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 گذشت؟؟ چه افغانستان اقتصاد در گذشته ماه دريک
 با رقابت و توليد و صادرات انکشاف برای ها زمينه و ها چالش

 ؟؟ بودند چه ای منطقه های کننده توليد

What Happened in the Country's Economy last 

month? 

What were the Challenges to the Development, 

Production, Exporting and Competing with the 

Regional Producers? 

A work of: Afghanistan Economic and 

Legal Studies Organization (AELSO) 
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Afghanistan to participate 

in Expo Milano 2015 

 
Afghanistan, through the Export 
Promotion Agency of 

Afghanistan (EPAA), will be 

taking part in Expo Milano 2015 
that is slated for May 1 to 

October 31, 2015 in Milan, Italy. 

Over this six-month period, 
Milan will become a global 

showcase where more than 140 

participating countries will show 

the best of their technology that 
offers a concrete answer to a 

vital need: being able to 

guarantee healthy, safe and 
sufficient food for everyone, 

while respecting the Planet and 

its equilibrium. 
In addition to the exhibitor 

nations, the Expo also involves 

international organizations, and 

expects to welcome over 20 
million visitors to its 1.1 million 

square meters of exhibition area. 

Afghanistan will exhibit its 
authentic products, in particular, 

the typical spices that give 

Afghan foods a unique flavor. 

A large space is dedicated to 
Afghanistan’s renowned local 

cuisine, with refreshment 

services offering visitors a taste 
of dishes from Afghanistan’s 

different tribes. 

A platform for the exchange of 

ideas and shared solutions on the 

theme of food, stimulating each 

country’s creativity and 

promoting innovation for a 

sustainable future, Expo 2015 

will give everyone the 

opportunity to find out about, 

and taste, the world’s best 

dishes, while discovering the 

best of the agri-food and 

gastronomic traditions of each of 

the exhibitor countries. 

Uzbekistan to assist 

Afghanistan in boosting 

economic recovery 

 
Uzbekistan promises to stand by 

Afghanistan and assist the war-

torn nation in boosting economic 

recovery. 
The neighboring country’s 

Foreign Minister, Abdul Aziz 

Kamilove, discussed stability in 
Afghanistan in a meeting with 

Nichloas Haysom, the United 

Nations’ Secretary-General 
Special Representative and Head 

of the UN Assistance Mission in 

Afghanistan. 

He said Uzbekistan refrains from 
interfering in Afghanistan’s 

domestic affairs and is interested 

in supporting the country’s 
economic recovery by enhancing 

bilateral cooperation. 

Uzbekistan and Afghanistan’s 
bilateral cooperation is mainly 

tied with the Hairatan-

Uzbekistan rail project, which is 
the essential common carrier rail 

road project in Afghanistan. 

The railway opened to the public 

in August 2011 after its 

completion in November 2010. 

It serves to convert Afghanistan 

into a transit hub for shipment of 

goods to Central Asia, South 

East Asia, Pakistan and Europe. 

TAPI project in a limbo 

once again 

 
The much-awaited Tajikistan-
Turkmenistan-Pakistan-India 

(TAPI) gas pipeline project is 

once again in a limbo after 
Turkmenistan backed off from 

the project in a meeting in 

Islamabad. 

The USD 10bn pipeline has been 
pending due to absence of a 

credible operator. The French 

giant Total SA has expressed 
interest in leading a consortium 

of national oil companies of the 

four nations in the TAPI project. 
The Total SA consortium, which 

consists of French, Chinese and 

Russian companies, will lay and 

operate the pipeline. 
Turkmenistan, however, does 

not seem to come to terms with 

this and maintains that its law 
does not provide for giving 

foreign firms an equity stake in 

the section of the pipeline 
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stretching from the Dawlat Abad 

gas field to the Afghan border. 
The Turkmen delegates argued 

their own government would be 

in charge of building that portion 
of the pipeline. 

India called on Turkmen 

government to relax its domestic 

law and allow for an 
international firm to build the 

project. 

“India’s commitment to source 
natural gas from Turkmenistan 

through TAPI natural gas 

pipeline project and made a 

renewed pitch for the 
expeditious appointment of a 

mutually acceptable Consortium 

Leader, which is a vital step in 
the implementation of the 

project, in a time boundmanner,” 

Economic Times quotes India’s 
Oil Minister Dharmendra 

Pradhan. 

Kabul to host the 21st TAPI 

summit 

The 21st Summit of 

Turkmenistan-Afghanistan-
Pakistan-India (TAPI) gas 

pipeline is scheduled to be 

hosted in Afghanistan’s capital 

city, Kabul, within two months . 
The officials of the concerned 

nations will finalize the 

inception date of the project 
during the upcoming meeting. 

The pipeline will be operational 

in 2017. It has the capacity to 

carry 90mn standard cubic 
meters a day gas for a 30-year 

period, of which India and 

Pakistan would get 38 mmscmd 
each, and Afghanistan would get 

the remaining 14 mmscmd. 

The 1735km gas pipeline is 

expected to stretch from the 
largest gas field in 

Turkmenistan, Galkynysh, 

through Afghanistan’s provinces 
of Herat and Kandahar to 

Fazilka, area located between 

India and Pakistan. 

The four nations’ president 
signed the intergovernmental 

agreement of the TAPI project in 

2010 in Ashgabat, 
Turkmenistan. 

The project has been a topic of 

discussion from 1990 onwards. 

The Transaction Advisory 
Services Agreement (TASA) on 

the project was signed in 

November 2013. 
The pipeline will bring USD 

450mn in revenue to 

Afghanistan and generate 

employment opportunities for 

thousands of youth. 

Afghanistan to create a 

new economic data 

collection system 

 
The Afghan Chamber of 

Commerce and Industries 

(ACCI) is working together with 
the Central Statistics Office 

(CSO) on the creation of a new 

economic data collection system. 
The purpose of the system is to 

provide a more accurate data 

needed for the government to 

plan and evaluate economic 

development projects. 
The data will come from various 

institutions such as trade, 

finance, agriculture and ACCI, 
on quarterly basis and will be 

reviewed for accuracy. 

ACCI Board of Directors Chair, 

Atiquallah Nasrat, said the 
system would promote 

cooperation and collaboration 

between the different sectors of 
Afghanistan. 

“Statistics in Afghanistan are 

given without prior cooperation 

among the institutions, as a 
result of which, there is a high 

discrepancy in the figures from 

the different institution,” said 
Nasrat. 

The Afghan Industries 

Association (AIA) have 
welcomed the system and have 

promised to cooperation with the 

concerned institutions in 

providing accurate numbers. 

Afghanistan’s Account 

System 

 
The current accounting 

framework of the Government of 
Afghanistan uses the Cash basis 

of Accounting, where expenses 

against budget appropriation are 
recognized whenever expenses 

are paid and revenues are 

recognized only on actual 
receipt. 
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The Afghan Ministry of Finance 

(MoF), through the treasury 
department, is implementing a 

World Bank funded project for 

the development of account 
profession in Afghanistan. 

The new project is aimed at 

standards that would ensure 

uniform accounting and 
reporting practices in the country 

in a very short time. 

In the current accounting system, 
gaps exist in presentation of 

financial information within the 

non-government sector for 

which no standards have been 
prescribed yet. 

The new accounting law will 

serve as a catalyst for the 
promulgation of accounting 

norms applicable across the 

Afghan business spectrum. 
The Professional Accountant 

Organization Development 

(PAOD) under Treasury 

Department of Finance Ministry 
presented the final draft of 

Afghanistan Accountancy Law 

last month in the 2nd National 
Steering Committee meeting. 

The draft law will be sent to the 

Ministry of Justice after 

incorporation of all the 

suggested amendments and will 

be forwarded to the Parliament 

for approval. 

Changing the Perception 

and Image of Afghanistan 

 

Written By: Suleman Fatimie 

Afghanistan’s image, which 
should be associated with 

hospitality, crossroad of 

civilizations, home and cradle of 
Islamic scholars, historical poets 

and sufis, amazing food, a land 

not bigger than the State of 

Texas blessed with breathtaking 
mountains (Pamir), lakes (Band-

e-Amir), rivers, deserts, forests, 

home to wild life such as the 
snow leopard and fanged deer 

but unfortunately Afghanistan is 

automatically associated with 

war, taliban, images of Buddha 
statues destruction, producer of 

opium to name the few dominant 

initial perceptions held by the 
majority of people outside 

Afghanistan including Afghan 

diaspora. 
While some of the perceptions 

may be justified due to news and 

images associated with 

Afghanistan’s modern history 
especially the last four decades 

but lets not forget Afghanistan 

has a history of at least 5000 
years. In the past 13 years visible 

progress has been made towards 

restoring Afghanistan’s deserved 

position on the world map. 
Its time to start a phased effort to 

change the perception, news and 

images associated with 
Afghanistan. A targeted regional 

and international campaign using 

social media, blogs, youtube 
channel, Facebook, twitter and 

targeting cost efficient 

specialized media outlets such as 

magazines, newspapers, 
food/history/natural geographic 

channels to push content such as: 

- Short documentaries on 

Afghanistan’s history 
- Clips of Afghanistan’s 

landscape 

- Afghan Cuisine, testament of 
Afghanistan 5000 year’s history 

- Afghanistan Winning South 

Asia Football Championship 

- Economic Reforms and 
Progress 

- Political and Social Gains 

It is paramount that Afghanistan 
improves its image to attract 

investment, Afghan-diasporas 

and potentially tourists in the 

future. Successful case studies 
and lessons learned are available 

from post-conflict and/or 

conflict-ridden countries such 
Rwanda, Uganda, Sri Lanka, 

Serbia etc., whom through 

targeted nation-branding 
campaigns have gradually 

improved their reputation and 

image on the world stage. 

An effective nation branding 
campaign must include political, 

cultural, business and sport 

activities. Albeit in case of 
Afghanistan the campaign has to 

be backed by strong 

commitment to political 

stability, reforms, fighting 
corruption and security in the 

country. 

Iran to start laying 

pipeline to export gas to 

Afghanistan 
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Neighboring country Iran is 

ready to export its natural gas 
through a pipeline into Herat, 

Afghanistan, as per agreement 

signed between the two nations. 
Iranian Consul General in Herat, 

Mahmud Afkhami Rashedi, said 

Iran was poised to lay the pipe 

and export gas into Herat. 
This follows after talks between 

Afghanistan and Iran in January 

over expansion of bilateral 
economic cooperation. 

Iran is willing to work with 

Afghanistan in different energy 

sectors. 
An agreement on supply of 

electricity to Afghanistan has 

been signed. Based on the 
agreement, Iran will provide 60 

MW of electricity to Herat 

within the next six months. 
Regarding the Iran-Herat 

railroad project, the Khwaf-

Herat railway Rashedi said Iran 

was done with its parts of the 
projects. 

The railway is divided into four 

parts. Iran was responsible to 
build three parts of the road and 

Afghanistan one part. 

Afghanistan is yet to complete 

its portion of the railway. 
The project was launched in 

2007, and it was due to be 

completed in 2009. The first 
phase of the project was 

completed last year, but due to 

many reasons the project was 
postponed. 

With the completion of the 

railroad, Afghanistan would earn 

USD 200-300mn annually as 
trade revenue. 

Afghan, UAE Central 

Banks sign MoUs to boost 

cooperation 

 
The Central Bank of the United 

Arab Emirates (UAE) signed a 
Memorandum of Understanding 

(MoU) with the Central Bank of 

Afghanistan, Da Afghanistan 

Bank (DAB), aimed at boosting 
cooperation. 

The agreement involves training 

and technical assistance to 
DAB’s employees and 

cooperation on regulatory 

matters and supervision of banks 
and other financial institutions 

operating in jurisdictions and 

exchange of supervisory 

information. 
” This [Agreement] will be in 

line with local laws of each 

jurisdiction and within the Bank 
for International Settlements, 

Home-Host country’s 

supervisory authorities and 
information sharing, which 

would contribute to the 

realization of a sound financial 

system in the UAE and the 
Republic of Afghanistan,” says a 

statement of the UAE central 

Bank. 
The agreement was signed 

between Mubarak Rashed Al 

Mansoori, Governor of UAE 

Central Bank, and Khan Afzal 
Hadawal, First Deputy and 

Acting Governor of the 

Afghanistan Central Bank. 
Addressing the signing 

ceremony, Al Mansoor 

emphasized the need for 
cooperation and coordination 

with supervisory and monetary 

authorities to ensure the stability 

of the financial system. 
On his part, Hadawal regarded 

the MoU as an important stride 

towards enhancing relationship 
with UAE that is witnessing an 

increasing level of financial 

businesses. 

“I am delighted to sign this 
Memorandum of Understanding 

with the Central Bank of the 

UAE. It is a very important 
addition to the existing MoUs 

established between the Bank 

and other regulators around the 
world and reflects the Bank’s 

commitment to cross-border 

regulatory co-operation,” said 

Hadawal. 
The MoU was signed to 

emphasize the importance that 

Central Bank of the UAE 
attaches to the subject of 

banking cooperation with 

international supervisory and 

monetary authorities. 
 

150,000 tons of fruits 

exported from Kandahar 

 
According to Afghanistan 

Chamber of Commerce and 
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Industries (ACCI), Kandahar 

province as exported about 
150,000 tons of dried and fresh 

fruits to different countries. 

The province made USD 3.3mn 
from exporting of 17,142 tons of 

fresh fruit and USD 63mn from 

exporting 24,057 tons of dried 

fruits in the current solar year. 
Provincial Director Haji 

Nasrullah Zaheer said 150,000 

tons of registered and 
unregistered fruits had been 

exported from Kandahar through 

Pakistan and Dubai to different 

countries, mostly to India. 
The fruits included raisins, figs, 

almond, pine nuts, pistachio, 

pomegranates, grapes, melon, 
apples and apricot. 

One of the problems facing 

Afghan traders is the absence of 
sufficient packaging companies. 

The fruits sent to Pakistan for 

packaging are exported under 

Pakistan’s name. 
Lack of a proper transportation 

system has also been a factor in 

impeding exports growth 
Afghanistan. 

“Traders face problems getting 

visas and airlifting of exports 

due to lack of Afghan airplanes,” 
Pajhwok Afghan News (PAN) 

quotes Zaheer. 

Traders also demand from the 
government to help find markets 

for Afghan products. 

Zaheer called on Afghan 
embassies abroad to help traders 

find market for their products 

and complained that they have 

shown no cooperation. 

Delay in government 

formation threatening the 

Afghan economy 

 
The Afghan business community 

leaders have criticized the 
government for delay in forming 

the government. 

President Ashraf Ghani assumed 
power exactly four months ago 

and still has not been able to 

complete the formation of his 

government. 
He fired countless number of 

officials all over the country 

with no replacements. 
He and his CEO announced their 

cabinet nominees after a long 

impasse, which caused outrage 
among the public, after almost 

three months since inauguration 

of the new government. After 

long bickering, the parliament 
only approved eight ministers, 

less than a third of the total. 

Given the current political 
situation of Afghanistan, 

economic growth could be zero 

in 2015. The handover of 
security from foreign forces to 

Afghanistan has also impacted 

the economic growth with 

business confidence and 
investment levels declining. 

“The business community needs 

a strong government, legislation, 
the power of the rule of law,” 

BBC News quotes Aazrakhsh 

Hafizi, head of the international 

relations committee of the 
Afghan Chamber of Commerce. 

“Without that, the market 

economy will not work.” 
Afghanistan’s fragile economy 

recently became the nation’s top 

concern, according to a Gallup 

poll, where two in three Afghans 
cited local economic conditions 

getting worse. 

Afghanistan’s economy shrank 
to 3.7% in 2013 and further 

declined to 1.5% last year, 

compared to an annual GDP 

growth of about 9% on average 
from 2003 to 2012. 

Afghan industries unable 

to compete with foreign 

products 

 
As many as 1000 industries out 

of 3000 industries have shut 

down in Afghanistan due to 
failure in competing with foreign 

goods. 

