش 
مبارزه علیه بیکاری به خیابان ها بر آمده و از 
دولت بدلیل نبود زمینه کار در کشور انتقاد 
زدند.آنها  راهپیمایی  به  دست  و  کرده 
می وضعیت  این  اصلی  سبب  را  حکومت 

 دانند و دولت را به کم کاری و کم توجهی در 
روز  گُسترش  از  و  منوده  متهم  خصوص  این 
این  به  دولت  بی توجهی  و  بیکاری  افزون 
موضوع، به شدت انتقاد کردند. این جوانان 
طی  اند،  آمده  ستوه  به  بیکاری  از  که 
زمینه  ساخنت  فراهم  خواستار  گردهمایی 
دانش  و  جوان  نسل  برای  اشتغال  و  کار 
قطع  در  همچنان  و  شدند.  کشور  آموخته 
در  را  آن  و  درج  را  شان  خواست های  نامه یی 
مقابل پارملان کشور در حالی که وکال پس از 
ختم رخصتی های تابستانی آغاز به کار کرده 
در  بیکاری  سطح  گرفتند.  خوانش  به  اند؛ 
با سواد  در میان مردمی  افغانستان نه تنها 
نزد  در  بلکه  است،  بلند  سواد  بی  یا  و  کم 
جوانانی که از دانشگاه ها فارغ می شوند نیز 
سبب  بیکاری  افزایش  است.  یافته  افزایش 
دیگر  به  غیرقانونی  مهاجرت های  ازدیاد 
مهاجرین  تعداد  ساالنه  و  شده  کشورها 
افغانستان در حال افزایش می باشد. برخی از 
خواست های این جوانان، سوق دادن مامورین 
فراهم  زمانی،  و  سنی  حلاظ  از  تقاعد  به 
دانش  و  برای نسل جوان  کار  زمینه  ساخنت 
لغو  شغلی،  امنیت  تامین  آموخته، 
قراردادهای موقت، توقف اخراج و بیکار کردن 
و  سمتی  قومی،  تعلقات  اساس  بر  افراد 
کار  ممنوعیت  و  دستمزد  افزایش  سیاسی، 

کودکان می باشد.
معضالت  از  یکی  همواره  بیکاری  باالی  نرخ 
دولت  که  بوده  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی 
دستآورد  تاکنون  قسمت  این  در  افغانستان 
نشر  به  که  آمارهای  طبق  است.  نداشته 
در  نفر  میلیون  ده  به  نزدیک  است،  رسیده 

کشور بیکارند 

راه اندازی تظاهرات علیه 
بیکاری و تبعیض در شهر کابل



به اساس یک راپور مشترک که ازطرف ملل متحد وادارات همکار نشر شد، دریک سال گذ شته تعدادی مردم 
که به دلیل عدم مصؤنیت غذائی مجبور به فروش زمین های خویش میشوند ویا به امید همکاری با دوستان 
در افغانستان  ارزیابی مصؤنیت غذائی موسمی 2015  وخویشاوندان خود تکیه میکنند دوبرابرشده است. 
ازطرف کلستر  که   Seasonal Food Security Assessment in 2015 )Afghanistan (SFSA
مصؤنیت غذائی وزراعت در کشور (FSAC ) به نشر رسیده، دریافته که اندک قبل از جمع آوری حاصالت تعدادی 
به این  فیصد باال رفته.  فیصد به 5،9  افغانهای که شدیدآ به عدم مصؤنیت غذائی مواجه هستند از 4،7 
این ارقام  میلیون نفر شدیدآ با عدم مصؤنیت غذائی مواجه هستند،  معنی که درحال حاضر بیشتر از 1،5 
افزودی 317000 نفری را درمقایسه با سال گذشته را نشان میدهد. 7،3 میلیون نفر دیگر کسانی هستند 
که به طور اوسط به عدم مصؤنیت غذائی روبرو هستند یعنی از هر چهار افغان یک تن دارای عدم مصؤنیت 
غذائی است. مگر از همه نگران کننده یافته های است که نشان دهندۀ افزودی در شماری افراد است که قبال 
ظرفیت های خودرا درراه مقابله با حاالت اضطرار به مصرف رسانده اند – به این معنی که تعدادی زیادی از مردم 
درحال حاضر مجبور شدند که زمین های خودرا بفروشند، اطفال خویش را بخاطر کارکردن ازمکاتب اخراج و 
یا هم مبنظور مقابله به این وضعیت متکی با خویشاوندان شوند. به اساس این ارزیابی تعدادی این کتگوری 
افراد نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است. این حالت میتواند تعدادی زیاد مردم افغانستان را به فقرشدید 
مواجه سازد. آقای کالد جیبیدار مناینده ورئیس پروگرام غذائی جهان در افغانستان درمورد گفت: “ زمانی که 
مردم به این حد برسند، آنها درمقابل حوادث درآیندده مقاومت منیداشته باشند“. آقای جیبیدار افزود: “ این 
ارقام به طور بی سابقه نگران کنندۀ است، بخصوص در کشوریکه قبل از این هم یکی بر سه 1/3 حصۀ 
مواد  به  بیشتری  نیازمندی  پیشبینی  آینده  ماه  در12  راپور  این  باشد.  دارای عدم مصؤونیت غذائی  آن  نفوس 
غذائی ودیگر کمک های بشری را میکند“. به همین گونه منایندۀ ادارۀ خوراک وزراعت ملل متحد در افغانستان 
آقای تومیو شچیری گفت: “ با آنکه افغانستان درسال جاری گندم بیشتری را تولید خواهد کرد، ولی تعدادی 
از مارکیت مواد غذائی خریداری  داشت که  را نخواهد  این  توان  وآنهایکه فقیر هستند  نیازمند  مردم  کثیری 
کنند“ ”سوال در دسترسی به مواد غذائی است نه در تولید. توجه جدی باید به خانواده های صورت گیرد که 
ازطرف خامن ها سرپرستی میشوند ویا هم بیجا شده گان هستند“.  این ارزیابی روشن میسازد خانواده هایکه 
با عدم مصؤنیت غذائی  بیشتر  فیصد  ها 50  دیگر خانواده  به  توسط خامن ها سرپرستی میشوند نسبت 
شدید روبرو هستند. آنها رژیم غذائی بسیار ضعیف دارند واندازه عاید ایشان هم بسیار اندک میباشد. خامن 
هایکه مسؤلیت سرپرستی خانواده هایشان را دارند درراه مقابله با حاالت اضطراری از ستراتیژی های مشابه 
استفاده میکنند از جمله: گدایی. آنهایکه به دلیل بحران ها ویا حوادث بیجا گردیده اند بخصوص آنانکه 
درخیمه ها بسر میبرند نیز از رژیم غذائی بسیار ضعیف رجن میبرند. خوست وپکتیکا والیات اند که 35000 
خانواده (بیشتر از 200000) نفر بیجا شده را در خود جا داده است وبه کمک های عاجل نیاز دارند تا از رفنت 

به وخیمترین حالت در عرصۀ مصؤنیت غذائی دراین مناطق جلوگیری گردد.
افزوده  مشکل  این  به  بشری  های  کمک  کمبود  که  میدهند  راپور  افغانستان  دولت  FSAC, WFP, FAOو 
میتواند. عبداجملید، هم آهنگ کننده FSAC دراین مورد گفت: “ این کوشش نهایی است که زارعین شروع به 
فروخنت سرمایۀ تولیدی خویش مانند مالداری، ماشین آالت زرعتی وزمین خویش کنند“. آقای مجید افزود: “ این 
دادن  از دست  به معنی  این  بلکه  ایشان نیست  دادن سرمایه های  از دست  به معنی  زارعین  برای  تنها  عمل 
سرمایه برای متامی جامعه است. به اینگونه که معنی ظرفیت تولیدات ازدست میرود ودر مارکیت کار در شهر 
مورد  در  افغانستان  ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزیر  جاللتمآب اسداهللا ضمیر  داشت“.  تآثیرات منفی خواهد  ها 
چنین گفت: “ نگران کننده است که بفهمیم یک برسه حصۀ نفوس افغانستان دارای عدم مصؤنیت غذائی 
است ووضعیت ایشان روبه خرابی است ”. “ ما از جوامع کمک کننده میخواهیم که قبل از آنکه نا وقت شده 

باشد، کمک های خویش را با نیازمند ترین افغانها ادامه دهند“.

