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تصرف طالبانازپسافغانستانمعادنوچین
خارجیانوافغانشهروندانامنیتمورددرشدیدنگرانیباعثطالبانگروهدستبهافغانستاندولتسقوطکه در حالی 

،استبرآورد شده دالرتریلیون3تاآنارزشکهکشورعظیممعدنیذخایرآیندهمورددراما همچنان پرسش هایی شده،
برايکندپیشنهاد،داردتسلطکمیابفلزاتجهانیبازاربرهکچینبهاستممکنافغانستان درمرجوهرجوجود دارد. 

نیز باشد.شودمیاستفادههاباتريساختدرکه لیتیومشاملاین موضوع می تواند .شودعملواردمعدنیذخایرتوسعه
چینیگرانعاملهمبر این باور است که Agora Financialدرانرژيومعدنحوزه نویسندهوشناسزمین»کینگبایرون«

وارد عمل شوند.هاپروازنخستیندرهافرودگاهشدنبازازپسواندبستهراخودچمدان
افغانستانبهو عالقه خاصیمیلباکهطوالنی استمدت،کنندمیدركرااکتشافکهافراديگفت: »مارکت واچ«وي به 

معدنالمللیبینهايکنفرانسبهراخودنمایندگانمرتبطوربهگذشتهسالبیستدرافغانستان، چراکه کنندمینگاه
.کنندصحبتکشورشانمعدنیاستعدادها و قابلیت هايدربارهتااستفرستاده

استممکنافغانستانکهدهدمینشانهاي این سازمانبررسی،متحدهایاالتسازمان زمین شناسیهايدادهبر اساس 
برآورد دالرتریلیون3تارارقماینافغانستاندولتحتی وباشددالرتریلیونیکارزشبههنشدکشفمعدنیذخایرداراي
شد.منتشرواشنگتندرافغانستانسفارتتوسط2012سالدرايمقالهاساسبرداده هاي مذکور .استکرده

»لیتیومسعوديعربستان«بهافغانستانایدشکهنوشته بودپنتاگونداخلییادداشتازنقلبه2010سالدرتایمزنیویورك
.شودتبدیل

اعم ازبیشماريمعادنبا»کوچکمقیاسدروگستردهمعدنیصنعتیک«دارايهم اکنونافغانستانکینگ،بایرون گفتهبه
.نداردوجودمقیاسیبزرگمعدنتقریبا،وجوداینبا. استمعدنیهاينمونهدیگروقیمتیهايسنگ

شناسیزمینسازمانسازمان زمین شناسی آمریکا، وزرات دفاع آمریکا وشناسیزمینمشتركهايفعالیتگزارشساسابر
باآنهابیشتراما،بودهفراوانمعدنیمنابعدارايافغانستانگرچه،2011تا2009هايسالبینافغانستانمعادنوزارت

.استنگرفتهقراربررسیموردبا استفاده از روش هاي مدرن 1970دههازکسیستماتیطوربهمنابعیانیافتهتوسعهموفقیت
فرصتمناطقازبسیاري. باشدگرانوبرانگیزچالشاستممکنافغانستاندرعملیاتیمحیط: استآمدهگزارشایندر

عالوه بر این .هستنددیدهآموزشکارنیرويوي برقنیروزیرساخت،فاقدکههستندناهموارودورافتادههايکوهدرمعدنی
بربایدمعدنیمنابعتوسعهبرايکهوجود داردمحلیهايسیاستوايقبیلههايدرگیريامنیت،شاملییهاچالشموارد، 

.کردغلبهآنها
دههدودرچیننمایندگان. قرار داردمدتدرازدرافغانستانمعادنتوسعهنامزدهايمیاندرچین ،وجوداینبا:گفتکینگ
.داردمعدنیذخایربرايویژه ايبرنامهاحتماالچینو اندکردهدیدنافغانستانازمرتبطوربهگذشته

ومجوزهاقانونی،عناوینبهمعدنیموادتوسعهاضافه کرد: منابعاینتوسعهموجود بر سر راههايچالشوي با تاکید بر
اکتشافکنند،مینتارامناطقاینامنیتتوانندبطالبانکهآنجاتا: خاطرنشان کردناساین زمین ش.داردنیازفیزیکیامنیت

.استساله30یا10،20فرآیندیکمعادناستخراجکهباشیدداشتهخاطربه، اماکندمیپیشرفتبرداريبهرهو
نخواهدجهانیبازارهايواردرابیشتريابکمیعناصریالیتیومزودياین بهطالبانسويازافغانستانتصرف: گفتکینگ

اتفاق خاصی نمی افتد.آیندهسالدویکیدرلیو،شودانجاممپنجتاومسهايسالدرتولیداتبرخیشاید. کرد
برايمدتبلندنمایشیبیشتراند،شدهبرندهطالبانکهاکنونواستمدتطوالنیبازيیکشرایطبهتریندرافغانستان