Afghanistan’s Industrial 

Association (AIA) claim that the 
dumping policies of neighboring 

countries plays a major role in 

the recession of local industries. 
According to AIA officials, the 

neighboring countries subsidize 

their industries by up to 25% 
which makes it difficult for 

Afghan industries to compete 

with their goods. 
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AIA head Sherbaz Kaminzada 

blamed the government for 
failing to control the import of 

foreign goods. 

Political uncertainty, decline in 
foreign aid and dumping policies 

of neighbors have been some 

major factors behind the 

recession of domestic industries. 
The political uncertainty caused 

by the prolong elections process, 

withdrawal of foreign troops and 
delay in the formation of the 

government have resulted in 

dwindling business confidence 

and rising of capital flight from 
the country. 

Afghan Transport 

Ministry announces cuts 

in transport fares 

 
Afghan Transport Ministry 
announced a 20% reduction in 

inter-provinces transport tickets 

and 25% cut in inter-city rates 

following the decline in fuel 
prices. 

The decision was made by a 

joint commission comprising of 
Transport and Aviation Ministry, 

Commerce Ministry, Public 

Health Ministry, the National 
Directorate of Security, 

Municipality and the Attorney 

General’s office. 

Months after cut in fuel prices, 
transport fares have been slashed 

in Kabul city. A number of 

residents had complained to the 

government about the expensive 
transport tickets and said the 

decline in fuel price had no 

effect on the transport fares. 
Acting Transport Minister 

Ghulam Ali Rasekh also 

announced that no customs duty 

would be levied on dried and 
fresh fruits from field to market 

and even to the Pakistan-India 

Wagah border. 
He added that Afghan truck 

drivers could travel to Wagah 

border with ease and would not 

need to show a bank guarantee. 

ANASTU : India furthers 

assistance in southern 

Afghanistan 

 
The Government of India 

organized the first ever tele-

conference lecture for 
Afghanistan National 

Agricultural Sciences and 

Technology University 
(ANASTU) on  Monday 2nd 

February, 2015 at Kandahar 

University campus. Based on 

ANASTU’s request, the premier 
Indian agricultural institution – 

Indian Agricultural Research 

Institute (IARI) of New Delhi 
will be conducting two courses 

on specialized topics of 

‘Principles and Practices of 

Weed Management’ and 
‘Principles and Practices of 

Water Resource Management’ 

through tele-conferencing. 
For these courses, on the Indian 

side, the senior faculty members 

of IARI will organize interactive 
lectures at the IARI campus in 

New Delhi which will be 

uplinked for the participants in 

Kandahar University campus. 
From the Afghan side, 32 

participants, including 23 Post 

Graduate students from first 
batch of M.Sc Agronomy and 9 

Assistant Professors will be 

attending these courses. In these 

tele-education interactive 
lectures, the participants will 

have the opportunity of asking 

direct questions from Indian 
professors in real time. For their 

Post Graduate degree, the 

Afghan students have already 
studied five courses in IARI 

New Delhi and would be 

studying the remaining six 

courses at ANASTU in 
Kandahar. 

ANASTU was inaugurated on 

15 February 2014 by the former 
Afghan President H.E. Mr. 

Hamid Karzai and the ndian 

External Affairs Minister H.E. 

Mr. Salman Khurshid. India has 
already provided technical books 

and interactive CDs for library 

of ANASTU and will soon be 
providing latest farm equipment 

and laboratory instruments, 

valuing more than US $ 200,000. 
For specialized subjects, a batch 

of 20 Afghan faculty members 

and lab technicians will receive 

training at IARI campus in New 
Delhi . Besides, an Indian 

Company – Telecommunications 
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of India Ltd., will be setting up 

the node for tele-educational 
facilities at the ANASTU 

campus. 

India is hopeful that with the 
augmentation of infrastructure at 

ANASTU, the professional 

facilities in the field of 

agriculture would be better for 
the entire Afghanistan. Afghan 

authorities have been duly 

acknowledging the active role 
played by India in the field of 

education over the last 12 years. 

The establishment and 

functioning of this University 
truly symbolizes the friendly 

relations between the two 

countries. 

Foreign workers to 

receive visa on arrival in 

Afghanistan

 

Afghan government is 
undertaking a new visa provision 

scheme where foreign workers 

will receive their visa upon 
arrival at Kabul International 

Airport, now renamed as Karzai 

International Airport after the 
former Afghan president. 

The purpose of the new scheme 

is to cut red tape to boost 

investment in the country. 
“This will first prevent lengthy 

bureaucracy, secondly, 

businessmen and investors of 
those countries in which 

Afghanistan does not have a 

diplomatic mission and 
consulate will be able to easily 

receive visa from this office,” 

said a statement from the 
Foreign Ministry. 

According to the Foreign 

Ministry, the scheme is 

particularly aimed at investors in 
countries where Afghanistan 

does not have a diplomatic 

mission. 
The new scheme has also 

extended the validity period of 

the visa to three years, in 

contrast to the previous visas 
which were valid for only six 

months. 

In addition to investors and 
businesspeople, the new scheme 

also applies to UN employees 

and members of other 
international organizations. 

This is a vital stride towards 

attracting investment, as the 

nation is struggling to stand on 
its feet after withdrawal of the 

foreign forces and decline in 

foreign aid. 

Afghan gov’t hikes 

customs duty on certain 

imports 

 
The Ministry of Finance (MoF) 
plans to increase import duties 

on tissue paper and cardboard 

box imports in a bid to boost 
domestic production of the 

materials. 

Customs duty on tissue paper 

and cardboard box will be hiked 
by 30% and 25% respectively. 

This comes as Afghan local 

industry owners called on the 
government for support to curb 

foreign imports and support 

domestic industrial growth. 

Afghan Industries Union and 
cardboard factory owners 

welcomed the plan and praised 

the government for its support. 
“Our cardboard companies are 

able to meet the needs of the 

market, and its production is not 

very hard either,” said Chairman 
of the Afghan Industries Union, 

Sherbaz Kameen Zada. 

He assured that the quality of 
Afghan cardboard is higher than 

the imported ones. 

Neighboring countries have 
flooded Afghan markets with 

their products over the past 

decade and have hindered 

growth of domestic products due 
to their dumping policies. 

The Finance Ministry has 

increased import duties to 
prevent “dumping” and stimulate 

Afghanistan’s industrial sector. 

According to the Afghanistan 

Industries Union, 30 out of 45 
cardboard box factories have 

been inactive due to lack of 

support from the government. 
Cardboard boxes are in high 

demand in Afghanistan . They 

are particularly necessary for 
farmers and food and beverage 

companies. 

President Ghani 

terminates two chromite 

deals in Logar 
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President Ashraf Ghani scrapped 

two chromite extraction 

contracts during his surprise visit 
to Logar. 

The contracts were signed with 

two foreign mining companies 
involved in extraction of 

chromite in central Logar 

province. 
According to Pajhwok Afghan 

News (PAN), the reasons behind 

the termination is not clear. 

President Ghani has emphasized 
time after time on better 

utilization of Afghanistan’s 

minerals and regarded them as 
substantial factors for job 

creation and security 

improvement. 

Meanwhile, a statement issued 
by the Presidential Palace said 

President Ghani had directed 

security personnel to enhance 
coordination among them to 

enhance security at the Mes 

Aynak site, which is one of the 
world’s biggest cooper site. 

The USD 3bn contract for 

extraction of copper in Mes 

Aynak was awarded to MCC, a 
Chinese firm, in 2007. However, 

extraction work on the site has 

been hindered due to security 
reasons. 

Afghanistan and China are 

working to strengthen ties in the 
spheres of security, economy, 

education and trade. 

In his first visit to China as 

president, Afghanistan signed 
four Memorandum of 

Understandings (MoU) with 

China on ease of political visa 
arrangement, China’s 

humanitarian assistance to 

Afghanistan, and economic and 

technical cooperation between 
the two nations. 

President Ghani also explored 

the heritage sites of Mes Aynak 
and called on the Ministry of 

Information and Culture to take 

necessary steps in preservation 

and protection of historic 
objects. 

US proposes additional 

one billion in 2016 aid for 

Afghanistan 

 
Barack Obama administration 

has proposed an additional one 
billion USD in aid for 

Afghanistan in the year 2016. 

The hike in aid is conditional 

upon reforms that the Afghan 
government must institutionalize 

beforehand. 

US had originally planned to 
spend about USD 3 billion in 

Afghanistan in 2016, but an 

additional one billion USD was 
recommended to be added to the 

budget proposal. 

In the meantime, Afghan 

Finance Ministry assured that 
the new government is steadfast 

at bringing in new reforms and 

curbing corruption. 
The base defense budget–which 

refers to money for personnel, 

weapons procurement, research 
and development, operations and 

maintenance and so on–is going 

to exceed by 35bn. 

Separately, Mr. Obama is asking 
for an additional $51 billion to 

pay for operations in the 

conflicts in Iraq and Syria, as 
well as the continued American 

military presence in 

Afghanistan. 

Meanwhile, Afghan analysts 
have called for accountability 

and transparency in the 

management of the aid to 
prevent repeating of past 

mistakes. 

Afghanistan is still struggling to 
stand on its feet despite influx of 

billions of dollars of aid in the 

past 13 years. The new aid 

should be geared towards 
making Afghanistan an 

independent, self-sufficient 

country. 
The new aid is a sign of hope 

that U.S. defense leaders are 

going to stand by Afghanistan. 

US to give additional 

$33.8mn in food 

assistance for vulnerable 

Afghans 
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The United States will contribute 

an additional $33.8 million in 
new food assistance as part of 

ongoing U.S. support for the 

United Nations’ World Food 
Program’s Proteracted Relief 

and Recovery Operation (PRRO) 

in Afghanistan. 

The goal of the PRRO mission 
in Afghanistan is to enhance 

food and nutrition for over 3.7 

million vulnerable people in 184 
food-insecure districts. The 

operation also develops and 

maintains the ability to quickly 

respond to emergencies. 
Supporting communities to 

recover from both natural and 

economic disasters, treatment of 
malnourished children, pregnant 

and lactating women and the 

education of primary and lower 
secondary school students 

remain priorities for the United 

States in Afghanistan. USAID’s 

contribution will not only benefit 
these groups but also greatly 

assist people living in chronic 

poverty, Afghans affected by 
conflict and victims of both 

natural disasters and economic 

stress. 

Over the last 12 months, USAID 
donated approximately $87.8 

million in humanitarian 

assistance for families and 
communities affected by conflict 

or natural disasters in 

Afghanistan. 

Thirteen infrastructure 

projects completed in 

Faryab Province 

 
Thirteen development projects 

have recently been completed in 

Qaisar district of Faryab 
province. 

Funded by the National 

Solidarity Program (NSP) of the 
Ministry of Rural Rehabilitation 

and Development (MRRD), the 

projects were implemented at a 
cost of more than 25,268,689 

AFN with 10% contribution 

from the local community. 

According to the NSP provincial 
manager of Faryab province, 

these development projects 

include the construction of two 
community centers, 524-meters 

long retaining walls, a healthy 

water reservoir, a 3,609-meter 

water supply network, a 7.4-
meter aqueduct, two irrigation 

ponds (23 meters each), a 245-

meter irrigation canal and two 
bridges and graveling a 190-

meter rural road.Approximately, 

3,051 families in 13 
communities have benefited 

from these uplift projects. 

It is worth mentioning that NSP 

has so far successfully 
implemented 2,686 development 

projects in Faryab province, 

while the work on another 800 
projects is currently in progress 

in different communities of this 

province. 

Five Infrastructure 

Projects Completed in 

Sarepul Province 

 
Five development projects have 
been completed in Sar-e-Pul 

province with financial 

collaboration from the National 
Solidarity Program (NSP) of the 

Ministry of Rural Rehabilitation 

and Development (MRRD). 

According to NSP pprovincial 
manager in Sarepul province, 

these development projects 

include the construction of a 
178-meter long retaining wall, 

graveling a 4,000-meter rural 

road and excavation of 17 wells 
equipped with hand pumps. 

As many as 957 families have 

benefited from these projects, 

which were implemented at a 
total cost of 8,890,967 AFN. 

Since its inception in Sarepul 

province, NSP has executed 
1,820 welfare projects in 

different sectors, while the work 

on another 500 projects in 
various communities of this 

province is currently underway. 
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استفاده بیشتر از انرژی قابل تجدید 
 افغانستاندر 

 
با پیشرفت علم و تکنالوژی ویا کاهش 
یافتن منابع در جهان، بشر در فکر تولید 
منابع بدیل بر آمده و در این عرصه، 
دست آورد های چشمگیری نصیب 

 .کشورهای پیشرفته جهان گردیده است
انرژی برق که طی سالیان متمادی از  

طریق منابع آب دریا ها ویا دستگاه های 
ق حرارتی وبعدها هم از طریق تولید بر

انرژی اتمی تولید میگردید، اما امروز در 
اثر کاهش منابع آب ومصرف بیش از حد 
مواد نفتی در جهان، متخصصین این 
عرصه، درفکر استفاده از سایر انواع 
انرژی قابل تجدید افتادند تا بتوانند 
چرخش تکنالوژی را به کار اندازند، باید 

جدید عبارت از انرژی انرژی قابل ت: گفت
آب، آفتاب، باد، حرارت زمین ومواد 
فاضله حیوانات می باشد در مورد امکان 

انرژی در افغانستان در حال   کاربرد این
حاضر استفاده از منابع انرژی قابل تجدید 
در کشور به استثنای منابع آبی، خیلی 
محدود اما امکانات استفاده از منابع 

شتر میباشد از سویی انرژی آفتاب و باد بی
هم نزدیک به صد سال میشود که در 
جهان از حرارت داخل زمین در تولید 

در . انرژی برق استفاده صورت می گیرد
این حال در کشور ما در چندین قسمت 
سلسله کوههای هندوکش از هرات الی 
دهلیز واخان در شمال، ذخایر انرژی 
حرارت زمین وجود دارد، اما در مورد 

رجه حرارت وپروسه بدست عمق، د
آوردن آن هیچ نوع معلوماتی وجود ندارد 

 .واینکار نیاز به تحقیقات بیشتر دارد
استفاده از انرژی آفتاب در کنار استفاده  

از انرژی باد یکی از منابع بسیار عمدۀ 
. تولید برق در افغانستان محسوب میگردد

در حال حاضر استفاده از نیروی آفتاب 

جاده های  سب نموده، وسعت بیشتر ک
بعضی از نقاط شهر کابل توسط نور 

 .انرژی آفتاب تنویر میگردد
استفاده از این انرژی همچنان در والیت 

میالدی توسط  3102بامیان در سال 
کشور زیالند جدید آغاز گردید که با تولید 

فامیل  3011نیاز   یکنیم میگاوات برق،
 .را از ناحیه انرژی برق مرفع می سازد

همینگونه با به کار انداختن یک شبکهء 
میالدی  3112انرژی برق بادی درسال 

به ظرفیت صد کیلووات دروالیت 
زمینه برای استفاده از انرژی باد  پنجشیر، 

که نه تنها والیت . در کشورمساعد گردید
پنجشیر بلکه والیات دیگر چون هرات، 
فراه، بلخ و پروان نیز دارای ظرفیت 

 .بادی می باشند فراوان نیروی
توسعه وانکشاف انرژی های قابل تجدید 
نه تنها در فقر زدایی درکشور مؤثر واقع 
میشوند بلکه از قطع جنگالت و وقوع 

از . حوادث ناگوار نیز جلوگیری می کند
سوی هم استفاده از منابع محلی تولید 
انرژی کشور را خود کفا ساخته وباعث 

 .رشد اقتصاد کشور نیز میگردد
 

حمایت اعضای سازمان منطقه یی 
 تراسیکا از عضویت افغانستان

 
کمیسیون بین الحکومتی سازمان تراسیکا 
یا دهلیز ترانسپورتی آسیا ـ قفقاز ـ اروپا 
در یازدهمین اجالس خود در شهر 
استانبول به اکثریت آرا از عضویت 