عدم مصؤنیت غذائی شدید درافغانستان ”بشکل نگران کننده“ درحال افزایش است

حکیمی  اکلیل 
با  مالیه  وزیر 
ضا  لر ا عبد
فضلی  رحمانی 
داخله  امور  وزیر 
ارگ  در  ایران 
هر   ، کرده  مالقات 
روی  جانب  دو 
های  همکاری 
اقتصادی و تقویت 
بین  جتارتی  روابط 
دو کشور صحبت 
منودند. در این دیدار 
جانب  دو  هر 
گسترش  خواهان 
های  همکاری 
بین  بیشتر 
و  شدند  دوکشور 
تا  ورزیدند  تاکید 

جلسه 
ن  کمیسیو
مشترک اقتصادی 
میان افغانستان و 
به  باید  ایران 
فرصت  زودترین 
و  یابد  تدویر 
جتارتی  تعهدات 
کشور  دو  میان 
عملی  جنبه 
اور  یاد  باید  گیرد. 
جلسه  که،  شد 
ن  کمیسیو
مشترک اقتصادی 
در  کشور  دو  میان 
سال  عقرب  ماه 
در   1394 جاری 
برگزار  تهران 

خواهد شد.

عملی شدن 
تعهدات جتارتی 

میان افغانستان و 
ایران



ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  رییس 
متحده امریکا در افغانستان میگوید:“ 
بخش  در  مدت  دراز  در  را  افغانستان  ما 
می  همکاری  انکشافی  های  برنامه 
افغانستان حمایت  از حکومت  و  منایم 
های  همکاری  وی؛  گفته  به  میکنیم. 
با  مبارزه جدی  به  این سازمان مشروط 
افغانستان  دولت  سوی  از  اداری  فساد 
نگرانی  یک  این  اکنون  که  میباشد، 
همینک  ویلیم  میشود.  شمرده  بزرگ 
رییس   (William P Hammink)
اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده 
از  افغانستان  در   (USAID) امریکا 
بخاطر  افغانستان  دولت  های  فعالیت 
کشور  این  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
ستایش منوده و از کارزار مشترک جهت 
حکومت  با  سیاه  لکه  این  بردن  بین  از 
آقای  کند.  می  آوری  یاد  افغانستان 
همینک در یک گفتگوی ویژه که با رادیو 
از   (USAID) میگوید:  داشت  آزادی 
پروژه های انکشافی که در کشور عملی 
دولت  به  تا  است  آماده  شد،  خواهد 
و هرگونه  افغانستان حسابدهی منوده 
ادعای فساد را به گونه جدی پی گیری و 
حالیکه  در  منود.  خواهند  بررسی 
ماموریت آقای ویلیم همینک رو به پایان 
را  مسوولیتش  دیگر  روز  چند  تا  است 
شخصی دیگر در افغانستان عهده دار 
زیاد  شماری  شدن  عملی  از  وی  میشود 
دارد  اش  کاری  برنامه  در  که  ها  پروژه 
شامل،  ها  پروژه  این  که  میزند  سخن 
صحت،  انرژی،  زنان،  حقوق  از  حمایت 
دو  میباشد.  زراعت  و  پرورش  و  آموزش 
پروموت  نام  حتت  محلی  آموزش  برنامه 
که از سوی این اداره در ماه های اخیر به 
منظور حمایت از حقوق زنان راه اندازی 
شده است، شامل ساخت هزار مکتب 
افغانستان  دست  دور  والیت   13 در 

میباشد

در   USAID های  همکاری 
افغانستان  با  درازمدت 

ادامه خواهد داشت

است  گفته  اسالمی  توسعه ی  بانک  معاون 
به  بانک  این  کمک های  افزایش  برای  که، 
در  را  ساله  چهار  برنامه ای  افغانستان 
بربنیاد  و  افغانستان  حکومت  با  همکاری 
اگر  و  می سازند  کشور  این  اولویت های 
حکومت افغانستان از این بانک بخواهد؛ آنان 
حاضر به پرداخت قرضه های اسالمی درازمدت 
هستند.  افغانستان  به  توسعه ای  بخش  در 
در  آنان  که  می گویند  بانک  این  مسئوالن 
طرح   برای  افغانستان  حکومت  با  همکاری 

ریزی یک برنامه ی چهار ساله ی کمک های این 
بانک به افغانستان کار می کنند که بر بنیاد 
این  بیشتر  کمک های  آینده  سال های  در  آن 
زیرساخت های  و  کشاورزی  بخش  در  بانک 
آقا  سید  شد.  خواهد  هزینه  افغانستان 
معاون بانک توسعه ی اسالمی گفت: ”ما می

 خواهیم که در کنار انکشاف زراعت نه تنها 
این بخش انکشاف شود بل بعضی از صنایع 
در  زراعتی  تولیدات  و  شود  ساخته  باید  نیز 
کرده  رقابت  بازار  در  که  باشد  سطحی 
در  باید  اسالمی  ”اقتصاد  افزود:  وی  بتواند“. 
در  و  کند  ایفا  را  مهمی  نقش  افغانستان 
این نوع اقتصاد  از  باید  انکشاف افغانستان 
سخنگوی  راشد  لطف اهللا  شود“.  استفاده 
جدید  ”رهبری  افزود:  آبیاری  و  زراعت  وزارت 
خود  روزه  صد  پالن  در  آبیاری  و  زراعت  وزارت 
برای  را  مفید  راهکارهای  و  مثبت  راهکارهای 
دریافت کمک ها برای دهقانان و پرداخت قرضه 
وی با خوشبینی به کمک� به آنها بیابند“. 
بخش  در  اسالمی  توسعه  بانک  تازه  های 
این وزارت  کشاورزی در کشور می�گویند که 
قرضه�  و  بازپرداخت  بدون  های  کمک�  برای 
است.  نیازمند  مالی  نهادهای  درازمدت  های 
قابل یاد اوریست که بانک توسعه ی اسالمی 
بخش  در  مهم  کننده های  کمک  جمله  از 
جهان  مسلمان  کشورهای  برای  توسعه ای 
است و این بانک درحال حاضر گذشته از یک 
مبلغ قرضه پروژه های گوناگونی را با ارزش 80 

میلیون دالر در افغانستان روی دست دارد.

