


 2016                     وضعيت اقتصادي  افغانستان در سال 

ي قراردادها ،ياقتصاد وي تيترانز روابط بهبودي برا  افغانستان در سال گذشته حكومت
 تركمنستان، مراد - آتا نهيآق بندر افتتاح كه رساند امضا به هيهمساي كشورها با راي متعدد
 دري مل وحدت حكومت بزرگي دستآوردها از افغانستان نيچ آهن خط وافتتاح ايآس زيدهل

.  شوديم محسوب سال نيا

ي اقتصاد روابط بهبودي براي الديم 2016 سال در كه راي اهداف ظاهراًي مل وحدت حكومت
 نهيآق بندر افتتاح با بود، كرده نييتع اروپا و انهيمي ايآس ژهيو به منطقهي باكشورهاي تيوترانز

 دست آن به نيچ به آهن خط قيطر از افغانستان شدن وصل و ايآس زيدهل تركمنستان، آتامراد
 انجام پاكستان قيطر از را خودي بازرگان ستد و داد درصد 95 گذشته در كه افغانستان. افتي
 شد،يم متقبل زين راي هنگفت خسارات كشور نيا گانه دوي استهايس ليدل به راه نيا در و داديم
 كاهش قابل توجه اي طور بهي ازمندين نيا افغانستان،ي برا انهيمي ايآسي راهها شدن باز با

 به بودن محاط از كشور نجاتي برا مهم دستآورد ك يرا نيا افغانستان وحكومت كرد دايپ
 ريز پاكستان و افغانستان كستان،يتاج به زستانقيقر برق انتقال پروژه. كنديم عنواني خشك
 نيا شده، عنوان 2016 درسالي مل وحدت حكومت گريد مهم دستآورد كهزار، يكاسا عنوان
 حق محل ازالر د ونيليم 45 ساالنه شود، ليتكم 2018 سال انيپا تا است قرار كه پروژه
.   براي افغاستان درآمد زايي خواهد داشتتيترانز

 دري قانون ريغي هاي اخاذ ، گروگانگيرياست بوده چگونهي خصوصي بخش برا سال نيا اما و
 نيتر عمدهي، گذار هيسرماي براي اقتصادي ربناهايز نبود و نيقواني ساز ساده عدم ها، شاهراه
 صنعت. در سوي ديگر بخش است بوده گذشته درسال افغانستان بازرگانان راه فراي چالشها

 صنعتكاران .است افغانستاني اقتصاد تيوضع بهبودي اصل لفهؤم كهي داخل داتيتول دارد؛ قرار
 افزايش قيمت برق تا اتيمال شيافزا با چالش هاي مهمي  از جمله 2016افغان در سال 

 درزمستان وي خارجي بازرگاني كاالها واردات ،يداخل داتيتول به دادن تياولو عدم ،مصرفي
 متوقف باعث كهي مواجه بوده اند ديتولي شركتهاي براي كاف برق اختصاص عدمسالجاري 



 در بارصنعتكاران و كاري درصد 25 كاهش و قندهار دري ديتول شركت 105 تيفعال شدن
.  است شده كابل

 اجرايي كردن پروژه راسال 2016 سال و بقا سال را 2015 سالي، مل وحدت حكومت سران
 دو بزرگي پروژههااجراي و ريچشمگ را 2016 سالي دستآوردها بودندكه كرده عنوانها 

 تجارت اتاق. كننديم عنوان 2017 سال در شانيدجدي ها برنامه از را جانبه سه جانبه،
 شدني عمل صورت دري مل وحدت حكومتي كاركردها ازي نسب طور به چند هر عيوصنا

 حكومت كه دارند ديتاك صنعتكاران اما رسند،يم نظر بهي راض 2017 سال در تعهداتشان
 در صنعت تيوضع بهبودي برا شتتعهدا به ديبا كهي آنطور گذشته سال سه دري مل وحدت

. شد خواهد نابود كامل طور به صنعت بخش ابد، يادامه روال نيا اگر و نكرده تالش افغانستان
 نيا و نداردي خوب تيوضع تانسافغاني تجار توازن ع،يصنا و تجارت اتاقي آمارها براساس
 .دارد صادرات درصد پنج تنها واردات، درصد 95 مقابل در كشور،

) در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده كه خروج IMFصندوق بين المللي پول (مالحظه: 
نيروهاي خارجي، افزايش ناامني ها ، تشديد خشونت ها و همچنين عدم انسجام در دولت 