 .افغانستان به این سازمان حمایت نمودند
که توسط  یازدهمین اجالس تراسیکا،

وزیر ترانسپورت و انتقاالت جمهوری 
و  ۸۲ترکیه رهبری میشد، به روز های 

جنوری به میزبانی آن کشور در شهر  ۸۲
 .استانبول دایر گردید

وزرا و نماینده های باصالحیت کشورهای 
ترکیه، ارمنستان، ایران، )عضو 

تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، 
اکراین،  قرغزستان، آذربایجان، رومانیا،
، نماینده (بلغاریا، گرجستان و مولداویا

های اتحادیه اروپا و سازمانهای بین 
المللی به منظور بررسی پیشرفتهای 
یکساله و وضعیت پروژه ها و برنامه 
های آینده آن سازمان اشتراک نموده 

به نمایندگی از افغانستان، رییس . بودند
عمومی همکاری های اقتصادی وزارت 

جه، در این اجالس اشتراک امور خار
 .داشت

 ۸۲در اعالمیه این اجالس، که به تاریخ 
جنوری صادر شد، در مورد تسریع روند 
عضویت افغانستان به سازمان تراسیکا 

 .نیز تاکید شده است
برای  ۸۰۰۲افغانستان و پاکستان از سال 

کسب عضویت به تراسیکا درخواست 
 نموده بودند که باالخره با سعی و تالش
خسته گی ناپذیر وزارت امور خارجه و 
اقدامات الزم از سوی سفارتهای جمهوری 

عشق  اسالمی افغانستان مقیم باکو، تهران، 
آباد و دوشنبه زمینه الحاق افغانستان به 
تراسیکا در یازدهمین اجالس آن در 

 .استانبول فراهم گردید
تراسیکا یک سیستم چند مدله ترانسپورتی 

می باشد و به ( مینیهوایی، بحری، ز)
منظور تسهیل ترانسپورت بین اتحادیه 
اروپا و کشورهای حوزه قفقاز،آسیای 

 ۳۲۲۲میانه و بحیره کسپین در سال 
این سازمان در احیای . ایجاد شده است

یکی از مشهورترین راه های تاریخی 
 .سهم ارزنده دارد( راه ابریشم)

الحاق افغانستان به تراسیکا برای رشد 
اقتصاد و توسعه روابط تجارتی و 
ترانزیتی با کشورهای منطقه و همسایه از 

افغانستان . اهمیت فراوان برخوردار است
محاط به خشکه و در قلب آسیا موقعیت 
دارد، که از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
بهترین و کوتاه ترین مسیر را میان 

بناًء . سایه دارا میباشدکشورهای های هم
پیوستن افغانستان به سازمان تراسیکا 
برای تطبیق راه الجورد و دسترسی 
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افغانستان به مسیر بحیره سیاه و بازارهای 
 .اروپایی کمک بیشتر مینماید

دیگر، الحاق افغانستان به  از جانب 
سازمان تراسیکا باعث خواهد شد تا 
دریچه جدیدی از حمل و نقل در 

ای منطقه گشوده شود و توجه کشوره
بیشتر کشورهای اروپای شرقی و آسیای 
میانه را جهت انتقال اموال از مسیر 
افغانستان به آسیای جنوبی، به خود جلب 

 نماید
برنامه تراسیکا در تالش است تا به 
انکشاف روابط تجارتی، ترانزیتی و 
ترانسپورتی با کشورهای اروپایی، قفقاز 

و دسترسی مطمئن و و آسیایی کمک کند 
راحت به سرکها، راه های آهن و 
مسیرهای بازرگانی را مهیا سازد تا 
امنیت ترانزیت کاال، بارگیری و حفاظت 

در صورت . از محیط زیست فراهم گردند
الحاق به این نهاد افغانستان میتواند از 
مزایا و حمایت برنامه های آن مستفید 

 .گردد

ایران آماده سرمایه گذاری های 

 بلند مدت در افغانستان می باشد

 
محمد شریعتمداری؛ معاون اجرای رئیس 

جمهور ایران می گوید که کشورش در 

همه حوزه ها و به خصوص در بخش 

توسعه سرمایه گذاری مشترک با 

افغانستان، آمادگی همکارهای های بلند 

 .مدت را دارد

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای 

شریعتمداری در مراسم افتتاح دومین 

نمایشگاه افغانستان و ایران در کابل گفت 

که طی سال های اخیر دو کشور روابط 

خوب تجاری در عرصه های صنعت، 

دانشگاه، تجارت، زراعت و صحت 

 .داشته است

وی اظهار کرد که ایران ظرفیت های 

صحت،  خوبی در عرصه های توریسم،

صنعت و در تولید انرژی خوب و پاک 

دارد که می تواند تجارب خود را در 

 .اختیار افغانستان بگذارد

معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران 

خاطر نشان کرد که طرف های ایرانی 

باید تجربه های خود را به دوستان 

افغانستانی انتقال بدهند و دل به همکاری 

 .های کوتاه مدت نبندند

فزود که به خاطر توسعه صادرات وی ا

افغانستان، در ماه حوت سال جاری یک 

نمایشگاه محصوالت افغانستان در شهر 

 .مشهد مقدس در ایران برگزار خواهد شد

گفتنی است که آقای شریعتمداری صبح 

در دیداری با  دلو  32سه شنبه  روز

رئیس جمهور غنی نیز بر روابط مستحکم 

 .تر تاکید کرده است

ما شاهد : " این دیدار، وی گفته استدر 

تحوالت عظیم در کشور همسایه و برادر 

خویش افغانستان هستیم و ما مطمئنیم که 

افغانستان به سوی استقرار در حرکت 

 ."است

معاون اجرایی رئیس جمهور ایران تاکید 

کرد که وزیر امور داخله ایران از جانب 

آن کشور برای همکاری های مشترک 

شده و کمیسیون مذکور نقشه راه برگزیده 

را برای همکاری های بیشتر میان 

 .افغانستان و ایران آماده خواهد کرد

از سویی هم؛ رئیس جمهور غنی در 

خصوص مهاجرت های اقتصادی به 

ایران مسوولیت خویش را پذیرفته و در 

خصوص حل مشکالت مهاجرین افغان 

در ایران به طور اساسی داخل یک بحث 

 .خواهد شدسازنده 

الزم به ذکر است که رئیس جمهور غنی 

بنابر دعوت رسمی داکتر حسن روحانی 

رئیس جمهور ایران، به زودی به آن 

 .کشور سفر خواهد کرد

 ۰۶تاجران افغانستان بیش از 
میلیون دالر در چابهار سرمایه 

 گذاری کرده اند

 
علی رجبی، مشاور مدیر عامل 

صنعتی  -سازمان منطقه آزاد تجاری

چابهار می گوید که در سه سال گذشته 

میلیون  ۰۰تاجران افغانستانی بیش از 

دالر در این منطقه سرمایه گذاری 

  .کرده اند

آقای رجبی در گفتگوی به خبرگزاری 

گفت که تاجران ( آوا)صدای افغان 

بازار یابی  افغانستانی از استعداد خوب

بهره مند هستند و بازار از رقیبان ایرانی 

  .و هندی خود تصاحب کرده اند

به گفته وی منطقه آزاد چابهار بدون 

تردید در زمره مناطق آزاد مهم کشور 

جمهوری اسالمی ایران می باشد که به 

لحاظ برخورداری از موقعیت استراتژیک 

منطقه ای و بین المللی برای تاجران 

  .خوبی را مهیا می کندفرصت 

مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 

صنعتی چابهار اظهار می کند که  -تجاری

کشور افغانستان با توجه به قابلیتی که 

برای توزیع کاال به کشورهای همسایه اش 

را دارد، می تواند استفاده بهینه ای از این 

  .منطقه کنند

این مقام مسئول منطقه آزاد چابهار 

ریح کرد که سهولت های که دولت تص

http://avapress.com/images/docs/000107/n00107073-t.jpg
http://avapress.com/images/docs/000107/n00107216-t.jpg
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ایران در منطقه آزاد چابهار برای سرمایه 

گذاران و تاجران در نظر گرفته است، 

کار تجارت و سرمایه گذاری را آسان 

  .کند

وی خاطر نشان کرد که انتقال سریع و 

قیمت ارزان برای انتقال کاال، می تواند 

برای تاجران افغانستانی موثر و مفید واقع 

  .شود

این گفته ها در حالی ایراد می شود که 

افغانستان یک کشور منحصر به خشک 

است و نیاز جدی به بندرهای تجاری 

کراچی پاکستان، بندرعباس و چابهار 

  .ایران دارد

گفتنی است که چندی پیش نیز کشور 

پاکستان به موترهای الری افغانستانی 

اجازه داد که تاجران افغان اموال خود را 

  .بندر واگه پاکستان انتقال دهدبه 

اما کشور پاکستان به موترهای افغانستانی 

اجازه بارگیری از کشور پاکستان به 

کشور را نداده است که مشکالتی را برای 

  .تاجران و موترداران ایجاد کرده است

تاجران افغانستانی می گویند که اگر مقام 

های ایرانی اجازه بارگیری موترهای 

نی را از کشورشان بدهند، به افغانستا

احتمال قوی تاجران محل بارگیری 

خودشان را به بندر چابهار انتقال خواهد 

 .داد

به گفته مقام های بندر چابهار ایران، این 

منطقه نیز چنین مشکلی را دارد ولی 

احتمال دارد که این معظل از سوی مقام 

  .های ایرانی حل شود

ولت جمهوری این مقام ها می افزایند که د

اسالمی برای بهره برداری بندر چابهار 

میلیاردها دالر هزینه کرده اند و به دنبال 

  .سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد

در این بندر عالوه بر تاجران افغانستانی، 

برخی از تاجران هندی نیز در این منطقه 

سرمایه گذاری کرده اند که برای انتقال 

مواد معدنی از کشور افغانستان به هند 

  .می باشد

صنعتی چابهار  -بندر منطقه آزاد تجاری

هکتار در جنوب  ۳۲۲در ساحه ای 

حداث کشور ایران در کنار دریای عمان ا

شده است که موقعیت خوبی برای تاجران 

و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی می 

  .باشد

جهد نامطلوب برای عضویت در 

 سازمان تجارت جهانی

 
 0491بعد از جنگ دوم جهانی در سال 

میالدی تفاهمی تحت عنوان موافقتنامه 
 General) عمومی تعرفه و تجارت

Agreement on Tariff and 
Trade)   کشور جهان به امضا  32میان

هدف این موافقتنامه تنظیم و تسهیل . رسید
تجارت فراملیتی، کاهش قابل مالحظه 
تعرفه ها، حذف تبعیض و سایر موانع 
تجاری بر پایه نفع دوجانه و متقابل 

 92این موافقتنامه برای مدت . استوار بود
سال قابل اجرا بود تا اینکه در سال 

ای عطف و گرایش میالدی نقطه  0440
به نهاد همه شمول و جهانی شدن نمود و 
در نتیجه، سازمان تجارت جهانی 

(World Trade Organization)  پا
سازمان تجارت “. به عرصه فعالیت گشود

جهانی یگانه نهاد بین المللی است که 
قواعد تجارت جهانی را میان ملت ها 
تنظیم میکند و وظیفه عمده این نهاد 

ز جریان آرام، قابل پیش بینی و اطمینان ا
تعداد اعضای این  .“تجارت آزاد میباشد

کشور میباشند، زبان های  061سازمان 
رسمی انگلیسی، فرانسوی و اسپانوی بوده 
و هر عضو مکلف است تا در مسایل 

مورد  21مربوط به تجارت خویش حدود 
را مطابق به معیار های این سازمان 

زمان موافقتنامه تهیه، ترتیب و با این سا
به امضا برساند به تعقیب آن میتواند 
عضو این سازمان شناسایی شود و در 
تصمیم گیری ها ی تجارت جهانی رای 

 .موافق و یا مخالف استعمال نماید
حکومت افغانستان تمایل خاص برای 
عضویت در سازمان تجارت جهانی دارد 
و در این زمینه تالش های بیشتر از یک 

کابل درخواست . نبوده استدهه موثر 
میالدی به  3119عضویت را در سال 

این سازمان پیشکش نمود و پیش بینی 
های آن وقت نشان میداد تا تمام اصالحات 
الزم در سیستم تجاری افغانستان الی سال 

میالدی بوجود خواهد آمد و در  3111
میالدی افغانستان عضویت  3101سال 

. هد کردکامل این سازمان را حاصل خوا
اما یا پیش بینی ها غیر واقعی محاسبه 
شده بود ویا در زمان تهیه نظام تجارت 
. افغانستان کوتاهی صورت گرفت

میالدی  3114بالخره، افغانستان در سال 
برنامه تجارت خارجی را به این سازمان 

سازمان تجارت جهانی بعد . ارسال نمود
سوال  061از مطالعه این کاغذ بیشتر از 

پرسشنامه تحویل حکومت افغانستان طی 
نموده است و حکومت افغانستان توانسته 

میالدی پرسشنامه را  3101تا در سال 
تکمیل کرده و به این سازمان دوباره 

حکومت افغانستان به جزاز  . تحویل بدهد
قوانین صدور و ورود کاال دگر قوانین 

در این . ضروری را تکمیل کرده است
معاون اداره  زمینه شریف احمدزی

به ( ایسا)حمایت از سرمایه گذاری 
 :صدای امریکا چنین وضاحت میدهد

قانون شرکت ها، قانون عالیم تجارتی و “
سایر قوانین برای بخش تجارت تکمیل شد 
و سایر قوانین که در صدور و ورود کاال 

 .”ها نیاز است، تکمیل نگردیده است
افغانستان تا حال توانسته چهار مرتبه با  

گروه های کاری این سازمان روی الحاق 
افغانستان مذاکره نماید که به ترتیب 

 3119مذاکرات در ماه دسامبر سال 
میالدی، در ماه جون و در ماه دسامبر 

میالدی و در ماه جوالی سال  2012سال 
برعالوه، . میالدی انجام داده است 3102

رخواست الحاق به این سازمان از زمان د
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برای ارتقای   تا حال پنج کارگاه آموزشی
ظرفیت فنی از طرف مرکز تجارت بین 
المللی و سازمان ملل متحد کمیسیون 
اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به 

 3103ترتیب در ماه آگوست سال 
میالدی، در ماه اپریل و ماه اکتوبر سال 

و ماه دسامبر  میالدی، ماه مارچ  3102
میالدی در دهلی جدید  3109سال 

اشتراک کننده گان . برگذار گردیده است 
این کارگاه های آموزشی را معموالً 
وزارت های تجارت، خارجه، 
ترانسپورت و از بخش خصوصی اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان و بورد 
مشورتی متشبثین افغانستان تشکیل داده 

 .است
ضویت در سازمان حکومت افغانستان ع

تجارت جهانی را به نفع مردم افغانستان 
به خوانش میگیرد و ادعا دارد زمانیکه 
افغانستان به این سازمان الحاق شود به 
تمام مزایای این سازمان دست رسی 

حکومت افغانستان . حاصل خواهد کرد
تمام اعضای این سازمان از “: می افزاید

تفاده نظام تجارت معیاری این سازمان اس
میکنند و تجارت در تمام این کشور ها 

 Most) تحت حالت عدم تبعیض
Favored Nations) صورت میگیرد .