افزایش کمک  های بانک توسعه
 ی اسالمی به افغانستان

آخرین  در  ملی  تدارکات  کمیسیون 
رییس  رهبری  حتت  که  خود  جلسه 
دوازده  آن  در  بود،  شده  برگزار  جمهور 
مختلف  نهادهای  به  مربوط  قرارداد 
از  قرار گرفت که  بررسی  مورد  را  دولتی 
تدارک  شامل  که  قرارداد  هشت  جمله 
ملی،  پولیس  محروقاتی  مواد  و  اعاشه 
ریاست  خوابگاه های  اعاشوی  مواد 
معارف والیت پروان و پروژه تهیه و نصب 
شبکه  سیستم  انتقالی  پایپ های 
به  را  باشند،  می  کابل  والیت  آبرسانی 
ارزش دو میلیارد و 938 میلیون افغانی 
ریاست  دفتر  گفته  به  شد.  منظور 
تدارکات  روی  جلسه  این  در  جمهوری، 
و  بحث  نیز  کابل  شهرداری  نفتی  مواد 
این  در  است.  شده  تایید  آن  داد  قرار 
تصدی  به  مربوط  قرارداد  سه  جلسه 
محافظت عامه به منظور بحث بیشتر 
به جلسه بعدی موکول شده است. در 
این جلسه داکتر عبداهللا عبداهللا رییس 
اجرایی و سرور دانش معاون دوم ریاست 
داشتند.همچنین  حضور  نیز  جمهوری 
انتقال مسوولیت عرضه  برنامه  باره  در 
ملل  سازمان  پروژه  مشورتی  خدمات 
متحد در گمرکات و اتکا بر ظرفیت ها در 
وزارت مالیه نیز بحث شده و مورد تایید 
تدارکات  کمیسیون  است.  گرفته  قرار 
ملی که پس از تشکیل حکومت وحدت 
اقدامات  عمده ترین  شد،  ایجاد  ملی 
منظور  به  ملی  وحدت  حکومت 
تامین  و  اداری  فساد  از  جلوگیری 
مسوولیت  و  قراردهاست.  در  شفافیت 
دارد تا متامی قراردادهای نهادهای دولتی 
از  پیش  دهد.  قرار  دوباره  بررسی  مورد  را 
گفته  کمیسیون  این  مسووالن  این 
شان  بررسی  های  نتیجه  در  که  بودند 
صرفه افغانی  میلیارد  هشت  از  بیش 

 جویی شده است

منظوری هشت قرارداد پس 
از بررسی



اتاق  معاون  الکوزی  جان  خان 
جتارت و صنایع افغانستان در یک 
شهر  در  تاجران  اعتراضی  جتمع 
حکومت  اگر  که،  گفت  کابل 
مصونیت  برای  را  امنیتی  تدابیر 
در  نگیرد،  دست  روی  تاجران 
آنان  وضعیت،   این  ادامه  صورت 
را  کشور  به  غذایی  مواد  واردات 
حتریم منوده و فعالیت های خود را 
آقای  کرد.  خواهند  متوقف 
الکوزی افزود: “ ما به حیث اتباع 
سکتور  به  مربوط  افغانستان 
خصوصی متضرر هستیم؛ مگر 
مهم  بسیار  ما  برای  که  چیزی 
سازد  می  متضرر  را  ما  و  است 
کسانی که در خود نظام است با 
با  و  دولتی  اسلحه  از  استفاده 
و  دولتی  امکانات  از  استفاده 
می  اختطاف  ما  امنیتی  قوای 
پیدا  ما  نفر  همین  اگر  شویم 
به  را  آرد  بوجی  یک  ما  نشود؛ 
کابل منی آوریم. ” این گفته ها در 
به  که  شود  می  مطرح  حالی 
در  افغان  تاجر  یک  تازگی 
از  والیت کابل  ولسوالی بگرامی 
ناشناس  مسلح  افراد  سوی 
این  که  است،  شده  ربوده 
مسلح  افراد  سوی  از  اختطاف 
امنیتی  نیروهای  یونیفورم  که 
اجنام  داشتند،  تن  بر  را  افغان 

شده است.

هشدار تاجران به حتریم 
واردات موادغذایی

زراعت  وزارت  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه 
افغانستان(NHLP) به تازگی 3400 زن را 
در والیات های تخار، بدخشان، بغالن و قندوز 
بخش  است.  داده  قرار  خود  پوشش  زیر 
و  باغداری  ملی  پروژه  خانگی  های  باغچه 
های  بخش  از  یکی  زراعت  وزارت  مالداری 
در  که  آید  می  حساب  به  پروژه  این  مهم 
ها،  خانواده  اقتصاد  بردن  بلند  قسمت 
های  زمینه  و  ها  خانواده  در  سالم  تغذیه 
اجننیر  مناید.  زنان فعالیت می  برای  کاریابی 
ملی  پروژه  کننده  هماهنگ  مالخیل  غالم 
باغداری و مالداری وزارت زراعت گفت: ”این 
پیش قدم  دهقانان  از  تن  ها  ده  زنان توسط 
که آموزش های کشت و تربیت سبزی کاری 
را از قبل فرا گرفته اند، آموزش داده شده و 
راه کشت و پرورش آن نیز برای شان رهنمایی 
نیز  دهقان پیش قدم  برای 140  می گردد.و 
وسایل کشت و پرورش سبزی کاری از سوی 
زراعت  وزارت  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه 
توزیع شد.“ وی افزود: 58 زن در والیت بغالن 
بدخشان،  والیت  در  قدم  پیش  دهقان  یازده 
و 37  قندوز  والیت  در  قدم  پیش  دهقان   34
جمله  از  تخار  والیت  در  قدم  پیش  دهقان 
پروژه  این  سوی  از  قدم  پیش  دهقان   140
بخش  در  الزم  وسایل  است.  استخدام 
از:  اند  عبارت  جات  سبزی  پرورش  و  کشت 
لباس   ، پاش  آب   ، پاش  دوا   ، دستی  کراچی 
مخصوص ، ترازو،متر، بیل ، کتمن ، بیلچه ، 
می  وشاخی  ،سبد  دستکش   ، رجه 
باشندکه در پهلوی آنها از سوی مدیران این 
پروژه در فصل کشت سبزی جات، تخم 16 
نوع سبزی را نیز برای خامن های شامل پروژه 
نیز توزیع می مناید. بخش ایجاد باغچه های 
وزارت  و مالداری  باغداری  پروژه ملی  خانگی 
زراعت از سال 2013 به این طرف فعالیت 
کرده  آغاز  شرق  شمال  زون  در  را  خود  های 
زن  هزار  هفت  حدود  برای  کنون  تا  است، 
زمینه های کاریابی را از طریق کشت سبزی 

جات فراهم کره است.

اهداء باغچه های خانگی 
برای 3400 زن در شمال شرق 

سید یحیی؛ آمر امور زراعتی والیت تخار به 
آوا گفت که برداشت برجن در این  خبرگزاری 
والیت نسبت به سال گذشته تا 15 درصد 
افزایش را نشان می دهد. وی افزود که وافر 
برای  هوا  بودن  مساعد  و  زراعتی  آب  بودن 
های  علت  از  روان،  سال  در  شالی  کشت 
عمده افزایش حاصالت این نبات در تخار می 
زراعتی تخار عالوه کرد که  امور  آمر  باشد. 
از  زمین  هکتار  هزار  چهل  حدود  ساالنه 
سوی کشاورزان در والیت تخار شالی کشت 
می شود که در سال جاری 39 هزار و 349 
وی  است.  شده  کشت  شالی  زمین  هکتار 
همچنان گفت که آمارها نشان می دهد که 
در سال جاری بیش از یک صد و پنجاه هزار 
آوری  جمع  کشاورزان  سوی  از  شالی  تن 
و  والیات شمالی  به  برای فروش  گردیده که 