وحدت ملي باعث شده تا اقتصاد اين كشور در وضعيت دشواري قرار گيرد. صندوق مذكور، 
چشم انداز آتي پيش روي اين كشور را چالش برانگيز خوانده اما نسبت به بهبود رشد اقتصادي 

افغانستان در سال جاري اميدوار بوده و انتظار دارد با ازدياد كمك ها، ميزان عوايد نسبت به 
مصارف در افغانستان تقويت گردد. همچنين بانك جهاني در گزارش اخير خويش در مورد روند 

توسعه درافغانستان، اين روند را نامتوازن خوانده و خاطرنشان نموده عليرغم رشد اقتصادي 
 ، نرخ فقر و بيكاري دراين كشور در وضعيت 2007 - 2011مطلوب افغانستان در فاصله 

 وخيم قرار گرفته است.

 بروكسلكنفرانس در افغانستان به دالري ارديليم 15كمك تعهد–ز 

 حكومت رابهي دالر درايليم 15،2 كمك)2016( اكتبر بروكسل دركنفرانسي الملل نيب جامعه
 اروپا هياتحادي ازسو تنها دالرآن ارديليم 5،6  كهتعهدكرد 2020 اسال ت افغانستان
.  است شده داده وعده آن عضوي وكشورها



 سيرئ.است رو شيپي درسال ها افغانستان به دهنده كمك نيبزرگ تر اروپا هياتحاد
 كه دهنده،گفت كمكي كشورها ازي قدردان ابراز با در پايان اين نشست جمهورافغانستان

 يمقام ها كنفرانس نيدرا.برسند مصرف بهتر ثرؤم وهيش به كمك ها نيا كه است آن حاالزمان
 متحد ملل سازمان وقت ركليدب موني بانكي از جمله الملل نيب سازمان 25 و كشور 75

 .بودند كردهمشاركت 

 8/6/1396تاريخ به روز رساني: 

 - معرفي مختصر قندهار 3

 (پشتو: كندهار) مركز استان قندهار و در جنوب افغانستان است كه پس از كابل و قَندهار
 ميالدي، 2006هرات سومين شهر پر جمعيت افغانستان است. طبق سرشماري رسمي سال 

 نفر جمعيت داشته است. تخيمن هاي جديد حاكي از وجود يك ميليون 450،300حدود 
 ميليون حمعيت  در استان قندهار و پنج استان مجاور آن 5جمعيت در قندهار و  مجموعا 

يعني نيمروز،زابل،هلمند،غزني،ارزگان مي باشد. امور اين واليات در حوزه كاري كنسولگري 
 كشورمان در افغاستان است. 

قندهار طبق نقشه ساخته شده و تقريبا منظم است. شهر به چند محله تقسيم شده و هر محله 
متعلق به يك يا چند قوم و قبيله  است و بيشتر اهالي آن را افغانان (عمدتاً دراني) تشكيل 
 12مي دهند. در اطراف قندهار، باغ هاي ميوه تاكستان ها و زيارتگاه هاي بسياري است. در طي 

 كيلومتر ساخته شده كه در ساخت آن 8 در 16سال گذشته شهرك عيومينه با مساحت 
مالحظات شهر سازي مدرن و عمدتا عاريه گرفته از غرب رعايت شده است . قشر متمول 

 قندهار در اين شهرك ساكن هستند .

 مردم ما در زراعت در صد 80افغانستان يك كشور زراعتي بوده و بيشتر از با توجه به آنكه 
راستاي ي آن و در در رشد اقتصادقندهار  زراعت ، قندهار نيز چنين وضعيتي دارد.مصروف اند

اتاق بازرگاني قندهار توجه ويژه اي به  اشتغال زايي از اهميت بسيار زياد برخوردار است.
 4صادارت ميوه تازه و خشكبار به خارج دارد و در اين راستا اخيرا توافق كردند تا هفته اي 

 ميليون دالر ارزيابي 2پرواز محصوالت زراعي به هند ارسال كنند. ارزش هر محموله حدود 



شده است. اين نوع از صادرات جوابگوي محصوالت افغاستان نيست و فعالين اقتصادي اين شهر 
 دنبال استفاده از بازار و مسير ترانزيتي ايران براي فروش محصوالت و ترانزيت آن هستند. 

1T1 :تقسيمات سياسي قندهارT  

كه از آن  واحد ادارى دارد 18ندهار از واليات درجه اول افغانستان است كه عالوه برمركز ق
 است از : جمله

 - ميوند - سپين بولدك - معروف - پنجوايي - ارغستان - ارغنداب - دامان -ندهار قشهر
  - ميانشين – غورك - تخته پل - ټشاوليكو

ندهار عالوه بر پشتون ها ، اقوام بلوچ ، تاجك و هزاره نيز سكونت دارند و قدر واليت 
درپهلوى آن برخى از هندوها در آن مستقر آند . 