در صورت بوجود آمدن هرنوع اختالفات 
در تجارت بین المللی؛ اعضا میتوانند با 
استفاده از میکانیزم حل منازعات به 

از مزایای . مشکالت تجاری خاتمه بدهند
ت تجار افغانستان سیستم تجاری با ثبا

میتواند در سطح ملی و بین المللی رقابت 
نمایند و افغانستان میتواند از کمک های 

اضافه از . ارتقای ظرفیت بهره مند شود
آن، تغییر نظام تجاری زمینه را برای 
تجار بین المللی فراهم میکند و این ها 
تشویق میشوند تا به داخل افغانستان 

حاق به این سازمان ال. سرمایگذاری نمایند
توانایی افغانستان را به حد ی باال میبرد تا 
در میز های مذاکره تجارت جهانی ابراز 

افزایش در فعالیت . نظر و فیصله کند
های تجاری به معنای در آمد بیشتر به 
حکومت از ناحیه در آمد گمرکات و مالیه 

اصل “میباشد و اقدامات تضمین برای 
ننده گان منابع عرضه ک” رعایت بهداشت

 .”غذایی افغانستان را حمایه خواهد نمود
اضافه از سکتور عامه، سکتور 
خصوصی که خود در حالت آسیب پذیر و 
بحرانی اقتصادی قرار دارد همچنان بر 
عضویت افغانستان در سازمان تجارت 
جهانی تاکید دارد و در نهایت خوش بین 

قربان حقجو رئیس عامل اتاق . است
نایع افغانستان عضویت در تجارت و ص

این سازمان را کلید مشکالت ترانزیتی با 
کشور های همسایه میداند و به دویچه وله 

با پیوستن افغانستان به این ” : میگوید
سازمان مشکالت زیاد ما حل می شود، 

مکلف هستند که ( کشورهای همسایه)اینها 
در چهارچوب یک سازمان بین المللی 

غانستان را به آب های زمینه راه یابی اف
آزاد به عنوان یک کشور محاط به خشکه 
فراهم کنند؛ در غیر آن کشورهای عضو 

. ”اقدامات تنبیهی در مقابل انجام می دهند
فراموش نباید کرد که هندوستان و 
پاکستان هردو عضویت سازمان تجارت 

حاصل نمودند  0440جهانی را در سال 
روابط ولی عضویت در این سازمان قطعاً 

تجاری این دو همسایه را بهبود نه بخشیده 
 .است

عضویت در سازمان تجارت جهانی در 
حقیقت باز نمودن تمام امکانات 
سرمایگذاری، مراودات تجاری و فرصت 
های کاری برای تمام اعضای این 

ً قادر به . سازمان میباشد افغانستان قطعا
عضو  061رقابت به هیچ یکی از 

سازمان . ی نمیباشدسازمان تجارت جهان
کشور کم توسعه “ملل متحد افغانستان را 

کشور کم توسعه یافته محاط به ”و” یافته
چنین  .شناسایی و معرفی میکند” خشکه

مشخصات پایین ترین سطح توانایی مالی 
 .و اقتصادی یک کشور را نشان میدهد

ممالک که از این ویژه گی ها برخوردار 
میباشند و هستند به توجه جدی نیازمند 

بیشتر بر معاونت های مالی و فنی جامعه 
جهانی امور مملکتی خود را به پیش 

برعالوه، به اساس گزارش دویچه . میبرند
وله آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
نشان میدهد که در حال حاضر افغانستان 

 .فیصد کسر بیالنس تجارت دارد 46

میالدی اتحادیه اروپا  3103در سال  
میلیون یورو اقالم چون وسایط  935بلغ م

نقلیه، روغنیات، ماشین آالت تخنیکی و 
سایر امکانات برقی به افغانستان صادر 

 06نموده اند و در مقابل افغانستان مبلغ 
میلیون یورو اقالم چون پوست، چرم و 
میوه خشک به اتحادیه اروپا صادر نموده 

با وجود تفاوت غیر قابل مقایسه . است
رات و واردات میان افغانستان و صاد

اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا عالقه مند 
است تا افغانستان عضویت سازمان 
تجارت جهانی را هرچه سریع تر بدست 
بیاورد و در حمایه به الحاق افغانستان به 
سازمان تجارت جهانی در ماه فبروری 

میالدی یک تفاهمنامه میان  3109سال 
اتحادیه به امضا  حکومت افغانستان و

 .رسیده است
اداره بین المللی آکسفام چهار چالش بالقوه 
را در رابطه به الحاق افغانستان به این 

در صورتیکه . سازمان شناسایی میکند
افغانستان عضویت تجارت جهانی را 
بدست بیاورد به مشکالت بیشتری 
روبرومیشود و افغانستان از تولیدات 

خواهد شد که کشور های همسایه مشبوع 
نتیجتاً صنایع نو پای ملی یکی پی دیگری 
رقابت کرده نمیتوانند و ورشکست خواهند 

این خطرات قرار شرح ذیل چنین . شد
 :میباشند

بخش های آسیب پذیر اقتصادی ناشی از “ .0
رقابت بین المللی متضرر و یا تضعیف 

عضویت در سازمان تجارت . خواهند شد
نمودن سیستم بین المللی به معنا ی آزاد 

با وجودیکه افغانستان . تجارتی میباشد
روی سیستم تجارتی با این سازمان 
مذاکره خواهد کرد ولی با آن هم واردات 
سیل آسای اجناس و لوازم پاکستانی و 
چینی شرایط را برای فابریکه های 

 .موجود بیش از حد دشوار خواهد ساخت
خصوصی سازی خدمات ضروری می  .3

دم تهیه خدمات در تواند منجر به ع
گرچه در موافقت . ساحات دور دست شود

نامه عمومی روی تجارت خدمات 
انعطاف پذیری وجود دارد اما کشور های 
در حال انکشاف تحت فشار آزاد نمودن 

در افغانستان  .این بخش ها میباشند
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خدمات حیاتی چون آب، تعلیم و تربیه، 
بهداشت و عرضه برق برای رفاه حیاتی 

د و در خصوصی سازی این بخش میباشن
ها قراء و فصبات بی بهره باقی خواهند 

 .ماند
عواید و مفاد حاصله ناشی از  .2

سرمایگذاری خارجی ممکن است نظر به 
عدم موجودیت سیستم مطلوب اقتصادی 

موافقت . داخلی به خزانه دولت انتقال نکند
نامه سازمان تجارت جهانی روی اقدامات 

گذاری برای تجارت مربوط به سرمای
اجازه نمیدهد و ” تهیه محتویات محلی“

نیاز است یک دور موثر انتقالی روی این 
 .اصل در نظر گرفته شود

بودجه دولت برنامه های انکشافی را  .9
تکاپو نمیتواند و هزینه اجرای موافقتنامه 
های پربهای سازمان تجارت جهانی یک 
چالش برای حکومت افغانستان خواهد 

تخمین بانک جهانی هر به اساس . بود
موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حدود 

هزینه . میلیون دالر هزینه بر میدارد 011
اجرای موافقتنامه برای افغانستان به این 
پیمانه گرانبها نخواند بود ولی کشوریکه 
در تهیه خدمات اساسی چون زیربنا، 
صحت و معارف به مشکل روبرو است 

موافقت نامه هرقیمتی که برای اجرای 
نیاز باشد حکومت و مردم افغانستان را به 

 ”.چالش روبرو خواهد کرد
وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی تر  

حکومت افغانستان و  از چیزیست که 
ترسیم  اتاق تجارت وصنایع افغانستان 

گزارش تازه اتاق تجارت و  .میکنند
صنایع افغانستان شاهد رشد منفی در 

میباشد و فابریکه ها  سکتور های مختلف
یافته های . روبه اضمحالل میباشند

اتاق تجارت و  ”گزارش گرایش کسب“
صنایع افغانستان به همکاری اداره توسعه 
بین المللی آلمان نشان میدهد که تجارت 

کاهش ( -3.23)و خدمات ( -9.02)
این ارقام مربوط به والیات . نموده است

رات در ه. کابل، بلخ و کندهار میباشد
کاهش نموده و ( -31)ساخت و ساز 

رقم مثبت را نشان میدهد و ( 06)تجارت 
والیت ننگرهار در حالت بسیار بحرانی 

این گزارش مقایسوی . کسب و کار میباشد

 2014  ماه مارچ الی ماه جوالی سال
برعالوه، آمار اتاق . میالدی میباشد

تجارت و صنایع نشان میدهد که در طول 
فابریکه  9111از مجموع دو سال گذشته 

 .آن از فعالیت باز مانده اند 0311تولیدی 
افغانستان با اقتصاد شکننده و وابسطه به 
کمک های جامعه جهانی به هیچ وجه 
توانایی رقابت در بازار های جهانی را 

بصورت عموم حکومت . دارا نمیباشد
افغانستان و دوکتورین اقتصادی افغانستان 

شکال اقتصاد باید به هرشکل از ا
افغانستان را به حرکت بیاورند و یک 
نقطه پایان برای کمک های جهانی هدف 

کلیدی ترین وظیفه بخش . قرار بدهند
اقتصادی حکومت افغانستان مهار نمودن 
دامنه ی فقر، مبارزه با پدیده بیکاری و از 
پاه در آوردن فرهنگ فساد در ادارات 

در شرایط . حکومت افغانستان میباشد
کنونی با استفاده از معاونت های مالی و 
تخنیکی جامعه ی جهانی هرچی سریع تر 
فابریکه های تولیدی بزرگ چون نساجی، 
سمنت، شکر، نجاری، تولیدات فلزی و 
سایر فابریکه ها را در افغانستان فعال و 

در قسمت . به بهره برداری آماده نمایند
استفاده از انرژی آبی، بادی، آفتابی 

گذاری به عمل آید و ذخیره های سرمای
ً مورد  نفتی حکومت همانند گذشته منظما
استفاده قرار بگیرد؛ چون، انرژی برای 
بخش عمومی و خصوصی اهمیت حیاتی 

ممکن تحقق این اهداف حدود یک . دارد
یا دو دهه به وقت نیاز داشته باشد سپس 
میشود روی عضویت در سازمان تجارت 

لی افغانستان جهانی مطابق به منافع م
توجه و مذاکره نمود در غیر آن باچنین 
وضعیت اقتصادی عضویت افغانستان در 
سازمان تجارت جهانی جز عوام فریبی و 

 .خود فریبی چیزی بیش نخواهد بود
 

دومین نمایشگاه مشترک 
 ایران افتتاح شد –افغانستان 

 
 –دومین نمایشگاه مشترک افغانستان 

دوم ریاست ایران، با حضور معاون 

جمهوری کشور، معاون اجرایی 

ریاست جمهوری ایران، سفیر کبیر 

سفارت ایران و مسووالن اتاق تجارت 

  .های دولتی افتتاح شد و مقام

به گزارش خبرگزاری آوا، این نمایشگاه 

مدیریت پروژه "توسط شرکت ایرانی 

، با همکاری اتاق "های نمایشگاهی

مان تجارت و صنایع افغانستان و ساز

 32سه شنبه )توسعه تجارت ایران روز 

  .در کابل برگزار شد( دلو 

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و 

صنایع کشور در افتتاح این نمایشگاه 

تجاری  –گفت، روند مناسبات اقتصادی 

های اخیر سیر  افغانستان و ایران طی سال

  .صعودی داشته است

 آقای الکوزی افزود، افغانستان بازار

خوبی برای تولیدات و فراورده های 

ایرانی به حساب می آید و نقش دو بندر 

هرات و نیمروز در رشد صنعت 

  .افغانستان نیز چشمگیر می باشد

به گفته مقام های اتاق تجارت و صنایع 

افغانستان، برگزاری نمایشگاه ایران و 

افغانستان می تواند گام مهمی در راستای 

ی دو کشور به تقویت همبستگی اقتصاد

  .میان آورد

آنان اظهار امیدواری کردند که این روابط 

با گذشت هر روز وسیع تر و عمیق تر 
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  .شود

این نمایشگاه در حالی برگزار می شود 

اولین نمایشگاه  ۳۲۲۳که در سنبله سال 

  .افغان و ایران در کابل برگزار شده بود

حاجی عبدالغفار یکی از تاجران و 

بازدیدکنندگان این نمایشگاه به خبرگزاری 

صدای افغان گفت که برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی می تواند در رشد صنعت 

  .افغانستان تاثیر بسزایی داشته باشد

آقا عبدالغفار افزود که برای صنعتی شدن 

کشور نیاز به ارتباطات و برگزاری چنین 

نمایشگاه های می باشد تا از تجربه های 

  .رهای دوست استفاده کنیمکشو

به گفته وی، این نمایشگاه همانند نمایشگاه 

های دیگر فرصت برقراری ارتباطات با 

رفقای خارجی در زمینه های تجارت و 

  .سرمایه گذاری مهیا می شود

به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع 

 ۸۰کشور، در نمایشگاه دور قبل، بیش از 

ده کرده بودند هزار نفر از نمایشگاه بازدی

که نشانگر عالیق دو کشور در برگزاری 

  .نمایشگاه ها می باشد

عزیز احمد رئوفی، یکی دیگر از تاجران 

افغان به خبرگزاری صدای افغان گفت که 

ها را برای  این نمایشگاه می تواند فرصت

گذاری تاجران دو کشور مهیا  سرمایه

  .سازد

آقای رئوفی اظهار کرد که او از طریق 

نمایشگاه دور قبل توانست با یک شرکت 

ایرانی رابطه تجاری برقرار کند و اموال 

  .مورد نیاز کشور را وارد کند

 ۳۰۰گفتنی است که در این نمایشگاه 

شرکت تولیدی افغان و ایرانی اشتراک 

غرفه آن مطلق به شرکت  ۲۸کردند که 

غرفه دیگر مربوط به  ۳۰های ایرانی و 

  .می باشندشرکت های افغانستان 

بخش های عمده در این نمایشگاه؛ مواد 

ساختمانی، مواد غذایی، زعفران، لوازم 

خانگی، آرایشی، بهداشتی و شوینده ها، 

تجهیزات طبی و دوایی، صنعت، معدن و 

 .انرژی هستند
 

نمایشگاه صنایع دستی زنان 
 تجارت پیشه در کابل افتتاح شد

 
نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت  

حوت  9پیشه افغانستان روز دوشنبه 

از طرف فدراسیون زنان تجارت پیشه 

به همکاری اتاق تجارت و صنایع 

  .افغانستان درکابل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری آوا، عتیق هللا 

نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع 

افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه، گفت 

 ۰۰که زنان صنایع دستی شان را در 

غرفه به نمایش گذاشته اند و این نمایشگاه 

  .برای دو روز برگزار است

آقای نصرت هدف از برگزاری این 

نمایشگاه را آشنایی مردم با صنایع دستی 

از طریق : زنان افغان عنوان کرد و گفت

ها می توانیم که  افتتاح چنین نمایشگاه

توجه کمپینی های بزرگ جهان را به 

ان جلب کنیم و صنایع دستی زنان افغ

  .زمینه قراردادها را مساعد بسازیم

رئیس اتاق تجارت و صنایع در رابطه به 

عدم : مشکالت زنان تجارت پیشه گفت

توجه دولت به مشکالت زنان تجارت 

پیشه افغان باعث شده که زنان دست آورد 

قابل مالحظه در زمینه تجارت نداشته 

آقای نصرت عدم دسترسی به . باشند

قرضه و امکانات مالی، نبود حضور 

لیسی دولت، زنان درتدوین قوانین و پا

عدم معافیت مالیاتی برای زنان تجارت 

پیشه را از مشکالت عمده آنان عنوان 

  .کند می

به گفته او، سروی اتاق تجارت و صنایع 

افغانستان نشان می دهد که با موجودیت 

مشکالت فراروی زنان تجارت پیشه باز 

درصد زنان در رهبری سکتور  ۳۲هم 

ت خصوصی فعال اند که این رقم رضای

  .باشد بخش نمی

دولت قبلی وعده : رئیس اتاق تجارت گفت

داده بود که یک صندوق وجهی حمایت از 

زنان تجارت پیشه وکاهش مشکالت آنها 

ایجاد می کند که تا هنوز عملی نشده 

  .است

رئیس اتاق تجارت از دولت وحدت ملی 

خواست که وعده های اش عمل کند و 

 ایجاد صندوق وجهی برای حمایت از

زنان تجارت پیشه و همچنان معافیت 

  .مالیاتی را برای آنها درنظر بگیرد

در همین حال ریچیل، سفیر اتحادیه اروپا 

در افغانستان گفت که زنان بدون آگاهی و 

تخصص نمی توانند کار تجارت را آغاز 

  .کنند

او افزود محیط تجارتی در افغانستان 

برای زنان در وضعیت نابسامان و خراب 

ار دارد که نمی تواند برای زنان افغان قر

 .امیدبخش باشد

سقیر اتحادیه اورپا با بیان اینکه مهارت 

جامعه : زنان از مردان کم نیست، گفت

تجارت پیشه مردان باید همراه زنان دست 

به دست هم داده و محیط تجارتی را برای 

  .زنان افغان مساعد کنند

افغان سفیر اتحادیه اروپاه از دولت مردان 

خواست که در قسمت تعهدات خود نسبت 

به زنان تجارت پیشه صادق بوده و در 

  .عملی کردن آن کوتایی نکنند

آقای ریچیل همچنان از دولت خواست که 

در سیستم تعلیم و تربیه تجدید نظر کند؛ تا 
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دختران افغان درقسمت تجارت آشنایی 