کابل صادر خواهند شد.
شالی دومین نباتی است که پس از گندم به 
صورت گسترده در ساحه مرکز و ولسوالی 
از  پس  و  شده  کشت  تخار  والیت  های 
برداشت به دیگر والیت های کشور صادر می 
شود. در همین حال، شماری از شالی کاران 
در  شالی  افزایش  از  والیت  این  کشاورزان  و 
سال جاری ابراز خرسندی منوده اما از پایین 
بودن نرخ برجن در بازار فروش شاکی هستند. 
می  کشاورزان  این  از  یکی  عبدالرحمان؛ 
گوید که آنان برای کشت و برداشت شالی 
که  پولی  اما  کشند  می  زحمت  بسیار 
آورند  می  دست  به  زحمات  این  به  نسبت 
بسیار ناچیز است. کریم؛ یکی دیگر از این 
می  مردم  از  ما  که  گوید  می  کاران  شالی 
داخلی  تولیدات  از  استفاده  با  تا  خواهیم 
آنان  تا  کنند  حمایت  کشاورزان  از  کشور 
ادامه  خود  پیشه  این  به  بتوانند 
والیات  جمله  از  تخار  بدهند.والیت 
حاصلخیز در شمال کشور است که اکثر 
مردم این والیت از طریق کشاورزی و دامداری 

امرار معیشت می کنند. 

برداشت برجن در تخار 15 
درصد افزایش داشته 



پیمان  سازمان  در  ها  مقام 
از  شمالى(ناتو)  اتالنتیک 
دالر،  میلیون  صد  دو  اختصاص 
که هزینه ی این پروژه  به گونه 
آملان،  کشور  سوی  از  مشترک 
و  کانادا  بلجیم،  هالند، 
برای  می شود،  تامین  استرالیا 
تکمیل خط انتقال برق از شهر 
پلخمری  شهر  الی  شریف  مزار 
مرکز والیت بغالن خبر داده اند. 
معاون  سمونایت،  تاد  جنرال 
امنیتی  کمک های  بخش 
حمایت  ماموریت  قوماندانی 
این  از  ”پس  گفت:  ناتو  قاطع 
استفاده  بجاى  افغان  نیروهاى 
با  دیزلى که  برق جنراتورهاى  از 
هزینه زیاد تامین می شود، از برق 
از  حاضر  حال  در  که  دایمی 
کشورهای دیگر وارد مي گردد ؛ 
استفاده خواهند کرد. و با بهره 
برداری از این طرح، هزینه تامین 
نیروهای  قرارگاه های  برای  برق 
درصد   50 تا  افغان  امنیتی 
پروژه  یافت.  خواهد  کاهش 
متذکره در ماه  روان میالدی آغاز 
عملی  آینده   سال   10 طی   و 
آب  و  انرژی  وزارت  شد.  خواهد 
گفته است که: از مجموع برق 
کشور،  در  استفاده  حال  در 
تاجکستان،  از  ميگاوات   560
ایران  و  ازبکستان  ترکمنستان، 
ميگاوات   340 و  می شود  وارد 
می تولید  کشور  داخل  در  نیز 

 شود.

اختصاص 200 
میلیون دالر برای 

تکمیل خط انتقال 
برق از شهر مزار شریف 

الی شهر پلخمری

بلخ  دروالیت  پیاز  حاصالت 
افزایش  درصد  پانزده  امسال 
روزانه صد ها تن پیاز  که  یافته، 
افغانستان به شمول والیت بلخ 
به  واگه  عطاری  بندر  طریق  از 
شود.  می  صادر  هندوستان  
مسوول  زاده   شیراحمدسپاهی 
والیت  وصنایع  جتارت  های  اتاق 
اساس  ”به  گفت:  بلخ 
میان  که  ای  تفاهمنامه  
گردیده  امضا  وهند   جتارافغان 
است، پیاز افغانستان به کشور  
هند صادر می گردد.“ والیت بلخ 
وحاصل  زراعتی  والیاتی   از  یکی 
اکثر   که  بوده،  کشور  در  خیز 
ومالداری  زراعت  طریق  از  مردم 
کند  می  معیشت  امرار 
وحاصالت آن والیت را پیاز، گندم، 
خربوزه  انگور،  برجن،  جواری،  جو، 
به   . دهد  می  تشکیل  وتربوز 
ریاست  زراعتی  امور  آمر  گفته 
به  نزدیک  ساله   همه   ، زراعت 
سه هزار  جریب زمین پیاز کشت 
حاصالت  ودهقانان   شود  می 
خوبی بدست می آورند. اما نبود 
بازار فروش همه ساله باعث می 
های  پیاز  کشاورزان  تا  شود 
حاصله شان را به قیمت ناچیز 
که  برسانند  فروش  به 
حاصالت  امسال  خوشبختانه 
صادر  هندوستان   به  شان  پیاز 
برای ذخیره و تکمیل  می شود . 
افغانستان،  مردم  احتیاجات 
دهقانان  از دولت می خواهند تا 
سردخانه ها به خاطر نگهداری  
اعمار  شان  زراعتی  حاصالت 
گردد تا جلو صادرات بیش از حد 
گرفته  ازکشور  بخارج  شان 

شوند.

 افزایش محصوالت 
پیاز در بلخ

ظرفیت  به  برق  برج  بیک 
که  وات  کیلو  چهارصد 
و  دوهزار  مشکالت 
را  خانواده  چهارصد 
در  کرد،  خواهد  مرفوع 
شده  فعال  بامیان  والیت 
صدیقی رییس زون  است. 
برشنا  شرکت  مرکزی 
گفته است که، این پروژه 
چهارصد  ظرفیت  با  برق 
کیلو وات برق و بودجه یک 
دالر  هزار  دوصد  و  ملیون 
سوم  درناحیه  امریکایی 
ساخته  بامیان  شهری 
برداری  بهره  مورد  و  شده 
طاهر  آقای  قرارگرفت. 
انرژی  بامیان  والی  زهیر 
کار  منبع  را  برق  دوامدار 
عنوان  ترقی  و  پیشرفت 
شرکت  افزود که،  و  کرده 
با  تواند  می  برشنا 
منابع موجود  از  استفاده 
خورد  های  پروژه  دربامیان 
به  را  بیشتری  وکوچک 
منظور تامین برق درنقاط 
و  ایجاد  بامیان  مختلف 
برسانند.  برداری  بهره  به 
دوامدار  انرژی  گفت:  وی 
عایداتی  سرچشمه  برق 
مردم  برای  پایدار  و  بهتر 
بامیان می باشد و مناطق 
افغانستان  مرکزی 
تطبیق  با  تا  دارند  انتظار 
و  برق  ملی  های  پروژه 
تطبیق پروژه تاپی و کاسا 
 ، یک هزار ازمسیر بامیان 
از  والیت  این  مشکل 
همیشه  برای  برق  ناحیه 

مرفوع گردد.