باحتیاماشود،تبدیلمعدنیموادصادرکنندهیکبهافغانستانکهداردوجوداحتمالاینسال،پنجازبعد.استچینعمناف
.استبسیار دشوارمنطقه،دراجتماعیوسیاسیمزمنهايآشفتگیبهتوجه

که کاملشکستیکنتیجهوساله20تالشیکپایان؛استجهانیعطفنقطهیکافغانستانکینگ معتقد است، افتضاح 
/ آمریکایی/ غربیژئوپلیتیکسونامییکعنوانبهآگوست15بهمورخانکهداردانتظاراو.نیستمعدنیموادمختصفقط
.کنندنگاهناتو

Marketمنبع:  Watch
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آیا چین از تولید فوالد می کاهد؟

مکنزي،وودگزارشاساسبر. استغیرممکناین کار عمالندگویمیبرخیوکندمحدودرافوالدتولیدخواهدمیچین
.اندکردهتولیدبیشتريفوالددرصد12پارسالمشابهمدتبهنسبت2021نخستنیمهدرچینفوالدسازيهايکارخانه

برانگیزچالشیدشا2020سالسطحزیربهرسیدناما،می آیدپایین ترسالدومنیمهدرتولیدهرچند تحلیلگران،گفتهبه
93,88بهژوئندررقماین. البتهکردتجربهمهماهدررافوالدتنمیلیون99,45تولیدرکوردچینرویترز،گزارشبه.باشد

.یافتکاهشتنمیلیون
. داردبر عهدهکشورایندرراکربنانتشاردرصد20تا10بین واستچیندرهاآالیندهترینبزرگازیکیفوالدبخش
هدف2060سالتاانتشارخالصصفربهرسیدنوکربنانتشارکاهشبرايخودتالشازبخشیعنوانبهراصنعتاینپکن
.استدادهقرار

براي پایین آمدن آن باید ترمز واقعی کشیده : گفتCNBCبهدر این زمینه S&P Globalفلزاتتحلیلگر» بارتولومهپل«
.یابدافزایشدرصد9تا 8حدودامسالفوالدتولیدکهکنیممیفکرماشود. 

آهنسنگالمللیبینهفتهازبخشیعنوانبهمجازيو فروم هاي صفحاتدرکهدر عین حال، برخی صاحبنظران نیز
.کردندرا مطرحمشابهیهاياستداللکردند،صحبتجواليماهدرسنگاپور

کمتريفوالدامسالچینکه استغیرممکنتقریبا: گفتنیز »مکنزيوود«آهنسنگتحقیقاتمدیر»کندالروهان«
.کندتولیدگذشتهسالبهنسبت

دستوراترعایتمگر،نیستايچاره
بهبیشترتوجهجزايچارهفوالدهايکارخانه:گفتچینHesteelيسازفوالدشرکت از»یانگگوئوکمو«،وجوداینبا

ندارند.- دولتیهايشرکتبرايویژهب- دولتاستسیراستايدرتولیدکاهش
مورددرهاهشدارازپستانگشانفوالدسازيهايکارخانهحتی واستفوالدتولیدکاهشبهمتعهدکهگویدمیچین

.انددادهکاهشراخودتولیدمیزان حد،ازبیشتولیدمجازات
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بهتوجهباتولیدکنترلمقاماتبرايگفت:Fortescue Metalsدرکاروکسبتوسعهگروهسابقمدیر»جونبنژوانگ«
.استدشواربسیارچیندردولتیوخصوصیهايکارخانهزیادتعداد

نخستنیمهخوبیبهفوالدتولیدسودآورياگرافزود: دارد،وجودکشورایندرفوالدقويبسیارقاضايوي با بیان اینکه ت
.یابدکاهشآیندههايماهدرتولیدکهدرسمینظربهبعید،باشدسال

هاییکارخانهوشودمیهاقیمتافزایشباعثفوالدتولیدکردنمحدودبرايتالش: گفتهم S&P Globalازبارتولومه
.شوندمیتشویقبیشترتولیدبهگیرندنمیقراردولتیهايمحدودیتیرتاثتحتکه
گرایش هاي آنها واندآوردهدستبهراتوجهیقابلپول،سالات اوقبیشتردرهاکارخانهکهاستاینمهم: افزودوي

.را ببرداستفادهنهایت،شدهارائهسودازفوالدزیاديمقدارتولیدباخواهدمیصنعتبنابرایناست،مثبتهمچنان

تقاضااندازچشم
بهمنجراستممکنهاییسیاستچنینهرچند،تقاضاستکاهشبرتمرکزتولید،کاهشبرايراهبهترین:گفتبارتولومه
.شوداقتصادتضعیف
فشار و سختگیري بیشتري بر ،هاقیمتوتقاضابراي سرکوباستممکنمقاماتهم خاطرنشان کرد:مکنزيوودازکندال
فقط،فوالدتولیدوقیمتش افزای: گفتوي.دن، وارد کنکنندمیاستفادهزیاديفوالدازکهساختمانیاامالكهايبخش
.استآنبااليتقاضاينشانه
سطوحدرتولیدکردنمحدودبرايکاهشاینکهدارندشکامایابد،کاهشتقاضاکهکنندمیبینیپیشبازارناظرانسایر