 كيلومتر مربع مساحت و نفوس آن درحدود دو 47676 قريه 2794  اين واليت با داشتن
ميليون است . 

0T0پشتون هاT 0 اكثريت جمعيت اين شهر را شامل مي شوند. ٪70 باT0تاجيك هاT دومين گروه ٪20 با 
  از ديگر اقليت هاي قومي اين شهر هستند.0Tبلوچ ها0T و 0Tازبك ها0T ،0Tهزاره ها0Tقومي اين شهر هستند. 

 

   
 :   1Tآموزش

باب 63 باب ليسه ، 60 باب مكتب دارد كه از جمله 459واليت كندهار در تشكيل خود  
 باب 16نيك ، مكتب زراعت و كا باب مكاتب م22 دارالمعلمين ، 4 ابتدايه ، 271متوسطه ، 

مدارسى دينى ميباشد . 

شخصى موسوم به ي  باب مكتب خصوصى و يك انستيتيو9 همچنان در اين واليت  
اوستان فعاليت دارد . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7�


جديد الشمول ميباشد . 67 غير فعال و 132 باب فعال ، 260مكتب 409از جمع 

 دختر) مصروف 40236بچه ،112858 شاگرد (153094درمجموع در واليت كندهار 
فراگيرى تعليم است. 

  
1T  دانشگاه : 

  
 دانشكده  هجرى شمسى با ايجاد 1369به هدف آموزش نسل جوان درسال دانشگاه قندهار 

هاى طب ، انجنيرى، تعلم و تربيه ساير دانشكده زراعت فعاليت خود را آغاز كرد و بعداً 
 تن 120 محصل دارد كه 2850،شرعيات، اقتصاد و ژورناليزم نيز در آن ايجاد شد .اكنون  

 تن از زن پيش برده ميشود. 5 تن استاد كه 162 است و امور تحصيلى آن توسط  از دختر

 زراعت ، طب ، انجينرى و تعليم تربيه اين پوهنتون در بخش هاي محصل 1039تاكنون 
فارغ گرديده مصروف خدمت در كشور هستند . 

 : بهداشت

 باب مراكز اساسى 14 شفاخانه شخصى ، 7 شفاخانه عمومى دولت ، 2ندهار ق در واليت  
 دواخانه در اين واليت وجود 94 پوسته صحى و 454 باب مراكز مكمل صحى ، 23صحى ، 

دارد . 

 كيلومتر 10ندهار مجبور است تا براى دريافت ادويه از دواخانه نزديك ق در صد نفوس 45
سفر نمايند . 

 كيلومتر سفر نمايند . 10 درصد مردم مجبور اند كه براى رسيدن به يك مركز صحى 51

سطح صحت : 

تن ، يك نرس براى 15300مريض ، يك داكتر براى 4400ندهار يك بستر براى قدر واليت 
خانم ميرسد . 4600( دايه ، قابله ) براى TBA  و يك آموزش ديده11900



  
1T دامپروريزراعت و  : 

محصوالت عمده زراعتى كندهار عبارت است از: گندم، جوار ، جو ، ماش و زيره .انواع ميوه 
جات : انگور، انار، زردالو، آلوچه ، شفتالو و ديگر. 

انوع سبزيجات: رومى، باذنجان، باميه، مرچك، پياز، باردنگ و ديگر ... 

  
 هكتار زمين اين واليت آبيارى ميشود ، 117920و، گوسفند، بزه و مرغ ها ...احيوانات : گ 

 للم است و منابع مهم آبيارى در آن عبارت است از درياهاى ارغنداب ، ترنك ، كدنى 2000
ارغستان و همچنان چشمه ها ، كاريزه و برمها . 

محصوالت زراعتى انگور، آنار ، زردالو ، شليل ،شفتالو ، تربوز ، خربوز ، گندم ، جوار ، بادام ، 
سنتروزه و سيب اين واليت از شهرت برخوردار است و همچنان ميوه هاى خشك كندهار 

 و ميوه تازه انگور ، انار ، خربوز و تربوز با يكتعداد  چون بادام ، كشمش، آبجوشى، شكرپاره
صادر ميشود .  كشورهاى خارچى 

: معادن 

معادن مرمر، سنگ فلورايت ، سنگ لوميت ، سنگ رخام ،سنگ زغال، معدن گچ، طال، آهن 
 درصد مردم اين 70 همچو چيزى هاى ديگر در واليت كندهار وجود دارد؛ اما اكنون  و

واليت درچا فقر آند و زنده گى خود از طريق زراعت و مالدارى به پيش ميبرند . 