کامل پیدا کرده و از این طریق، زنان 

شرفت اقتصاد کشور سهیم افغان در پی

  .شوند

گفتنی است که دراین نمایشگاه صنایع 

دستی زنان تجارت پیشه افغانستان و 

خرفه برای  ۰۰میوجات خشک افغانی در 

 .دو روز به نمایش گذاشته شده است
 

پرداخت الکترونیکی معاش های 
 کارمندان دولت آغاز شد

 
وزارت مالیه بر اساس تفاهم نامه ای با 

مخابراتی افغان بیسیم، معاش های شرکت 

کارمندان دولت را از طریق سیستم 

 .موبایل پرداخت خواهد شد

به گزارش آوا، از روز چهار شنبه شش 

حوت، کارمندان دولتی قادر خواهند بود 

که معاش های خود را از طریق شماره 

های تلفون خود به صورت کریدیت 

دریافت و بعد از مراجعه به مرکز 

 .ی به پول نقد تبدیل کنندمخابرات

شفیق احمد قاری زاده، معین پالیسی 

وزارت مالیه در نشست خبری روز 

گفت که این سیستم می تواند ( چهارشنبه)

از فساد به صورت گسترده ای جلوگیری 

 .کند

آقای قاری زاده اظهار داشت که با توجه 

به این روند در ولسوالی هایی که ناامن 

مکن نیست، از هست و پرداخت معاش م

 .این طریق آسانتر می گردد

این سیستم در حالی آغاز گردید که به 

گفته امین رامین، رئیس شرکت مخابراتی 

هزار  ۸۰افغان بیسیم، هم اکنون بیش از 

نفر از کارمندان شرکت های خصوصی 

 .از این طریق معاش دریافت می کنند

گفتنی است که قبل از این معاش های 

ت ها و ولسوالی های کارمندان والی

دوردست، توسط معتمد محل معاش ها 

 .دریافت و به کارمندان پرداخت می شد

آقای امین عنوان کرد که با آغاز این روند 

سیستم معتمدی از بین خواهد رفت و حمل 

 .پول آسانتر خواهد شد

وی عالوه کرد، شرکت مخابراتی افغان 

بیسیم توانایی این را دارد که در یک 

نفر را انتقال  ۰۰۰، معاش بیش از ثانیه

 .دهد

به گفته این مقام شرکت مخابراتی افغان 

 ۸۰بیسیم، این شرکت توانایی دارد که 

میلیون مشترک را پوشش دهد و خدمات 

 .رسانی کند

الزم به ذکر است که این پروژه از کابل 

آغاز می شود و طی ماه های آینده به 

ز والیت ها و ولسوالی های همجوار نی

 .گسترش خواهد یافت

گفتنی است که شرکت افغان بیسیم در 

والیت فعال هست و  ۸۲حال حاضر در 

 .خدمات مخابراتی ارایه می کند

 

نگرانی ها از خشک سالی احتمالی 

 در سال آینده

 

 

نماینده فوق العاده رئیس جمهور در 

اموراصالحات و حکومت داری خوب، 

اخیر، به علت کمبود بارندگی در ماه های 

از بروز خشک سالی در سال آینده اظهار 

  .نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری آوا، احمد ضیا 

مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور 

در امور اصالحات و حکومت داری 

حوت که در  0خوب، روز سه شنبه  

کنفرانس هماهنگی به خاطر جلوگیری "

صحبت می " از پیامدهای خشک سالی

شک سالی، دهاقین کشور خ:کرد، گفت 

را متضرر ساخته و دولت را به مشکل 

  .مواجه می سازد

نماینده فوق العاده رئیس جمهور، پیشنهاد 

کرد که کمیسیون مشترکی متشکل از 

سازمان های دولتی، غیر دولتی و بین 

  .المللی ایجاد شود

آقای مسعود باور دارد که ایجاد این 

 کمیسیون می توانند مشکالت جّوی

افغانستان را مورد تحلیل قرارداده و از 

مشکالت ناشی از خشک سالی مردم ما 

  .رانجات دهد

با ایجاد این کمیسیون : او در ادامه افزود

می توان مشکالت مناطق آسیب پذیر 

کشور را مورد تحلیل قرارداده، از این 

  . طریق آمادگی الزم را اتخاذ نمود

جمهور،  به گفته نماینده فوق العاده رئیس

مناطق جنوب و جنوب شرق کشور 

ازجمله نقاط آسیب پذیر کشور تلقی می 

  .شود

آقای مسعود با بیان اینکه زراعت بدنه 

اصلی عواید کشور را تشکیل می دهد، از 

سازمان های کمک کننده جهان می خواهد 

افغانستان را مورد  ۸۰۳۰که در سال 

توجه قرار دهند، تا این کشور با مشکالت 

  .تصادی و امنیتی مبارزه جدی نمایداق

به اساس یافته های سازمان غذای جهان، 

 ۲۰افغانستان ازجمله کشور های است که 

درصد مردم آن زیر خط فقر بوده و از 
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ناحیه خشک سالی بیشترین آسیب را می 

  .بینند

تازه ترین سروی موانع کاروبار و 

سروی وضعیت کاروبار اتاق به 

 نشر رسید

 
تجارت و صنایع افغانستان سروی اتاق 

ساالنه موانع کاروبار و سروی سه ماهه 
وضعیت کاروبار را طی یک کنفرانس 

طبق این . مطبوعاتی به نشر سپرد
سروی، شرایط عمومی کاروبار در فصل 

سه ماه قبل تجارت . خزان بهتر شده است
بست انتخاباتی   و سرمایه گذاری به اثر بن

شرایط بسیار و جنجال های سیاسی در 
متشبثین وضعیت . ناگواری قرار داشت

کنونی کاروبار شان را هنوز بدتر از 
خوانند ولی نسبت به شش ماه  عادی می

 .آینده بسیار خوشبین اند
با  0242دلو  00این کنفرانس به تاریخ 

اشتراک محترم عتیق هللا نصرت رئیس 
هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع 

یونس مومند  افغانستان، الحاج محمد
معاون تجارتی هیئت مدیره، الحاج باز 
محمد باز معاون صنعتی هیئت مدیره و 
محترم حاجی نظام الدین تاجزاده عضو 
هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان، نماینده اداره همکاری های بین 
المللی آلمان و جمعی از رسانه های ملی 

اتاق و بین المللی در سالون کنفرانس های 
 .برگزار گردید

بر مبنای این سروی سکتور تولیدی و 
شرکت های بزرگ نسبت به دیگر 
سکتورها خوشبین تر اند، امامثل گذشته 
وضعیت کنونی با آنچه پیش بینی شده بود 

اینبار نیز شرکت های . تطابق ندارد

سروی شده درمورد فرمایشات شان در 
طبق . شش ماه آینده بسیار خوشبین اند

وضعیت کاروبار در سه ماه آینده  سروی
سکتورهای تولید و تجارت در زمینه 

 .استخدام پیشگام خواهند بود
محترم عتیق هللا نصرت رئیس اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان، با اشاره به 

در سال “گزارش سروی اخیر گفت که 
بزرگترین چالش در برابر تشبثات 0242

 ۲۰۸کشور ناامنی بوده است؛ حدود 
کت ها به این باوراند که وضعیت شر

امنیتی در جریان سال گذشته بدتر شده یا 
 .”تغییری نکرده است

کمبود زیربناها دومین مانع “وی افزود 
بیشتر از . دربرابر رشد کاروبار است

شرکت های سروی شده از نداشتن  ۷۷۸
دسترسی مناسب به زیربناها بالخصوص 

جر پروسی. از کمبود برق شکایت کرده اند
غیرشفاف، مداخالت سیاسی، رشوه ستانی 
و ضمانت های بسیار سنگین بانکی 
مشکالت اصلی در داوطلبی های عمومی 

 .”می باشد
وی همچنان عالوه نمود یکی اهداف اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان شناسایی 
مشکالت فرا روی سکتور خصوصی 
افغانستان و طرح راه حل ها برای 

وی همچنان . شدمشکالت موجوده می با
خاطر نشان ساخت که وعده های حکومت 
وحدت ملی منجر به افزایش خوشبینی ها 

 .در میان سکتور خصوصی شده است
در اخیر این کنفرانس خالصه گزارش 
سروی توسط محترم یونس نگاه، مسئول 
بخش تحقیق و سروی اتاق تجارت و 
صنایع افغانستان طی یک پریزینتیشن 

کنندگان و رسانه ها مفصل، به اشتراک 
 .ارائه گردید

در  0242سروی کاروبار در ماه قوس 
های کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و  والیت

دفتر تحقیق اتاق تجارت . هرات انجام شد
 0240و صنایع افغانستان در سال 

تاسیس گردیده و این سروی را از طریق 
مصاحبه تلفونی با مسوولین شرکت ها 

ن دفترتوسط برنامه ای. انجام داده است
انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش 
اشتغال اداره همکاری های اقتصادی 

ضمناً امسال . آلمان حمایت تخنیکی میشود
یک سروی آزمایشی در والیات شمال 

قندوز، بدخشان، تخار، سمنگان و )شرقی 
در . نیز صورت گرفته است( بغالن

شرکت در سراسر کشور  0314مجموع 
 .دسروی شده ان

جلسه ای تحت ریاست رئیس 
جمهور غنی، وضعیت سرک های 
افغانستان را مورد بررسی قرار 

 داد

 
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس 
جمهوری اسالمی افغانستان جلسه ای به 
منظور بررسی دیزابن، ساخت و حفظ و 

 .مراقبت سرک های افغانستان دایر گردید
 دلو 02در این جلسه که شام روز دوشنبه 

در ارگ انجام شد و در آن مسئولین 
وزارت فواید عامه، انجنیران، مهندسین و 
متخصصین آن وزارت و مسئولین شرکت 
های سرک سازی حضور داشتند، پس از 
بحث های همه جانبه خاطر نشان گردید 
که ضعف های بنیادی در دیزان، ساخت 
و حفظ و مراقبت سرک های افغانستان 

 .وجود دارد
رفع نقایص متذکره فیصله  جلسه بخاطر

نمود تا با تشخیص واضح، ظرفیت ها و 
مشکالت شناسایی شده، روی بلند بردن 
کیفیت سرک ها و پائین آوردن قیمت های 
احداث آن، تمرکز صورت گیرد و 
مدیریت تمام پروژه ها به صورت همه 
جانبه بررسی شود تا در روشنایی آن، 
گزارش دهی پروژه ها به صورت هفته 

 .ار صورت گیردو
به همین ترتیب فیصله صورت گرفت تا 
یک چارچوب واضح به منظور تعین 
معیار های اقتصادی و اجتماعی برای 
احداث سرک ها، ایجاد شود و در آن نقش 
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دولت و هماهنگی میان سکتور خصوصی 
 .و دولتی و تمویل کننده گان واضح گردد

همچنان ضمن اینکه بر ایجاد قوای کار 
ردید، فیصله صورت گرفت تا تاکید گ

شرکت های سرک سازی به اساس فعالیت 
و ظرفیت شان به صورت واضح طبقه 
بندی گردند تا گزینش شرکت ها به اساس 
معیار و تجربه در پیش برد پروژه ها 

 .صورت گیرد
جلسه همچنان روی مدیریت و تقویت 
مارکیت تولید مواد ساختمانی در 

به بار آرد،  افغانستان که منفعت کشور را
 .تاکید نمود

در اخیر خاطر نشان گردید که از این پس 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان جلسات 
مربوط به پروژه های زیر بنای ملی 

 .کشور را ریاست می کند
 

کنفرانس آگاهی دهی از سیستم 
 مالیاتی برای متشبثین خصوصی

 
ریاست عواید وزارت مالیه و اتاق تجارت 

افغانستان مشترکاً کنفرانس و صنایع 
آگاهی دهی سیستم مالیاتی برای متشبثین 

با  0242دلو  09خصوصی را به تاریخ 
تن از متشبثین خصوصی  001حضور 

عمدتاً در سکتورهای کوچک و متوسط 
 .دایر نمودند

این کنفرانس به منظور آشنایی و تشویق 
متشتثین خصوصی به منظور تطبیق 

که یکی از ” اتسیستم سنجش خودی مالی“
مدرن ترین طروق تحصیل عواید در 
سطح دنیا نوین می باشد، برگزار شده 

با تطبیق این نوع سیستم، وزارت . است
مالیه قادر به تطبیق موفقانه سیستم مالیاتی 

 .و افزایش عواید حکومت خواهد شد

مبنای این سیستم را اطاعت پذیری فردی 
آگاهی . مالیه دهندگان تشکیل می دهد

دهی، تشویق و آموزش عندالموقع مالیه 
دهندگان در مورد چگونگی ارائه اسناد 
حسابی شان، نقش بارزی در افزایش 
اطاعت پذیری مالیه دهندگان خواهند 

با تطبیق موثر این سیستم، هر نوع . داشت
نگرانی وسوءظن فی مابین اداره مالیاتی 

 .و مالیه دهندگان از بین میرود
ترم گل مقصود ثابت در این کنفرانس مح

معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، 
محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول 
هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع 
افغانستان، محترم نجیب احمدزی 
سرپرست ریاست عمومی عواید وزارت 
مالیه، محترمه آمنه احمدی رییسه عواید 

 .زون مرکز اشتراک ورزیده بودند
ود ضمن اشاره به نیاز محترم گل مقص

جدی افزایش همکاری ها میان وزارت 
مالیه و مالیه دهنده گان به خصوص 
سکتور خصوصی، تدویر همچون 
کنفرانس های آگاهی دهی را یک نیاز 

 .جدی در این راستا خواند
ایشان همچنان در مورد ایجاد سهولت 
های هر چه بیشتر به تاجران صحبت کرد 

ر صدد ایجاد یک وزارت مالیه د“: و گفت
طرح الکترونیکی است تا منبعد مالیه 
دهنده گان بتوانند مالیات خویش را از 

وی هدف از . طریق انترنت بپردازند
ایجاد این طرح را به حداقل رساندن 
ارتباط مامور با تاجر به منظور کاهش 

عالوتاً آقای مقصود مشکالت . فساد خواند
 در ادارات وزارت مالیه را پذیرفت و

وعده سپرد که با روی کار آمدن رهبری 
جدید مشکالت موجود به زودترین 

 .فرصت حل خواهند شد
متعاقباَ محترم الحاج خانجان الکوزی حین 
سخنرانی خویش، هدف از تدویر این 
کنفرانس را افزایش آگاهی تاجران در 
مورد مالیات و جلوگیری از سوء استفاده 
. های اشخاص غیر مسول عنوان نمود