بهره برداری ازیک 
پروژه تولید برق در 

بامیان

اول جاده کمربندی هرات  قسمت 
میلیون   32 هزینه  به  (بای پس) 
شرکت  یک  توسط  که  دالر 
خصوصی ساخته خواهد شد، با 
اجننیر  فوایدعامه  وزیر  حضور 
محمود بلیغ ، وزیر معادن و سفیر 
افغانستان  در  ایتالیا  کشور 
عامه ی  فواید  شد.وزیر  افتتاح 
کشور بر کیفیت مواد و چگونگی 
ساخت جاده (بای پس) و پایان کار 
کرده  تاکید  آن  معین  وقت  به 
این جاده  قسمت نخست  گفت: 
است؛  کیلومتر   20 شامل  که 
افتتاح شده و در آینده ی نه چندان 
دور قسمت دوم آن که در مجموع 
می باشد  کیلومتر   45 از  بیش 
از  بلیغ،  شد.  خواهد  افتتاح 
حفاظت این راه و تامین امنیت در 
هرات  والی  از  آن  ساخت  جریان 
خواستار توجه جدی شده و افزود 
مستقیم  طور  به  جاده  این  که 
شاهراه اسالم قلعه را به شاهراه 
می کند.  وصل  قندهار 
هرات  والی  رحیمی،  محمدآصف 
این جاده  از حفاظت  تعهد  ضمن 
جمله  از  بای پس  که  می گوید 
که  باشد  می  پروژه ها  مفیدترین 
پس از این، عبور موترهای سنگین 
و  شده  کمتر  شهر  سطح  از  وزن 
طریق  از  آن  مرور  و  عبور  زمینه ی 
خواهد  صورت  کمربندی  جاده 
گرفت. بای پس در شمال هرات قرار 
داشته و مدت زمان ساخت بخش 
شرکت  با  جاده  این  نخست 
قرارداد کننده، 18 ماه عنوان شده 
تا  که  است  مکلف  شرکت  آن  و 
18 ماه دیگر قسمت نخست این 
فوایدعامه ی  وزارت  حتویل  را  پروژه 

کشور بدهد.

افتتاح 20 کیلومتر از 
جاده کمربندی هرات
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مسوولین در والیت بدخشان از حریق شدن پنچ عراده موتر باربری 
سازمان غذایی جهان خبر میدهد. به گفته آنان این پنچ عراده 
در منطقه که بین ولسوالی های   (WFP) واسطه باربری دفتر
یاوان و یفتل پایان این والیت از سوی چند تن مسلح نا شناس به 
والی  سخنگوی  فروتن،  نوید  احمد  است.  شده  کشیده  آتش 
بدخشان به رسانه ها گفت: وسایط باربری مربوط به سازمان 
از  آتش کشیده شده است که خالی  به  در حال  غذایی جهان 
عراده  این  بر  که  کمکی  مواد  گفت:  وی  بوده  غذایی  های  مواد 
و  رسیده  یفتل  و  یاوان  های  ولسوالی  به  بود  زده شده  بار  جات 
حین باز گشت از سوی مخالفین در منطقه صوفه در مرز میان 
ولسوالی یاوان و یفتل پایان حریق شده است.گفتنی است که 
و  بی بضاعت  مردم  به  تا  است  این سازمان همیشه کوشیده 
سیاسی  سازمان  هیچ  به  و  مناید  غذایی  همکاری  دیده  آسیب 

مربوط نبوده و یک نهاد مستقل بشر دوست میباشد.

به آتش کشیده شدن وسایط سازمان 
غذایی جهان در بدخشان

معصومه  با  دیدار  در  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی  احمد  علی  اجننیر 
مرادی والی دایکندی از پروژه های توسعوی برای دایکندی سخن 
گفته و افزود که سیستم آبیاری دایکندی عوض شود و ذخیره آب 
دیدار  این  در  گیرد.  قرار  تخنیکی  ارزیابی  مورد  سرچشمه  در 
عثمانی افزود: سه جهت استراتیژیک برای آب (میزان موجودیت 
از سوی وزارت انرژی و آب  مدیریت بحرانهای آبی)  مدیرت آب،  آب، 
و  بدخشان  نورستان،  بامیان،  آب  مسله  و  است  شده  تعریف 
دایکندی زیر بررسی قرار دارد تا راه حل های بنیادی برای آن در نظر 
این  در  برق  هزینه  دایکندی گفت:  والی  خامن مرادی  گرفته شود. 
دولتی  ادارات  به  هر کیلوات  ازای  در  افغانی  به 45  نزدیک  والیت 
است و ممکن برای شهروندان عادی سنگین تر از این باشد.در پایان 
وزیر انرژی و آب از آمادگی های جدی این وزارت برای ساخت بند در 
برق  تولید  برای  هایی  تالش  که،  گفت  داده  خبر  دایکندی  والیت 

داخلی در این والیت نیز جریان دارد.

روی دست گیری پروژه های آب و انرژی در 
دایکندی

 Afghanistan has produced more than 1.5mn kilograms of honey during the past two quarters,
 which is the highest production ever. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
 (MAIL) linked this unprecedented rise in honey production to the improvement in the capacity
 building of beekeepers and provision of processing equipment and honey wax. Beekeeping is
 common in Badakhshan, Kunduz, Baghlan, Nangarhar, Takhar, Ghazni, Herat, Logar and Paktia
 provinces. Afghanistan produces one of the world’s best quality honey; however, lack of access
 to storage facilities and processing machinery have hindered growth of honey production in
 the past years. Absence of proper processing is a major issue in the Afghan honey industry.
 Processors often use platic jars which reduce both quality of honey and product image. Lack of
 proper processing capacity means the bulk of the raw honey produced in Afghanistan is sent to
Pakistan, where it is processed and re-imported to Afghanistan at a higher cost. There are vari-
ous beekeeping groups in Afghanistan. Some are part of an association like the Paktia Beekeep-
 ing Association and Nangarhar Beekeepers’ Association. Some have formed cooperatives; such
 as, in Takhar, beekeeping cooperatives are in the districts of Shohada, Baharak, Jerm, Wardoge,

.Khash and Rustaq

Unprecedented rise in honey production in Afghanistan



 Mines Minister Daud Shah Saba in
 his address to a press conference in
 Kabul on Sunday 13 September said
 that his ministry was shifting focus
 towards small mineral deposits
 over the next �ve years. He said that
 Afghanistan currently lacks the
capacity to execute large and com-
plicated mining projects and sup-
 ported implementation of smaller
 projects to create jobs and develop
 capacity. Minister Saba added that
 discussions would be held with
local investors concerning the estab-
 lishment of extraction industries
 and then long term, medium and
 short term strategies and policies
 would be decided. He said that his
 ministry was working on reforming
the rules and regulations of his min-
 istry. “Work on reforms in the rules
 and regulations of his ministry has
 been 70% completed and the  rest
 would be completed in six months,”
 said Minister Saba. The minister
 said they were working to amend
 the mines law and added that there
 were no laws and regulations in the
 sphere of coalmining, so they
prepared a draft law on coal extrac-
tion and submitted it to the Minis-
try of Justice for evaluation. Regard-
ing transparency in mining con-
 tracts, he assured that the public
 would know how much was earned
 from minerals, how much a contract
.cost and how the revenue was used

 Afghan Mines Ministry to
 focus on small mineral

deposits

 Afghanistan’s giant telecommunications company,
 Roshan, has been listed in Fortune Magazine’s Top 51
 Companies Changing the World. Ranking 21st in the list,
 Roshan joins the ranks of renowned companies such as
 Google, Facebook, Nike, IBM and others. Roshan is
 recognized for its social works and its contribution to
the development of Afghanistan. The leading communi-

 cation provider has encountered several attacks by the
 Taliban. Eighteen towers worth USD 14mn were
 bombed. As Fortune Magazine states: “Perhaps no other
 company on this list operates under such stress, and yet
 Roshan has become a foundational cornerstone for a
 new, developing Afghanistan.” According to Roshan’s
 CEO Karim Khoja, Roshan has pioneered a business
 model in Afghanistan in which commercial success and
 social contribution are “inseparable”. “We believe that it
 is the responsibility of private enterprise to drive the
 change this country needs. Businesses operating here
must be prepared to invest signi�cantly in the develop-

 ment of Afghanistan and its next generation of leaders,
 as only then will the country have a chance to succeed.”
 Roshan (Telecom Development Company Afghanistan
 Ltd) is Afghanistan’s leading total communications
 provider with over six million active subscribers and a
 network that provides coverage to over 65 percent of
 the population in all 230 cities and towns in all of the