  
1T : صنعت

 ميالدى مثل ساير واليات ايجاد و 1382ندهار درسال قآمريت پارك هاى صنعتى در  
تاسيس شد . 

 تعيين و نمرات آن توزيع شد . كارخانه جاتساحه شور اندام براى ساختين 



آمريت پارك هاى صنعتى، اتحاديه صنعت كاران بخاطر جلب و جذب هر چه بيشتر 
 ه ش ايجاد كرد . 1383 و سرمايه گذراران در سال رتبطينم

تفصيلى شهرسازى با دو بخش تقسيم شد كه يك بخش آن طرح ساحه مذكور به اساس 
 72 فابريكه توزيع شده است . از اين جمله 84براى فابريكات صنعتى و نمرات براى 

 فابريكه تحت 25 فعال و متباقى آن از اثر نبود انرژى برق فعاليت توليدى ندارد و كارخانه
كار است . 

 فابريكه كوچك و شركت هاى مختلف كوچك وجود 185همچنان در داخل شهر كندهار 
 ، اسباب المونيمو پالستيكى، ميلگرد عبارت است از :كارخانه هادارد . توليدات مهم اين 

روغن، صابون و همچو چيزى هاى ديگر ... 

 كه صنايع دستى زنان ميباشد، از شهرت بين  گلدوزيدهارى و سنتي مردان قن هاى لباس 
 برخوردار است .  المللى

مشكل اصلي صنعت در قندهار كه مانع از جايگزيني واردات و يا توسعه صادارت ميشود،  
 فقدان برق است . اين امر باغث افزايش قيمت محصوالت توليدي ميشود.

1T   : برق

 ميگاوات برق برخوردار 42 ميگا وات برق نياز دارد كه اكنون از 110 تا 100ندهار از قشهر 
است . 

 ميگاوات ديگر از جنراتور هاى ديزلى 30 ميگاوات از بند كجكى هلمند و 12از جمله 
دريافت مى نمايد. 

  
1T  :رسانه ها

ندهار عبارت است از : قرسانهاى واليت 



انگه ، تعليم االسالم ، څه ، يووالى ، ميرمن ، ګانړندهار، افغان ازاده ، كليد، وقراديوها : 
 . ږاسالم غ

واد . ېدهار و تلويزيون هقنتلويزيون ها : تلويزيون ملى 

مطبوعات چاپى : روزنامه طلوع افغان ( دولتى ) ، روزنامه گرداب (خصوصى)، هفته نامه 
ركى ( اكنون مسدود است څوبى ، هفته نامه بټاټسور ( اكنون مسدود است )،هفته نامه 

كال( اكنون متوقف گرديده )، كندهار ښ) ، مجله كندهار ( دولتى)، مجله دوماهه 
 ( اكنون متوقف گرديده )،فصلنامه تنده ( اكنون متوقف ډپوهنتون( دو ماهه) ،فصلنامه هو

ار( نشريه شاروالى . ښگرديده )، جريده كندهار 

  
1T   : ارگان هاى دولتى

 واحد 18ارگان دولتى و به شمول شهر كندهار 70دهار به شمول مقام واليت قنواليت 
 د.ادارى دار

از ديرباز قندهار با محوريت قوم دراني (مجموعه حامد كرزي فعلي) نقش مهمي در تعيين 
حكومت مركزي افغانستان داشته و قوم دراني همواره رقيب قوم غلجايي( گروه فعلي اشرف 
غني كه از مشرقي هستند) بوده است. پشتوها در عين افتراق قومي، در مقابل ساير اقوام و 

 بخصوص تاجيك ها متحد هستند. 

قندهار در جنوب و جالل آباد در مشرق كمتر در كانون توجه سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
كشورمان بوده اند. سفر والي قندهار در راستاي بسط همكاريها با حنوب افغانستان مفيد 

 است. 

 هزار راننده و تاجر حوزه جنوب افغانستان مخاطب خدمات كنسولي 10حدود 
سركنسولگري كشورمان در قندهار است. قندهار داراي تجار ملي زيادي است كه توجه آنها 

درزمينه هايي كه ايران مزيت دارد مانند سوخت ، كاالي صنعتي و تورزيم درماني و ... به 
 ايران است. 
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