وی قانون فعلی مالیات بر عواید را بسیار 
پیشرفته و مدرن خواند، در حالیکه سیستم 

ایشان . تجارت در افغانستان عنعنوی است
از وزارت مالیه خواست تا سیستم مالیه 

دهی را طوری تسهیل نماید تا برای 
 .تمامی سطوح جامعه قابل فهم باشد

وی همچنان وعده سپرد که اتاق تجارت و 
افغانستان در راستای آگاهی صنایع 

رسانی سکتور خصوصی در مورد حقوق 
و مکلفیت شان با وزارت مالیه همکار 

تطبیق سیستم “: ایشان گفتند. خواهد بود
مدرن مالیاتی و افزایش آگاهی سکتور 
خصوصی از حقوق و مکلفیت های شان 
باعث کاهش فساد، افزایش عواید 
حکومت، اعتماد سازی بین متشبثین 

صی و دولت و در نهایت باعث خصو
 ”.کاهش قیمت های خواهد شد

آقای الکوزی به کتگوری سازی انواع 
جواز ها جهت تسهیل در جمع آوری 
عواید و اخراج مشاورین خارجی 
کشورهای همسایه در وزارت مالیه که 
جهت تخریب اقتصاد کشور فعالیت می 

 .کنند، تاکید نمود
عدم محترم نجیب احمدزی علت فساد را 

آگاهی عامه به خصوص سکتور 
خصوصی از قوانین و مقررات مالیاتی 

وی همچنان باالی برگزاری همچو . خواند
برنامه های آموزشی تاکید نموده افزود که 
سکتور خصوصی باید به طور کامل از 
حقوق و مکلفیت های خود آگاهی کسب 

 .نماید
کنفرانس مذکور سپس به گروپ های 

ها تقسیم شد و کاری به اساس سکتور
متشبثین خصوصی نظریات و شکایات 
خود را در مورد مشکالت و چالشهای 
موجود با مامورین ریاست عواید زون 

 .مرکز در میان گذاشتند
اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ریاست 
عواید زون مرکز مصمم هستند تا همچون 
برنامه های آموزشی و آگاهی دهی را 

مالیه دهی موثر و  تداوم بخشند تا سیستم
شفاف در کشور تطبیق و در نهایت عواید 

 حکومت نیز افزایش یابد

وزیر مالیه جدید به مشخص 
ساختن اولویتهای کاری وظیفه 

 خویشرا آغاز کرد
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معاون اول رئیس جمهور، وزیر مالیه 

یک محفل ویژه به   جدید را با برگزاری
 .کارمندان این وزارت معرفی نمود

جاللتمآب   یاست جمهوریمعاون اول ر
دلو 02محترم عبدالرشید دوستم به تاریخ 

محترم اکلیل حکیمی را بعد از   0242
گرفتن رای اعتماد از سوی ولسی جرگه 

 .به کارمندان وزارت مالیه معرفی نمود
معاون اول ریاست جمهوری این پیروزی 
و موفقیت را به محترم اکلیل حکیمی 

چی بیشتر  تبریک گفته و موفقیت های هر
شآنرا از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند 

و نیز به بحران کابل بانک اشاره نموده  
  دوباره وعده داد که پول به سرقت رفته

باز خواهد گشت و این موضوع باید دنبال 
 .شود

متعاقباً داکتر حضرت عمر زاخیلوال 
وزیر مالیه اسبق و مشاور اقتصادی ملی 

ستان با تشکر از جمهوری اسالمی افغان
اعضای محترم ولسی جرگه و اعتماد 

 :شان که به محترم اکلیل حکیمی افزود
افغانستان منبع مالی بسیار محدود داشته 

ونیازهای عظیمی هنگامیکه وزارت  
مالیه به هر نوع مشکل مواجه شود در 

 .حقیقت تمام دولت به آّن مواجه است
بهترین   وی نامزدی اکلیل حکیمی را

انتخاب برای کاهش این مشکالت دانست 
و با اشاره به دستآوردها و تیم کادر جوان 

وظیفه شان به حیث وزیر مالیه   در زمان
که از این کادر های جوان باید : افزود

 .استفاده اعظمی و مفید صورت گیرد
در اخیر محفل جاللتمآب محترم اکلیل 
حکیمی از اعتماد جاللتمآب ریس جمهور 

حترم اظهار سپاس و قدردانی و وکال م
نموده و یکباردیگر دیگر تاکید نمودند که 

از خود شروع خواهند   قانون را رعایت

کرد و هرگز چیزی را در برابر قانون 
 .نمی پذیرند

وی مبارزه با فساد اداری و اقدام جدی در 
برابر این پدیده را در اولویت کاری خود 
 قرارداده، اضافه نمود که سعی خواهد
کرد که فاصله بین مصارف و عواید را 
کاهش دهد، وعده کرد که هیچ نوع 
تبعیض در وزارت مالیه پذیرفته نخواهد 

 .شد
 

هیأت رهبری اتاق های تجارت 
وصنایع در مورد مشکالت امنیتی 
تاجران با وزیر داخله صحبت 

 نمودند

 
هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع 

رالحق افغانستان با جاللتمآب محترم نو
علومی وزیر امور داخله دیدار و ضمن 
تبریکی به ایشان، چالشهای امنیتی 
فراروی سکتور خصوصی را با جناب 

 .شان در میان گذاشتند
محترم خانجان الکوزی ضمن اظهار 
خرسندی از تحصیل رای اعتماد وزیر 
: امور داخله از پارلمان کشور، گفت

بدون شک ولسی جرگه شورای ملی در “
تماد به شما، یکی از بهترین رای اع

اقدامات در جهت شایسته ساالری انجام 
محترم الکوزی از تخصص و ” .داده است

توانایی رهبری جاللتمآب علومی طی 
سالهای گذشته یادآور شد و اظهار 
امیدواری نمود که تحت زعامت ایشان، 
وزارت داخله به معنای واقعی خدمتگذار 

 .ملت باشد
الشهای فراروی محترم الکوزی به چ

سکتور خصوصی مخصوصاً اختطاف 
ها، سرقت و اخاذی ها در شاهراههای 
کشور اشاره نمود و از وزیر امور داخله 

خواست تا در رفع این چالشهای اقدامات 
 .جدی را روی دست گیرد

وزیر داخله کشور نیز ضمن قدردانی از 
حضور نمایندگان سکتور خصوصی 

عنوان  من وزارت داخله را به“: گفت
خانه ملت خواهم ساخت تا هر شهروند 
کشور با مراجعه به آن احساس وابستگی 
نموده و از خدمات آن اظهار خرسندی و 

 ”.رضایت نماید
جاللتمآب علومی ضمن تاکید بر تامین 
امنیت سکتور خصوصی که با خیال 
آسوده بتوانند به فعالیتهای تجارتی شان 
بپردازند، از سکتور خصوصی خواست 
تا او را در نیل به اهداف شان کمک و 

 .همیاری نماید
وزیر امور داخله همچنان به ایجاد روابط 
نزدیک و هماهنگی بیشتر بین اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان و وزارت 
امور داخله به ارتباط تامین امنیت سکتور 

ایشان به صدور . خصوصی تاکید نمود
مجوز سالح برای متشبثین خصوصی 

مشروط به تایید و معرفی اتاق  منوط و
 .تجارت و صنایع افغانستان اشاره نمود

وزیر امور داخله در صحبتهای خود به 
خریداری از تولیدات داخلی کشور که از 
کیفیت خوبی برخوردار می باشند، تاکید 
نموده و وعده سپرد که تمام خریداری ها 
و قراردادهای وزارت امور داخله منبعد 

 .اخلی صورت خواهد گرفتاز تولیدات د
الحاج غالم نبی عیدی زاده عضو هیئت 
مدیره اتاق نیز ضمن خرسندی از اقدام 
شایسته وزیر امور داخله در خریداری از 
تولیدات داخلی اعالم نمود که سمنت 

کارگر سمنت با  0611غوری با داشتن 
ولی متاسفانه طی . کیفیت تولید می کند

به استفاده از سالهای گذشته کدام توجه ای 
محصوالت این فابریکه در پروژه های 

بنابراین . دولتی صورت نگرفته است
اقدام وزیر امور داخله یک اقدام کامال 
ملی و معقول در جهت رشد سکتور 
خصوصی و ایجاد صدها جای کار برای 

 .شهروندان کشور خواهد شد
محترم عتیق هللا نصرت رئیس هیئت 
عامل اتاق نیز ضمن اظهار تبریکی به 
جناب ایشان، آخرین سروی وضعیت 



 
 

 

 
21 

ر نامه ـــــــــخب

الکترونیکی 

 اقتصادی

 

    1 March 2015    AELSO (Afghanistan Economic and Legal Studies Organization) publications  

 

 

E-NEWS LETTER 

کاروبار اتاق را که حاوی چالشهای عمده 
فراروی سکتور خصوصی در کشور 
مخصوصاً امنیت می باشد، به وزیر امور 

تقدیم نمود و اظهار امیدواری کرد   داخله
منیت سکتور که با رهبری جناب شان، ا

 .خصوصی تامین شود
محترم عصمت هللا وردک عضو هیئت 
مدیره نیز به خریداری از تولیدات داخلی 
تاکید نموده گفت که در حال حاضر در 
اعمار ساختمان جدید وزارت داخله از 
سیخ گول تولید فابریکه کابل فوالد که از 
کیفیت باالیی برخوردار است، استفاده 

تداوم پالیسی خریداری بنابراین . شده است
از تولیدات داخلی برای توسعه تجارت و 
سرمایه گذاری در کشور حایز اهمیت 

 .است

ناروی از ادامه همکاری در بخش 

های مختلف با افغانستان اطمینان 

 داد

 
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی افغانستان عصر روز 

امنیتی دلو در حاشیه کنفرانس  31دوشنبه 
مونیخ با آقای بورگی برندی وزیر امور 

 .خارجه کشور شاهی ناروی مالقات کرد
وزیر امور خارجه با اظهار   در آغاز،

سپاس از همکاری های کشور شاهی 
ناروی، طی سیزده سال گذشته به 
جمهوری اسالمی افغانستان در عرصه 
های مختلف، خواهان تداوم کمک و 

 نستان گردیدهمکاری آن کشور برای افغا
سپس، وزیر امور خارجه کشور شاهی 
ناروی نیز ضمن ابراز خرسندی از 
تشکیل حکومت وحدت ملی، تقررصالح 
الدین ربانی را به حیث وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی افغانستان، 
تبریک گفته برای شان آرزوی موفقیت 

 .نمود
وزیر امور خارجه کشور شاهی ناروی، 

کاری کشور متبوعش بر ادامه کمک و هم
به افغانستان اطمینان داده خاطر نشان 
ساخت که کشور شاهی ناروی بر اجرای 
موافقتنامه استراتیژیک با افغانستان متعهد 
بوده و به همکاری هایش به جمهوری 
اسالمی افغانستان در بخش های مختلف 
 .ادامه خواهد داد

در این مالقات، وزرای خارجه هردو 
قویت و ارتقای ظرفیت کشور راجع به ت

های نیروهای ملی و امنیتی افغان، انتقال 
مسئولیت های امنیتی به آنان و تداوم 
همکاری ها در تحکیم هرچه بیشتر صلح 
و ثبات در افغانستان بحث و تبادل نظر 

 .نمودند

اداره اتباع و اداره کار ایران با 

تجار افغانستانی بد رفتاری می 

کنند/ تجار ایرانی کاالی بی کیفیت 

 وارد افغانستان نکنند

 
وقتی تاجران افغانستانی کاالیی را 

وارد کشور ایران می کنند در محل 

عرضه محصوالت امنیت ندارند و هر 

روز توسط اداره کار و اداره اتباع این 

 .کشور دستگیر و جریمه می شوند

مطلب فوق توسط سعد خطیبی؛ رئیس 

" همایش اتاق تجارت و صنایع هرات در 

شناخت توانمندی ها و تسهیل صادرات 

که صبح روز " افغانستان به ایران

حوت در تاالر اجتماعات  1پنجشنبه 

سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

 .رضوی برگزار گردیده بود، بیان شد

 ۰۸۸خطیبی گفت که در سال گذشته ما 

میلیون دالر به دنیا صادرات داشته ایم که 

 .ها خشکبار بوده استاکثرا این کاال

درصد  ۲۰وی با بیان اینکه بیش از 

کاالی مورد نیاز افغانستان از طریق 

ایران وارد می شود گفت که ما در سال 

میلیون دالر به ایران کاال  ۸۲گذشته 

صادر کرده ایم که واقعا عدد ناچیزی 

 .است

خطیبی علت صادرات ناچیز افغانستان به 

مشکالت کشور ایران را وجود برخی 

دانست و گفت که وقتی تاجران ما کاالیی 

را وارد می کنند در محل عرضه 

محصوالت امنیت ندارند و هر روز 

توسط اداره کار و اداره اتباع دستگیر و 

 .جریمه می شوند

با اینکه تاجران افغانستانی : وی افزود

پاسپورت و مجوز دارند، اما نمی دانم 

تاری می چرا این دو ارگان با آنها بدرف

کنند، این کارها دلسردی می آورد و نتیجه 

اش این می شود، به جای اینکه در یک 

سال صادرات ما بیش از میلیاردها دالر 

 .میلیون دالر برسد ۸۲باشد به 

خطیبی ابراز امیدواری نمود که در سال 

آینده با حل شدن برخی مشکالت، 

صادرات کاالی افغانستان به ایران به 

 .میلیون دالر برسد ۳۰۰بیش از 

وی همچنین خطاب به برخی تجار ایرانی 

نیز گفت که خواهشمندیم کاالی بی کیفیت 

وارد افغانستان نکنید و دولت این کشور 

جلو چنین کارهایی را بگیرد، چرا که این 

امر نام جمهوری اسالمی ایران را در 

 .انظار مردم افغانستان بد جلوه می دهد

 

س جمهور مشکالت تجار به رئی

 افغانستان گفته می شود

همچنین نائب رئیس اتاق مشترک تجارت 

افغانستان و ایران نیز در این همایش گفت 

که مشکل ویزا ده سال قبل هم حرفش بود 

و االن هم می باشد و متاسفانه این مشکل 

 .حل نشده است
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وی به مسئولین دو کشور پیشنهاد نمود که 

کشور در این معضل را مقامات دولتی دو 

 .میان بگذارند تا حل شود

نائب رئیس اتاق مشترک دو کشور گفت 

که جناب اشرف غنی؛ رئیس جمهور 

افغانستان طی سفر قریب الوقوع خودش 

از این اتاق مشترک بازدید می کند و ما 

حتما این معضالت را با وی در میان 

 .خواهیم گذاشت

وی گفت که اگر مشکل قانون است باید 

الحش کنیم و اگر آئین نامه برویم و اص

نیاز دارد بنویسیم، تا سال بعد این 

 .مشکالت وجود نداشته باشد

برخی از کاالهای افغانستان نیاز 

مسئله ویزا / مبرم بازار ایران است

 برداشته شود

 
ما به کاالهای با کیفیت افغانستان 

نیازمندیم و سعی می کنیم که با 

افغانستان به برداشتن موانع، کاالهای 

 .بازار ایران سرازیر شود

به گزارش خبرگزاری آوا، اولین همایش 

از سلسله همایش های توسعه روابط 

اقتصادی ایران و افغانستان در مشهد 

مقدس با حضور تجار دو کشور، برگزار 

 .گردید

اولین همایش روابط اقتصادی دو کشور با 

آشنایی با توانمندی های " عنوان 

غانستان و تسهیل صادرات صادراتی اف

در مشهد مقدس " افغانستان به ایران

 .برگزار شد

این همایش به منظور آشنایی با توانمندی 

های صادراتی افغانستان و چگونگی 

تسهیل و تسریع صادرات افغانستان به 

ایران، با حضور صادرکنندگان و 

مسئولین کشورمان و مقامات 

دولتی،خصوصی و فعالین اقتصادی 

 .ان، برگزار شدایر

 حوت 1پنجشنبه  این همایش صبح روز

ظهر در تاالر  03الی  2از ساعت 

اجتماعات سازمان صنعت، معدن و 

 .تجارت خراسان رضوی برگزار گردید

 