.country’s 34 provinces
 Roshan is a true Afghanistan success story, serving as a
 catalyst for economic growth and actively contributing
to the country’s long-term development. Since its incep-

 tion ten years ago, Roshan has invested over $550
 million in Afghanistan and is the country’s single largest
 investor and taxpayer, contributing approximately �ve
 of the Afghan government’s overall domestic revenue.
 Roshan directly employs more than 1,200 people, 20
 percent of whom are women, and provides indirect

.employment to more than 40,000 people

 Roshan makes it to the list of Fortune
Magazine’s Top 51 companies



 Afghanistan exports 1,000 tons of
 onion to India on a daily basis which
 has resulted in an unprecedented
 decline of onion prices in Indian
market. “Onion import from Afghani-
 stan has increased as daily 20-25 big
 trucks carrying about 1,000 tonnes of
 commodity are coming into India
 through Attari-Wagah land route,”
 Economic Times quotes Rajdeep
 Uppal, former Chairman of CII
 (Amritsar zone). According to reports,
 5-10 trucks of onion arrive in New
 Delhi, India every day through Attari-
 Wagah land route from capital Kabul
 only. Afghan traders said a large
 amount of the crop rotted last year
before they could make it to the mar-
 kets or they were sold at lower prices.
 This year Afghan farmers and traders
have bene�tted from the export oppor-
 tunities provided to them, added the
 traders. Meanwhile, the Afghanistan
 Chamber of Commerce and Industries
(ACCI) said that due to lack of cold stor-
 ages, traders are obliged to sell onions
 at relatively lower prices before they
 rot away. This results in the shortage of
 the product in the Afghan market after
 the onion season; hence, onion is
 imported back from Pakistan and
 other neighboring after the onion
 season at a much higher rate. Onion is
an important part of many of the vari-
 ous Indian cuisines. The nation is
 bound to face onion crisis once in two
 years. Exports of Afghan onion have
 also helped in curbing the rising prices

.of the commodity in India

 tons of onion exported 1,000
to India from Afghanistan daily

 The Ministry of Mines and Petroleum called on the
 Afghan private sector to invest in the long-awaited
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas pipe-
line. MahaiuddinNoori, spokesperson for the Minis-

 try of Mines and Petroleum, said this move was to
 encourage investment and create job opportunities.
 Private companies will be involved in the technical
 aspect of the project, added Noori. The Afghan
 Chamber of Commerce and Industries (ACCI) has
 welcomed the move and said that the private sector
had the necessary capacity for technical implemen-

 tation of the TAPI project. Earlier this week, Afghan
 o�cials reported that work on the TAPI gas pipeline

.would o�cially kick o� in December

 Afghan government calls on
private sector to invest in TAPI

 President Mohammad Ashraf Ghani along with his
economy adviser, Hazrat Omar Zakhilwal, and Com-

 merce and Industries Minister, Humayun Rasa, met
 with Afghanistan’s carpet weavers union. He
 thanked the union for creating job opportunities for
 more than 1.6mn Afghan in the country. President
Ghani assigned the Commerce and Industries Minis-

 try to identify the problems of the Union and
 address those problems in the next two weeks. This
 visit was prior to President Ghani’s meeting with the
 President of Turkmenistan where cooperation in the
 growth of carpet industry was one of the topics for
 discussion. Turkmen President Gurbanguly Berdi
 Mohammadov who arrived in Kabul on Thursday 25
 of August pledged to cooperate with Afghanistan in

the growth of the carpet industry

 President Ghani meets with
Afghanistan’s carpet weavers union



 The Alokozay Group of Companies has
 pledged to investment in the housing
 sector of Afghanistan. An agreement to
 that e�ect is soon going to be signed
 between the Afghan government and
 Alokozay group  This followed after a
 meeting between the Minister of Urban
Development A�airs Syed Sadat Man-
soorNaderi and Chief Executive of Aloko-
 zay Group of Companies on
 Monday14th of September in Moscow,
Russia. One of Russia’s leading indus-
 tries will provide technical support to
 Alokozay Group of Companies to invest
 in the housing sector. Minister Naderi
 urged Russia to invest in Afghanistan’s
 housing project during his o�cial visit
 to Moscow. He met with Russia’s special
 envoy to Afghanistan and Pakistan,
 ZamirNabiyevichKabulov, Minister of
 Urban Development and President of
the Chamber of Commerce. An agree-
ment between Afghanistan’s House Con-
 struction Sector and a Russian industry
 has been signed based on a 49% and
 51% share. As per the agreement,
 Russia will deliver USD 25mn worth of
 construction equipment which will
 enable the construction company to
.build up to 1,000 apartments annually

 Alokozay to invest in
Afghanistan’s housing sector

 The trade between Pakistan and Afghanistan
 has dropped by over 40% in the past quarter,
reported the Pakistan-Afghanistan Joint Cham-

 ber of Commerce and Industry (PAJCCI). The
 o�cials have linked this decline in trade
 volume between the two neighboring nations
to the souring political relations and the histori-

 cal transit problems that exist. Other reasons
cited are the worsening economy of Afghani-
stan and the informal boycott of Pakistani prod-

 ucts by the Afghan public. This year’s trade
 volume is projected at no more than USD 5bn
 compared to last year’s USD 9bn. According to
 PAJCCI, a number of factories have already
 closed down their businesses in Pakistan as a
 result of the recent development. In August,
 Afghans reacted to the string of attacks on
 Kabul city by boycotting Pakistani products.
 The campaign against Pakistani products
 started on social media where Pakistan was
 accused of the recent attacks on Afghan soil
and posts calling for boycotting Pakistan’s prod-
ucts went viral. Meanwhile, Afghanistan Indus-

 trial Association (AIA) is optimistic that this
 move would have a positive impact on
 Afghanistan’s economy as more Afghans will
 turn to consuming Afghan products; as a result
 of which, local production will increase. Afghan
 traders have turned to other regional markets
 like China, Turkey, Russia and India for bringing

.in goods to Afghanistan

 Afghan-Pak trade dropped by over
40%



 A Pakistani newspaper has
 recently reported that
 Afghanistan’s imports from
 Pakistan stood at USD 1.69 in
2014-2015, making the land-
 locked nation the third largest
importer of Pakistani prod-
ucts. According to Dawn news-
 paper, Afghanistan’s imports
 from Pakistan increases
 sharply over the last three
 years. Afghanistan’s exports to
 Pakistan were limited to USD
 37mn during the year. The
 United States and China are
 the leading nations in terms of
 Pakistan’s importers.
“Pakistan’s exports to Afghani-
 stan were more than its
 exports to South-east Asia,
 including Indonesia, Malaysia,
 Singapore and Thailand, which
 collectively stood at $1.298bn
 while imports were at
 $6.795bn in 2015,” the report
added. This is despite the politi-
 cal tensions between the two
nations over the rise of insur-
 gent attacks on Afghan soil for
 which the Afghan government
has consistently blamed Paki-
 stan. Economists believe the
 trade volume between
 Afghanistan and Pakistan
 would rise if business barriers
 were dismantled and political