برخی از کاالهای افغانستان نیاز مبرم 

 بازار ایران است

انجنیر رسولیان؛ مدیر کل اقتصادی 

خراسان رضوی و عضو اتاق تجارت 

مشترک افغانستان و ایران در این همایش 

گفت که برخی از کاالها باید از افغانستان 

به ایران صادر شود، چرا که ما به طور 

 .جدی نیازمند آن می باشیم

رسولیان گفت که ما به کاالهای با کیفیت 

افغانستان نیازمندیم و سعی می کنیم که با 

برداشتن موانع، کاالهای افغانستان به 

 .ر ایران سرازیر شودبازا

وی افزود که باید موانع موجود بر سر 

راه صادر کنندگان افغانستان به ایران 

برداشته شود و برداشتن این موانع نیاز به 

 .تعامالت بیشتر دارد

به گفته وی گرفتن عوارض زیاد از 

الریها، هزینه باالی صدور ویزا برای 

تجار دو کشور، برخی از مشکالت و 

 .باشد موانع می

رسولیان ابراز امیدورای نمود که با سفر 

قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمان به 

 .ایران، این موانع برداشته شود

 

 مسئله ویزا برداشته شود

علی خانی؛ دبیر کل اتاق مشترک 

افغانستان و ایران نیز در این همایش 

مشترکات دو کشور را از نظر جغرافیا، 

در جهان بی زبان، دین، تاریخ و نژاد 

 .نظیر بر شمرد

وی در ادامه صحبت هایش گفت که با 

توجه به مشترکات دوکشور مسئله گرفتن 

ویزا اصال بی معنا است و اتباع دو 

 .کشور باید راحت رفت و آمد داشته باشند

با اینکه دولت در رده : علی خانی افزود

های باال قول همکاری را می دهد، اما 

ایی دولت این قدر نمی دانم چرا بدنه اجر

مقاومت می کند و این موانع و مشکالت 

 .را حل نمی کند

وی گفت که ما به عنوان بخش خصوصی 

به دولت می گوییم که باید این موانع و 

مشکالت را برطرف نماید، وقتیکه 

تجارت یک طرفه باشد و برادران 

افغانستانی ما نتوانند به راحتی کاالهای 

ر کنند معلوم خودشان را به ایران صاد

 .است که تعامل هم به وجود نمی آید

علی خانی گفت که برای تعامالت بیشتر 

باید بحث ویزا، اقامت، مجوز برادران 

افغانستانی ما از طرف دولت برطرف 

 .گردد

 

 حق ترانزیت برداشته شود

همچین انصاری؛ ریاست صادرکنندگان 

هرات نیز در این همایش به قدمت تجارت 

اقتصادی میان دو کشور اشاره و تعامالت 

کرد و گفت که از مقامات ذیربط دولت 

جمهوری اسالمی ایران می خواهیم برخی 

از مشکالت سر راه تجار افغانستانی را 

 .باید برطرف نمایند

به گفته وی تعرفه گمرک و حق ترانزیت 

بسیار باال است و به همین خاطر تجار 

افغانستانی از راه های دیگر کاالی 

دشان را به ایران وارد می کنند و خو

 .بالطبع قیمت اجناس نیز باال می رود

وی به برخی از مشکالت تجار 

افغانستانی در داخل کشور ایران اشاره 

وقتی تاجر ما کاالیی را : کرد و گفت

http://avapress.com/images/docs/000107/n00107613-t.jpg
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وارد ایران می کند با اینکه پاسپورت و 

مجوز دارد، اما متاسفانه اداره کار این 

را ضبط و تجار کشور محصوالت آنها 

 .افغانستانی را جریمه نیز میکند

رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، 

سرکنسول کشورمان در مشهد مقدس و 

رئیس صنعت و معدن خراسان رضوی 

 .نیز از دیگر سخنرانان این همایش بودند

 

مساعدت مواد غذایی به ارزش 

33.. میلیون دالر امریکایی 

ایاالت متحده به افغان های آسیب 

 پذیر

 
 22.2ایاالت متحدۀ امریکا به ارزش 

میلیون دالر امریکایی مساعدت های دیگر 
غذایی را منحیث بخش از حمایت مالی 
جاری این کشور از برنامۀ تالش های 

 (PRRO) دوامدار امدادرسانی و نجات
سازمان جهانی غذا در افغانستان، کمک 

 .خواهد نمود
فراهم در افغانستان  PRRO هدف برنامۀ

 2.1سازی مواد غذایی به بیشتر از 
 029میلیون افغان آسیب پذیر در 

ولسوالی که به کمبود مواد غذایی مواجه 
این برنامه همچنان توانایی . اند، میباشد

رسیدگی زودهنگام در حاالت اضطراری 
 .را ایجاد و حفظ مینماید

حادثات /کمک به مردم آسیب دیده از آفات
ای برگشت به طبیعی و اقتصادی بر

وضعیت عادی، تداوی اطفال سوء تغذی، 
مادران باردار و شیرده، و آموزش 
شاگردان مکاتب ابتدائیه و متوسطه هنوز 
هم از اولویت های ایاالت متحده در 

مساعدت ادارۀ انکشاف . افغانستان میباشند
بین المللی ایاالت متحده نه تنها این طبقه 

را که مردم را کمک نموده، بلکه مردم 

در فقر مزمن بسر میبرند،و یاهم از جنگ 
و آفات طبیعی و اقتصادی متاثر شده اند، 

 .نیز کمک مینماید
ماه گذشته، ادارۀ انکشاف بین  03طی 

المللی ایاالت متحدۀ امریکا به خانواده ها 
و مردم متاثرشده از جنگ و آفات طبیعی 

میلیون  21.2در افغانستان، به ارزش 
مساعدت های بشری نموده  دالر امریکایی

 است

کانال ننگرهار بازسازی واعمار 
 می شود

 
قرار داد باز سازی و احیای مجدد کانال 
عمومی و کانال های درجه دوم و سوم 

 پروژه وادی ننگرهار به روز سه شنبه
 .امضا رسید  به دلو 09مطابق 

درمحفل که به همین مناسبت در تاالر 
د سلیم وزارت زارعت برگزار شده بو

سرپرست وزارت زراعت، ” کندزی“خان 
معین مسلکی ” حیدری“میرامان الدین  

” جواد” غالم مصطفی  وامور زراعتی، 
مشاور ارشد رئیس جمهور در وزارت 

پنجشیری مشاور ارشد   میرداد زراعت، 
سرپرست ”  لودین  ” تخنیکی، عطا هللا

نماینده ” یون” والی ننگرهار، خانم آرین 
هار درولسی جرگه، روئسا و مردم ننگر

مسوولین بخش های مختلف وزارت 
 .زراعت اشتراک ورزیده بودند

سرپرست ”کندزی“درمحفل سلیم خان 
وزارت زراعت سخنرانی نموده و 

کانال ” : دربخشی از سخنان خود گفت
های عمومی درجه دوم ودرجه سوم 

میلون  06.2والیت ننگرهار به هزینه 
آسیایی توسط دالر کمک بانک انکشاف 

اعمار و باز سازی  ISD) ) شرکت
اعمار و  طی این پروژه . میگردد 

ساختمان که شامل پاک  60بازسازی 
کاری کانال عمومی، تعویض دروازه 

های تنظیم کننده آب، ترمیم سیفون ها و 
تحکیمات آن، ترمیم وسایل تنظیم کننده 

تکمیل   ماه آینده 02اب شامل است طی 
 خواهد شد

سرپرست ” لودین” ن حال عطا هللا درهمی
” والیت ننگرهار درباره این پروژه گفت 

پروژه اعمار کانال های والیت ننگرهار 
یک پروژه اقتصادی واجتماعی والیت 

این کانال سبب   ننگرهار است و اعمار
رشد اقتصاد دهاقین وخانواده ها خواهد 

 ”.شد
مشاور ” جواد” هچنان غالم مصطفی 

ر آمور زراعتی درباره د وزیر زراعت 
پروژه احیای   ”اهمیت این پروژه گفت 

مجدد کانال های والیت ننگرهار یک 
نه تنها به این  پروژه اقتصادی است که 

والیت بلکه به تمام افغانستان موثر 
ننگرهار،   از والی وسودمند است وی 

ومردم این والیت خواست تا از   وکال
 ت کندتطبیق این پروژه بشکل جدی نظار

. 
 30جز توافق نامه به ارزش   این قرارداد

میلیون دالر که میان دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان وبانک آسیایی است که 

برای انکشاف وادی  3114درماه نوامبر 
 .ننگرهار عقد شده بود

کیلو متر  11کانال ننگرهار به طول 
بزرگترین کانال آب درشرق افغانستان 

قرن پیش احداث است که تقریبا نیم 
این کانال درمجموع به . گردیده است

هزار  2کیلومتر زمین شامل  30مساحت 
هزار هکتار زمین  33هکتار باغ و 

زراعتی در ولسوالی های سرخ رود، 
بهسود ، بتی کوت ، غنی خیل ، ومهمند 

والیت ننگرهار راتحت پوشش   دره
آبیاری قرار میدهد ، ظرفیت اساسی کانال 

مترمکعب آب است وقابلیت  01ننگرهار 
 .هزار هکتار زمین را دارد  20آبیاری 

کار ساخت شبکه جدید برق شهری 

 در سمنگان آغاز شد
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کار ساخت شبکه جدید برق شهری برای 
شهرهای ایبک و پیر نغچیر در والیت 

. دلو آغاز شد 03سمنگان به روز یکشنبه 
خانوار در  9000با تکمیل این پروژه، 

 0011سمنگان، و نیز  ایبک، مرکز
خانوار در شهر پیر نغچیر از نعمت برق 

 .مستفید خواهند گردید
اختر محمد خیرزاده، معاون والی سمنگان 

امروز، »: درباره پروژه چنین توضیح داد
ما شاهد یک رویداد بسیار مهم در 

این . راستای توسعه والیت سمنگان هستیم
شبکه جدید برق، روشنایی را به بیش از 

همچنین « .هزار خانه خواهد برد 10
کمیشنر توسعه ای آلمان در افغانستان، 
دکتور مارتین شولدز، خاطر نشان کرد 

در شهرها، مناطق نیمه شهری و »: که
مراکز روستاها، دسترسی به شبکه 
مطمئن توزیع انرژی، یک نیازمندی جدی 
برای رشد اقتصادی و اجتماعی بشمار 

 «.می رود
رداری سپرده شدن شبکه پس از به بهره ب

های جدید برق در شهرهای ایبک و پیر 
نغچیر، نمایندگی شرکت برشنا در والیت 
سمنگان وظیفه نگهداری و مراقبت از 

با کامل . آنها را به عهده خواهد گرفت
شدن این پروژه، خانواده های هر دو شهر 
یادشده، می توانند برای دسترسی به برق، 

شرکت برشنا  درخواست های شان را به
 .تسلیم کنند

 192هزینه ساخت این دو شبکه برق، 
میلیون افغانی می باشد که توسط دولت 

 KfW آلمان، از طریق بانک توسعه ای
این سرمایه . آن کشور تامین می شود

گذاری برای شبکه برق سمنگان، بخشی 
سیستم »از یک برنامه کشور آلمان با نام 

شد می با (NEPS) «انرژی شمال شرق
که هدف عمده آن، اعمار یک زیربنای 

مدرن برای شبکه توزیع برق در والیت 
سکتور . های بلخ، سمنگان و بغالن است

انرژی و رشد زیربناهای وابسته به آن، 
یکی از اولویت های مهم همکاری توسعه 

 .آلمان به شمار می رود-ای افغان
برای شبکه انرژی در شهر ایبک، 

خط انتقال برق اقداماتی چون نصب یک 
از ساب استیشن فعال به داخل شهر، 
ساخت شبکه های توزیع ولتاژ پایین و 

 20ولتاژ باال، و همچنین نصب 
ترانسفارمر و سه جایگاه ترانسفارمر در 

به . حاشیه شهر، پیش بینی گردیده است
منظور تامین برق شهر پیر نغچیر، یک 

کیلومتر و ظرفیت  91خط انتقال به طول 
وولت نصب خواهد شد که برق را کیل 31

. از خلم به پیر نغچیر انتقال خواهد داد
ترانسفارمر و شبکه توزیع  91همچنین 

ولت که منطقه ای  911برق با ظرفیت 
کیلومتر را دربر خواهد  31به وسعت 

گرفت، برای شهر پیر نغچیر ساخته 
 .خواهد شد

در محفل افتتاح این پروژه، اخترمحمد 
والی والیت سمنگان؛  خیرزاده، معاون

مارتین شولدز، کمیشنر توسعه ای کشور 
آلمان در افغانستان؛ انجینر محراب الدین، 
رئیس دفتر برشنا در سمنگان؛ دکتور 
مارتین نول، به نمایندگی از بانک توسعه 

؛ دیرک دروس، از شرکت KfW ای
کشور آلمان؛ و نیز  Fichtnerمهندسی 

 TGEM نمایندگان شرکت ساختمانی
 .حضور داشتند

 

برخورد دوگانه دولت با تاجران 
سبب فرار سرمایه ها از هرات 

شده است

 

رئیس اتاق های تجارت و صنایع هرات 

می گوید که برخورد دو گانه دولت 

مرکزی با تاجران، باعث فرار سرمایه ها 

و کاهش داد و ستد در این والیت شده 

 .است

سعدخطیبی؛ رئیس اتاق های تجارت و 

صنایع هرات به خبرگزاری آوا گفت که 

دولت از تاجران هرات نسبت به سایر 

والیت ها عواید گمرگی و مالیات بیشتری 

می گیرد و این سبب شده تا شماری از 

تاجران جواز فعالیت شان را از این 

 .والیت به والیت دیگری انتقال بدهند

 

هرات قلب اقتصاد افغانستان است، اما 

ازمانده و با گذشت هر ظاهرا از تپش ب

روز سرمایه گزاران با دلسردی و بی 

مهری دست از فعالیت اقتصادی در این 

والیت کشیده و به خروج سرمایه های 

 .شان از این والیت اقدام می کنند

رییس اتاق های تجارت وصنایع هرات 

عالوه کرد که به دلیل برخورد دو گانه 

حکومت مرکزی با تاجران هرات و اخذ 

لیات و محصول گمرکی بیشتر از آنان ما

وضعیت ( نسبت به تاجران دیگر والیات)

اقتصادی این والیت روبه فرو پاشی می 

 .باشد

 

خطیبی خاطر نشان ساخت که دولت در 

 ۰۰۰هرات از هر کانتینر اموال تجارتی 

هزار افغانی محصول می گیرد، اما در 

دیگر والیت های کشور از هر کانتینر 

هزار افغانی محصول  ۸۰۰کمتر از 

گمرکی می گیرند که این موضوع باعث 

 .فرار سرمایه ها از این والیت شده است

 

وی عالوه کرد که حکومت مرکزی 

همواره، قوانین تازه و جدید تجاری را از 

هرات آغاز می کند که این عمل باعث 

 .کاهش تجارت در این والیت شده است

http://avapress.com/images/docs/000107/n00107107-t.jpg
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 رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات از

مقام های مرکزی کشور خواست که از 

برخورد دوگانه در برابر تاجران این 

والیت دست بردارند و سبب فرار سرمایه 

ها و سد راه ادامه سرمایه گذاری ها در 

 .این والیت نشوند

شهرک صنعتی هرات یکی از مراکز 

بزرگ صنعتی در کشور به حساب می 

آید اما ازوضعیت خوبی برخوردار 

ری از شرکت های تولیدی در بسیا. نیست

این شهرک به دالیل گوناگونی از جمله 

مشکالت امنیتی، نبود بازار مناسب 

فروش محصوالت تولید شده و وارد شدن 

کاالهای مشابه خارجی با قیمت ارزان 

تر، از فعالیت باز مانده و صد ها تن از 

شهروندان این والیت از کار بی کار شده 

 .به سر می برند و در شرایط بد اقتصادی

انتقاد باشندگان والیت هرات از 
 افزایش قیمت برق در این والیت

 
مسوولین وزارت انرژی و آب از افزایش 

 .قیمت برق در والیت هرات خبر میدهند
قیمت فی کیلو وات برق در والیت هرات 

افغانی بود حاال  2.01که در گذشته 
افغانی تعیین شده و افزایش قیمت  0.31
ا رضایتی باشندگان والیت هرات برق ن