.relations were normalized

 
Afghanistan third larg-

est importer of Paki-
stani products

A study conducted by a Kabul Univer-
 sity lecturer with the help of an aid
 organization shows that Afghanistan’s
 precious and semi-precious stones
 worth USD 267mn are being smuggled
 every year at the border with Pakistan.
 “The �ndings of our research shows
 that precious and semi-precious
 stones worth $267 million USD are
 annually smuggled to Pakistan
 through open borders of the country,”
 TOLOnews quotes Kabul University
 lecturer, Hasibullah Moahid. Moahid
 urged the government to protect
 Afghanistan’s natural resources and
 prevent its illegal trade. According to
 the source, the research claims that
 powerful �gures play a key role in the
 smuggling of the stones. It further
 adds that the stones, including ruby,
 emerald, alabaster, azure, and marble,
 are smuggled under the names of coal
and decorative white stones. Mean-

 while, Afghan Ministry of Mines and
 Petroleum said they have drafted a
 plan for preventing illegal trade of
 Afghanistan’s natural resources. “We
 have prepared a plan which includes
 the code of the services for processing
 precious stones, serious cooperation
 with security forces in preventing
 illegal mining and smuggling of
stones,” TOLOnews quotes the spokes-
man for Ministry of Mines and Petro-

 leum, Muhayuddin Noori. “We will stop
illegal extraction of mines by imple-

“.menting the plan

 
 

 Gemstones worth USD 267mn
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 A number of
 economic analysts
 have called on the
 Afghan government
 to �nd a permanent
 solution to the New
 Kabul Bank issue.
 There are di�erent
 options-privatizing
 the bank, terminating
 it or making it a full
 state run bank-, said
 economic analyst
 Haseebullah Mauhid.
This comes after Integ-
rity Watch Afghani-

 stan reported on
 Saturday 29 of
 August that the New
 Kabul Bank has lost
 USD 65mn in the past
 six years. The Finance
 Ministry has not yet
 commented on the
 amount of the money
lost but has con-

 �rmed that the bank
 is running at a loss.
The Afghan govern-

 ment seized Kabul
 Bank in 2010 and
 bailed it out at USD
 825mn to overcome
 the crisis that pushed
Afghanistan’s bank-

 ing system to the
.brink of ruin
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 The Government of Afghanistan has
renamed the Salma Dam as “Afghan-
 India friendship dam” to honor the
contribution India has had in recon-
struction of this major dam. The deci-
 sion was made by Afghan President
 Mohammad Ashraf  Ghani. The Salma
Dam located in western Herat prov-
 ince is expected to be completed by
 mid-2016. According to the Indian
Consulate in Herat province, the reser-
 voir will be 20km long and 3.7km
 wide and has a storage capacity of
640mn cubic meters. Situated on Hari-
rod River in Chishte Sharif, the multi-
 million dollar Salma Dam Project is
 being executed by M/S WAPCOS Ltd.
 Costing at least USD 300mn, the
 expenditure on the project will be
 met by the Non-Plan Head of Aid of
 India to Afghanistan. The Salma Dam
 is one of the two big projects India
 undertook in Afghanistan, the other
 being the Parliament building. The
 dam’s completion failed in 2010 due
to security issues and logistical con-
 straints. The dam will meet energy
and irrigation requirement of West-
 ern Afghanistan, with a capacity of
producing 42Mw of power and irrigat-
 ing 80,000 hectares of land. The
 project includes construction of 107.5
 m high and 550 m long rock �ll dam
 and other typical components of any
 hydroelectric power project such as
 spillway, powerhouse, switchyard,

and transmission line

  Salma Dam renamed as
Afghan-India Friendship Dam

 Da Afghanistan Bank
(DAB), Afghanistan’s Cen-

 tral Bank, has extended
 banks loans issuance to
medium and small entre-

 preneurs in rural areas. An
 agreement to that e�ect
 was signed between DAB
and thirteen non-
governmental organiza-

 tions in Kabul. Addressing
 the press conference, DAB
 deputy governor Essa
 Khan Turab, said the NGOs
 would extend the Public
 Credit Registry (PCR)
 systems to villages. The
 Bank with collaboration
 from the World Bank
 launched the Collateral
 Registry (CR) and the
 Public Credit Registry
systems and made it avail-

 able to all commercial
 banks in 2014. As per the
 contract, the NGOs will
 provide credits for bank
clients, deliver informa-
tion on credits and collec-

 tion full information
 about the credit takers
and record them. Accord-

 ing to Turab, people in
 rural areas would be
 issued loans ranging from
 $20,000 to $300,000

.through the systems

 Afghanistan Central
 Bank extends credit
system to rural areas

 Afghan President
 Mohammad Ashraf
 Ghani vowed to tackle
 unemployment in the
 nation in an e�ort to
 retain some of the tens of
 thousands of Afghans
 migrating to Europe in
 search of a better life. In
 an exclusive interview
with Tolo News, Presi-

 dent Ghani said he was
 aware of the situation of
 Afghans seeking asylum
 in Europe, Australia or
 other countries and he
 promised to strengthen
 the fragile economy and
 create job opportunities.
 He insisted that there
was still hope in this coun-
try and pointed to agricul-

 tural projects and other
 initiatives such as the
 TAPI gas pipeline to
 boost economy. “These
 projects will help create
jobs,” said Ghani. Pres-

 ently, Afghans make up
 the second largest group
 of migrants sweeping
 through Europe, with
more than 50,000 leav-

 ing Afghanistan since the
start of the year, accord-

 ing to the UN’s refugee
.agency

 President Ghani vows
 economic boost to

stop migrant exodus



 The number of people in Aghanistan resorting to selling land or turning to friends or family
 for help because of food insecurity has doubled in the last year, according to a joint report that
 released on 10th of September by several UN and other aid agencies. The 2015 Seasonal Food
Security Assessment in Afghanistan (SFSA), published by the country’s Food Security and Agri-
 culture Cluster (FSAC), found that at the peak of the lean season the number of Afghans facing
 severe food insecurity increased from 4.7 percent of the population 12 months ago to 5.9
percent today. This means more than 1.5 million people are now classed as severely food inse-
 cure, an increase of more than 317,000. Another 7.3 million people – more than one out of
every four Afghans – are classed as moderately food insecure. But most concerning is the �nd-
 ing that the proportion of severely food insecure people who have already exhausted their
 capacity to cope with these emergencies has increased – meaning many more are now forced
to sell land, take children out of school to work, or depend on relatives. The SFSA report indi-
 cates that the number of people engaged in these last ditch actions has doubled over the past
 year to more than 20 percent of food insecure people across the country. This will leave even
 more Afghan people sign�cantly vulnerable to extreme poverty. “When people resort to these
 measures, they have no resilience against future shocks,” said Claude Jibidar, Representative
 and Country Director of the UN World Food Programme (WFP) in Afghanistan today. “These
 �gures are extremely alarming, especially in a country where more than one third of all people
 are already food insecure. This report could portent a future spike in the next 12 months in the
 need for food and other humanitarian assistance.” “Although Afghanistan will produce
 slightly more wheat this year, a large number of poor and hungry people will not be able to
 purchase food from the market,” said Tomio Shichiri, Food and Agriculture Organization of the
 United Nations (FAO) Representative in Afghanistan. “It is a question of access rather than
 production. Special attention needs to be given to female-headed households and displaced
 people for agriculture-based livelihoods.” The report shows that female-headed households
 are almost 50 percent more likely to be severely food insecure than other households in
 Afghanistan, having a much poorer diet than their peers and a much lower income. Women
 who head their household are also twice as likely to use emergency coping strategies, such as
 begging. People displaced from their homes by con�icts or disasters, particularly those living
 in tents, also su�er from poor diets. Khost and Paktika provinces, which host over 35,000
 displaced households (more than 200,000 people), need immediate support to prevent food
 insecurity from worsening. FSAC, FAO, WFP and the Government said that a lack of funding
 could exacerbate this problem even further. “It is the last resort when farmers start selling
productive assets such as livestock, machinery or land,” said Mr. Abdul Majid, FSAC Coordina-
tor. “This is not only a loss for farmers but for the all community – as skills and means for agri-
 cultural production will be lost – saturating the urban labour market.” “It is striking to know
 that one third of the Afghan population is food insecure and their situation continues to
 worsen,” said HE Assadullah Zamir, Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock. “We
 request the donor community to continue assisting the most vulnerable Afghans before it