را در قبال داشته است و از همین سبب 
باشندگان این والیت از افزایش قیمت برق 
انتقاد نموده و از نمایندگان خویش در 
شورای والیتی و پارلمان افغانستان 
درخواست نموده اند تا به این مشکل 

 .رسیدگی نمایند
مسوولین وزارت انرژی و آب علت 

یمت برق در والیت هرات را افزایش ق

ناشی از افزایش برق وارداتی از کشور 
 .همسایه ایران عنوان نموه اند

کار 42 پروژۀ انکشافی در والیت 

 نیمروز تکمیل گردید

 
دو هزار یک صدونودو یک فامیل از 
بیست وچهار پروژه برنامه همبستگی ملی 

 .در والیت نیمروز مستفید گریدند
پروژه عام المنفعه کار بیست و چهار 

قریه ( ۸۸)برنامه همبستگی ملی در 
ولسوالی های چهاربرجک ، چخانسور 
وخاشرودوالیت نیمروز تکمیل و به بهره 

 .برداری سپرده شد
این پروژه ها شامل اعمارمرکز اجتماعی 
، تمدید شبکه برق شهری ، پلچک ، 

. متر سرک دهاتی میباشد( ۲۰۰)احداث
به هزینه بیش از  که با ده فیصد سهم مردم

هزار افغانی از ( ۰۰۰)ملیون و ( ۳۲)
طریق برنامه همبستگی ملی کار آن 

خانواده در ( ۸۳۲۳)تکمیل و برای 
عرصه های مختلف زنده گی شان سهولت 

 .های الزم فراهم گردید
قابل یاد آوریست برنامه همبستگی ملی از 
شروع فعالیت هایش تابه حال در والیت 

افغانی را ( ۸۲۳۰۸۸۰۲۲)نیمروز مبلغ 
پروژه عام المنفعه که ( ۰۲۲)درتطبیق 

شامل سکتورهای ترانسپورت ، شبکه آب 
رسانی ٰ، برق ، کانال ، آموزش و معیشت 

 .میگردد به مصرف رسانیده است

ګریزو وارداتي توکو ګمرک د سودا
سلنه تعرفه ۵۲د کارتنونو څخه هم 

 اخلي

 
په ګمرکونو کې د کارتن پر واردولو د 
ګمرکي تعرفې د زیاتوالي سره د 
سوداګریزو توکو د کارتنونو څخه هم تر 

 .سنله تعرفه اخیستل کېږي۸۰
 

د مالیې وزارت څو موده وړاندې د 
کورنیو تولیداتو څخه د مالتړ لپاره د 

سلنه ۸۰یې تر  پر واردولو تعرفه کارتن
زیاته کړه، خو د هغو کارتنونو د 
محصول لپاره چې سوداګریز توکي د 
هغې په منځ کې هېواد ته راوړل کېږي 

 .درلود کومې جال مقررې شتون نه
 

اوس په ګمرک کې د دغو کارتنونو څخه 
سلنه محصول اخیستل کېږي چې ۸۰هم 

تنونو ځینې وختونه د سوداګرو لپاره د کار
 .بیه د خپله توکو څخه پورته تمامېږي

 
د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي 
وایي چې د نړۍ په هېڅ ځای کې هم 
سوداګر د سوداګریزو توکو د کارتن څخه 
چې هغې ته بار جامه ویل کېږي، ګمرکي 

 .ورکوي محصول نه
 

د سوداګرۍ او صنایعو خونو د عامل 
"  :هللا نصرت وایي پالوي رییس عتیق

موږ له اوله د حکومت د دغې طرحې 
سره مخالف وو چې د بار جامې څخه تر 

سلنه ګمرکي مالیه واخیستل شي او دا ۸۰
شته چې د بار  د نړۍ په هېڅ هېواد کې نه

جامې څخه هم تعرفه واخیستل شي؛ ځکه 
چې د توکو بار جامه د هماغو وارداتي 
توکو یوه برخه ده چې د هغې نه تعرفه 

 ".کېږي اخیستل  نه
 

په ورته وخت کې د ګمرکونو ریاست 

http://www.tolonews.com/pa/business/18320-acci-criticizes-customs-new-box-tax
http://www.tolonews.com/pa/business/18320-acci-criticizes-customs-new-box-tax
http://www.tolonews.com/pa/business/18320-acci-criticizes-customs-new-box-tax
http://www.tolonews.com/pa/business/18320-acci-criticizes-customs-new-box-tax
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چارواکي په تېرو ورځو کې د دغې 
 ۳۰ستونزې په منلو سره وایي چې د 

ورځو راهیسې د سوداګریزو توکو پر بار 
سلنه ټاکل شوې ۳۰جامو ګمرکي تعرفه 

 .ده
 

د ګمرکونو د ریاست د تعرفو آمر محمد 
اوس مهال : " مسعود یاسین څرګنده کړه

رکونو کې پر بار جامو زموږ په ګم
 ۳۰سلنه ده او دغه تعرفه د ۳۰تعرفه تر 

ورځو راهیسې ګمرکونو ته ویل شوې ده 
چې په همدې اندازه تعرفه د بار جامو 

 ".څخه واخیستل شي
 

د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د 
ګمرکي نظام د عصري کولو لپاره د لوړو 
لګښتونو سره سره التر اوسه هم د 

و د ټاکلو لپاره ګڼ شمېر سر ګمرکي تعرف
ورکۍ شتون لري چې دغه کار کله کله د 
سوداګرو د زړه توروالي او د هېواد څخه 

 .د پانګونو د تېښتې المل ګرځي

د تل افغان ښځینه سوداګرې او 

پاتي بازار د نشتوالي په نوم 

 ستونزه

 
د افغان ښځینه سوداګرو څخه یو شمېر 
کسانو د ښځو د السي صنایعو په 

په  ) کب 9دوشنبه  (نندارتون کې چې
کابل کې په الره واچول شو وویل چې په 
هېواد کې د هغوی د السي صنایعو لپاره 

لري او افغان  ځانګړی بازار شتون نه
ې مناسبو پورونو ته ښځینه سوداګر

 .لري السرسۍ نه
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو 
خونو د ښځو د ظرفیت د لوړوالي لپاره د 
مناسبو تګالرو او د مالي امکاناتو 

نشتوالی په هېواد کې د سوداګرو ښځو په 
 .وړاندې د اصلي ستونزو څخه بولي

د ښځو د السي صنایعو نندارتون په هر 
و ځل په الره اچول کال کې یوازې ی

کېږي؛ که څه هم په هغه نندارتون کې 
پرانیستل شو؛ څه د ) کب 9دوشنبه  (چې 

ښځینه  ۳۰۲شرکتونو او  ۰۰پاسه 
غرفو کې د ښځو السي  ۲۰سوداګرو په 

صنایع، باغي او کرنیز محصوالت 
نندارې ته وړاندې کړل؛ خو د ځانګړو او 

شتون د دې المل  تل پاتو بازارونو نه
ی چې سوداګرې ښځې التر اوسه شوی د

هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخې 
 .وي

د سوداګرو ښځو فدراسیون غړې فهیمه 
د سوداګرو ښځو د ځان : " کي وایي بره

بسیاتوب لپاره دغه نندارتون په الره 
اچول شوی او همداراز ښځو ته د 
مارکېټ د موندلو لپاره ؛ تاسو پوهېږئ 

زموږ هېواد د چې د یوه کال په موده کې 
ګڼ شمېر ستونزو سره مخ وو او ښځې 

دي توانېدلي خپلو سوداګریو ته الزیاته  نه
 ".وده ورکړي

سوداګرې ښځې په خپل وړاندې د دولت د 
مالتړ نشتوالی او په هېواد کې دننه او بهر 
د بازار موندنې نشتوالی د سترو ستونزو 

 .څخه بولي
و د خویندو غالینو اوبدلو او السي صنایع

: بي شیرین اکبري وویل شرکت رییسې بي
لرو چې خپل السي  موږ یو بازار نه" 

کارونه نندارې ته وړاندې کړو او یوازې 
نندارتونونو ته په تمه پاتې کېږو ترڅو د 

خوا په الره واچول شي  یوه ارګان له
ترڅو خپل السي صنایعې نندارې ته 

 ".کېږدو
مروارید بله سوداګره مېرمن ده او 

شته چې تاسو  داسې ځای نه: " دويڅرګن
وینئ؛ همدا ډول یو نړیوال سالون شتون 

لري چې خپل توکي نندارې ته کېږدو او  نه
کوچنیو او منځنیو پورونو ته هم السرسۍ 

 ".لرو چې دا ډېره ستونزمنه ده نه
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو 
خونو چارواکي د ښځینه سوداګرو لپاره د 

صندوق د جوړولو او د هغوی مرستندویه 
 .لپاره د مالیاتي معافیت غوښتونکي دي

د سوداګرۍ او صنایعو خونو د عامل 
موږ : " هللا وایي پالوي رییس عتیق

وړاندیز وکړ د سوداګرو ښځو او د هغوی 
د اقتصادي فعالیتونو څخه د مالي مالتړ 
لپاره یو مرستندویه صندوق جوړ شي؛ 

دی جوړ  همرغه تر اوسه ن خو له بده
 ".شوی

د ښځو د السي صنایعو په نندارتون کې 
غرفو کې د پالزمېنې او والیتونو  ۲۰په 

څخه غالینې، د مري اوبدلو محصوالت، 
خامک دوزۍ، با ارزښته ډبرې او وچې 

ورځو لپاره نندارې ته اېښودل  ۸مېوې د 
 .شوي دي

: د تفتیش د عالي ادارې مسؤالن

ولسي جرګه له قطعیې رپوټ سره 

 سلیقي چلند کوي

 
د تفتیش د عالي ادارې چارواکي وایي د 
ولسي جرګې غړي هر کال له قطعیې 
رپوټ سره سلیقوي چلند کوي په داسې 
حال کې چې دغو رپوټونو تل نیګړتیاوې 
لرلي دي او په دولتي ادارو کې د فساد د 

 .پراختیا المل کېږي
 

د تفتیش د عالي ادارې رییس شریف 
چې ولسي جرګه د قطعیې :"شریفي وایي

په کلني رپوټ باندې باید ډېر تمرکز 
ولري موږ قطعیې رپوټ له ټولو څېړنو 
سره د تصویب لپاره ولسي جرګې ته 
استولی دی او د ولسي جرګې غړو هم 
باید څېړنه وکړي او سلیقه یي چلند ونه 

 ."کړي
 

د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمېسیون 
هر کله چې : "رییس امیرخان یار وویل

موږ پر قطعیې رپوټ ډېر تمرکز کړی 
دی،څو تنه وزیران د خپلو کارونو په اړه 
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 ."ولسي جرګې ته را غوښتل شوي دي
 

خو د تفتیش دعالي ادارې : " يهغه زیاتو
رپوټ باید سم چمتو شي، ځکه چې په 
ځینو موضوعګانو کې موږ له ستونزو 

 ."سره مخامخ کوي
اخوا د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې 
قطعیې رپورټ باید په داسې ډول برابر 
شي چې په هغه کې د ټولو دولتي ادارو 

 .لګښتونه ځای کړل شوی وي 
 

تیال سرور دانش د ولسمشر دویم مرس
د قطعیې رپوټ باید روڼ :"څرګنده کړه

هر اړخیز او د ټولو وزارتونو په کارونو 
څارونکی وي تر څو د ښې حکومتوالۍ 
په کار کې او د فساد په مخنیوي کې له 

 ."موږ سره مرسته او همکاري وکړي
 

د تفتیش عالي اداره باید :"هغه زیاته کړه
 پر قطعیې جدي څېړنې ولري،ځکه چې

قطعیه د یو هېواد مالي وضعیت روښانه 
 ."کوي

 
دا په داسې حال کې ده چې د تفتیش 
ادارې د هغو دولتي کارکوونکو لپاره چې 
د قطعیې د برابرولو په برخه کې کار 

 .کوي یو اوونیز پروګرام جوړ کړی دی 
 

د دې ادارې چارواکي د دغه پروګرام 
موخه د حکومت د ټولو بودجوي ادارو 

ل او د هغو د کلني لګښت مالي څېړ
 .ارزول بولي 

د برېښنا پرېکېدو د کابل په 

صنعتي پارکونو کې د لسګونو 

 کارخونو کار درولی

 

پارکونو کې یو د څرخي پله په صنعتي 
شمېر کار خونې لرونکي وایي چې له 
پنځو ورځو څخه راپه دې خوا برېښنا 

لري او دغه کار د دغو کارخونو د کار  نه
 .د درلو المل شوی دی

 
په همدې حال کې د برېښنا شرکت 
مسؤوالن وایي چې هڅې کوي چې د 
وادرداتي برېښنا د درې مزو په نښلولو 

په راتلونکو میګاواټه برېښنا  ۳۷۰سره 
 .ورځو کې پالزمېنې ته را ورسوي

 
د دغه کار خونې مسؤوالن وایي که 
چېرې وضعیت په همدې ډول دوام 
وکړي،خپل کارکوونکي به رخصت 

 .کړي
 

د کابل د څرخي پله په صنعتي پارکونو 
کې یو کار خونه لرونکی عبدالوهاب 

موږ وزکاره یوو او زموږ :"وایي
 کارکوونکي نه شي کوالی کار

چې تر یو زرو ئ وکړي،تاسو پوهېږ
ډالره کریه ورکوو او د کارکوونکو  ۰۰۰

مصرفونه هم دي، نو نه شو کوالی چې 
په دې شان دوام ورکړو اړ یوو چې 

 ."هغوي رخصت کړو
 

اخوا د صنایعو د ټولنې مسووالن وایي 
چې له برېښنا پرته خپل فعالیت ته دوام نه 
ه شي ورکوالی؛ هغوی وایي چې لږ تر لږ

باید په پالزمېنه کې د برېښنا عادالنه وېش 
 .ته جدي پاملرنه وشي 

 
د صنایعو د ټولنې رییس سخي احمد پیمان 

زموږ ستونزې ډېرې دي :" څرګنده کړه
موږ له پنځو ورځو څخه را پدې خوا 
برېښنا نه لرو او د پالزمېنې په صنعتي 
پارکونو کې کارخونې درول شوې 

چې شته په دي،موږ غواړو دغه برېښنا 
عادالنه توګه ووېشل شوي تر څو موږ هم 

 ."وکوالی شوو چې یو اندازه برېښنا ولرو
 

بلخوا د برېښنا شرکت مسؤوالن وایي چې 
د ولسمشر د امر له مخې له ځنډ پرته د 
وارداتي برېښنا د مزي د رغولو لپاره یو 

کمېسیون ګمارل شوی دی او ټاکل شوې 
ې د ده چې ترڅو راتلونکو ورځو پور

وارداتي برېښنا د دریو مزو په تړلو سره 
میګاواټه برېښنا ۳۷۰پالزمېنې ته یو 

 .راورسېږي
 

د برېښنا شرکت رییس عبدالرزاق 
موږ په خپلو بیړنیو خپرونو کې په :"وویل

پام کې لرو چې حداقل یو شمېر پاپې په 
موقتي او د لنډ مهال لپاره جوړې کړو تر 

کړو او  میګاواټه برېښنا وارده ۳۷۰څو 
 ."ستونزه به تر یو اندازې حل شوي

 
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په 
سالنګونو کې د وارداتي برېښنا په پرې 
کېدو سره اوس مهال په پالزمېنه کې یو 

میګاوټه اوبیزه او حرارتي برېښنا  ۳۷۰
شتون لري چې په نا عدالنه توګه وېشل 
 کېږي ؛ د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي

چې له څلور ورځو راهیسې برېښنا نه 
لري او د برېښنا شرکت باید شته برېښنا 

 .په پالزمېنه کې په عادالنه توګه ووېشي
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