“.becomes too late

 Severe food insecurity on the rise in Afghanistan – “extremely alarming
“trend



 Afghanistan remains to be the
 highest recipient of aid
 money from the United States
 Agency for International
 Development (USAID) despite
 the withdrawal of foreign
forces and decline in Ameri-
can aid assistance. Afghani-
 stan received USD 85mn from
 the United Stares in 2015,
 making it the highest aid
 recipient in the world. William
 Hammink, USAID mission
 director in Afghanistan,
 assured that his country
 would continue its support to
 Afghanistan. He announced
on Saturday 19th of Septem-
 ber that USD 900mn worth of
 aid had been suggested to the
 Congress for the next �scal
year for Afghanistan. Accord-
 ing to Hammink, the USAID
 has disbursed USD 16.54bn
 for Afghanistan since 2002.
 The allocated money had
 been spent on infrastructural
 projects, roads, energy,
 health sector, water projects,
 agriculture and private sector
 development. Corruption
remains to be a major chal-
 lenge in the way of proper
 management of aid money.
 The Special Inspector General
for Afghanistan Reconstruc-
 tion (SIGAR) has repeatedly
 slammed the US government
 for failing to implement an

.anti-corruption strategy

 Afghanistan is biggest
recipient of aid from USA

 Turkmenistan will begin work on the much
awaited Turkmenistan-Afghanistan-

 Pakistan-India (TAPI) gas pipeline in early
December. Holding the world’s fourth larg-

 est natural gas reserves, Turkmenistan is
 keen to diversify its natural gas exports
 and the TAPI project has been touted by
 Turkmenistan since the 1990s. According
 to sources, the construction of the pipeline
 will take 3-4 years and is designed to last
 for 30 years. The project aims to export up
 to 33 billion cubic meters (bcm) of natural
gas per year through a proposed 1,800-

 kilomter pipeline from the Dauletabad gas
 �eld in Turkmenistan along the highway
 through Herat, Helmand and Kandahar in
Afghanistan, to Quetta and Multan in Paki-
stan, and on to Fazilka in India. The pipe-

 line could become a recipe for long-term
 stability in Afghanistan by generating
 revenue for the Afghan government and
 creating jobs for Afghans in general. The
 pipeline is expected to produce USD
 400mn a year in revenues for Afghanistan.
 It will further provide an alternative
 energy source for Afghanistan, which is
 currently depending on Iran for fuel. In
 addition to the economic bene�ts that the
project will bring in its wake to the partici-

 pating countries, it has serious geopolitical
 implications as well that will further
bolster Afghanistan’s ties with its neigh-

 bors, particularly Pakistan. Pakistan and
 Afghanistan’s tensions over trade and
 terrorism are profound. The TAPI project
 will promote positive political and
 economic interaction between the two
 neighboring nations by providing an
 avenue for mutually-bene�cial economic

.cooperation

 Pine nut traders in
 s o u t h e a s t e r n
 Paktika province
 have complained
 about lack of access
 to suitable markets
 for their products.
 The traders have to
 su�er losses worth
 millions of
 Afghanis every year
 as they sell their
 annual stock to
 Pakistani traders at
low prices. The Paki-

 stani traders export
 the same dry fruit
under ‘Made in Paki-

 stan’ label to
 foreign countries.
 Paktika is endowed
 with dense pint nut
 forests. The nut is
 mostly grown in
 Argon, Gayan,
 Zherok, Nakai,
 C h a h a r B a r a n ,
 SraRawza, and
 Barmal districts of
 the province. The
 traders slammed
 the government for
 failing to promote
the pine nuts busi-

 ness in Paktika.
 Sold at 1200-1500
 AFN per kilo, the
seed is very expen-

 sive and fetches
 good money to the
 traders. However,
 due to lack of
 proper markets,
 Afghan traders are
 forced to sell their
 pine nuts products
 to Pakistan at

.throwaway prices

 Paktika pine nuts
trade in shambles

 Work on the much awaited TAPI gas
pipeline to begin in December



 The Afghanistan Investment Support
Agency (AISA) chief Mohammad Qur-
 banHaqjo said on Wednesday16th of
 September that promoting small and
 medium enterprises (SMEs) can be a
 catalyst for economic growth of
 Afghanistan. Addressing a conference
 on SMEs at Karwan University in Kabul
 on Wednesday 16th of September,
 Haqjo slammed the government for
 failing to understand the value and
 importance of SMEs in the past 14
 years. He regarded the SMEs as highly
critical for reducing trade de�cit, creat-
 ing jobs and increasing exports in the
 country. “Our trade balance is -94%.
 One way to grow exports is through
 small and medium enterprises,” said
 Haqjo. Haqjo also called for increasing
women’s role in this sector and provid-
 ing e�ective and clear programs to
 increase their capacity. According to
 reports, there are 5,000 trade licenses
 in Afghanistan within the SMEs sector.
 The conference was the �rst of its kind
and it was sponsored by the Afghani-
stan Commercial Bank (ACB), Afghani-
stan Chamber of Commerce and Indus-
 tries (ACCI), AISA and Kabul Group. The
 purpose of the conference was to
 promote entrepreneurship, stimulate
services for SMEs and create employ-

.ment opportunities

 SMEs can be a catalyst for
Afghanistan’s economic growth

 India is currently negotiating the rate of natural gas
 supply at Chabahar port with Iran. Iran has o�ered
 a rate of USD 2.95 per mmBtu for a urea plant being
 set up by India at Chabahar port, while India wants
 the supply at USD 1.5 per mmBtu rate. “Now we are
 negotiating. The Prime Minister has set up a panel
under my leadership to negotiate with Iran on low-

 ering the rate for supplying gas. If they o�er to
supply gas at USD 1.5 per mmBtu rate, we will prom-

 ise them Rs 1 lakh crore,” Economic Times of India
quotes India’s Union Minister NitinGadkari. Gad-

 kari pointed out that the setting up the urea at
 Chabahar port will help save Rs 80,000 crore of the
 subsidy, which the Indian government has to give
 to farmers for making urea. India has already
 pledged to invest about USD 85mn to develop the
 port, which will give India a sea-land access to
 Afghanistan’s major cities—Heart, Kandahar, Kabul
 and Mazar-e-Sharif. The Chabahar port also serves
 as an alternative route for Afghanistan to Pakistan’s
 Karachi port, where most of Afghan goods pass
 through but face hurdles from Pakistani o�cials
 due to political restrictions and high storage costs.
 Meanwhile, it is reported that India, Afghanistan
 and Iran o�cials have recently met to �nalize a
 Memorandum of Understanding (MoU) on the
 Chabahar port. India’s Kandla Port Trust (KPT) JV
 Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) have already
begun work on the port. Envisaged to be com-

 pleted by December of 2016, the port is connected
 to the city of Zaranj in Afghanistan’s southwestern
province of Nimruz, which is 700km from southeast-

.ern Iran

 Iran, India in talks to lower gas rate supply at
Chabahar port
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