.باشدکافیاز آن کمتریا2020
زیرا،شودمیکمترحديتاسالدومنیمهدردفوالتقاضاي:گفتCRUکاال درتحلیلگر»هدبورگاریک«از سوي دیگر، 

.استشدهضعیفساختمانبخش
یک سالطیباالسطوحدرماندنثابتازپسچینازفوالدحاويمصرفیکاالهايبرايتقاضااین،برعالوهوي افزود: 

.بودخواهیميامرچنینیجهنتدرچینفوالدتقاضايکاهششاهدقطع،طوربهو استتعدیلحالدر، هم اکنون گذشته
ما: گفتشود،2020سالسطحازفوالدتولیدکاهشباعثکهیابدمیکاهشاياندازهبهتقاضاآیااینکهمورددرهدبورگ

.داریمتردید
CNBC.comمنبع: 

بررسی بازار سنگ آهن در هفته هاي اخیر
ماهیکمدتطیآنقیمتونداشتمناسبیچندانوضعیت،2021آگوستدرآهنسنگبازار
ازآگوستمانده به پایانهفتهیکآهنسنگتنهردالري160قیمت. داشتافتدرصد26ازبیش

حديتاراخودتولیدتاداددستورفوالدهاينهکارخابهکهچیندولتهايسیاستدلیلبهسویک
گسترشازگذارانسرمایهنگرانیازناشیدیگرسويازوکنندمحدودکربنانتشارکاهشبراي

وپایهفلزاتبازاردرکروناجدیدمواردشیوعتاثیرالبته. بودشمالیآمریکايواروپادرکروناموارد
.بودبیشترمسبویژه

جهانآهنسنگکنندهمصرفترینبزرگوفوالدتولیدکنندهترینبزرگعنوانبهچینیطرفاز
.دادتغییرفوالدتولیدکنترلجهتدررامالیاتیهايمشوقجوالي،ومههايماهدر
ونفتازپستنیمیلیارد1,5صادراتحجموتنیمیلیارد2تولیدحجمباآهنسنگحاضرحالدر

.استشدهتبدیلجهانمبادالتدرمهمکاالهايازیکیبهسنگزغال
منبع: مارکت اینسایدر
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استخراج مواد معدنی از اعماق اقیانوسبرنامه 
بوده 19- کوویدشرایطن از بهبودبخش معدن یکی از بزرگ ترین ذینفعا

کاالهاییبرايتقاضاکشور سبب رونقچندینبهبودهاياست. بسته
فلزاتبهاینکهبهتوجهبا. استشدهلیتیوموآهنسنگمس،مانند

هاشرکتبرخیاست،نیازپاكانرژيانتقالورسانیبرقبرايبیشتري
»اقیانوسینمعاد«: هستندايناشناختهبازاردنبالبه

امااست،مطالعهدستدرهنوزدریاهاعمقدرمعادنازاستخراجاگرچه
ازبیشتاتریلیون8ازذخایرارزش. داردوجوددریاکفدرفراوانیفلزات

نماي»پراسپکتور«ازاینفوگرافیگزارش . شودمیبرآورددالرتریلیون16
.کندمیارائهرادریابسترازاستخراجروندازکلی

فعالیت در اعماق
درClarion Clipperton(CCZ)،اقیانوساستخراجمنطقهپرکارترین

معدنیشرکت20تقریبا. استمکزیکوهاواییبینآرام،اقیانوسشرق
کیلومتر5000ازبیشپهنه ايکهمنطقهایناکتشافبرايالمللیبین

.اندبستهقرارداددارد،
به شبیهفلز وچندتوده متشکل از به صورت گره وتفلزابیشتردر اینجا 

آرامیبهوکرده رشددریاآبازفلزاتجذباز راهقدمتسالهامیلیون، به طوري که با توجه به شودمییافتزمینیسیب
.یافته استگسترشسنگیا پوستهاطرافدر
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شاملکه(تصویر باال)داردقرارCCZمنطقهدراقیانوسکفدرفلزياز توده هايتنمیلیارد21که شدههمچنین برآورد 
:استزیرموارد

منگنزتنمیلیارد1-6
)زمینیذخایرازدرصد25حدود(مستنمیلیون2-226
)زمینیکنونیذخایربرابرششحدود(کبالتتنهزار 3-94
)2019سالدرنیکلجهانیتولیدبرابر100(نیکلتنمیلیون4-270



تحلیلی آتیه- بولتن خبري

7

مشابههاپوستهاین. شودمییافتآبزیردریاییسواحلوهاکوهرشتههايکنارهدرکبالتازغنیفرومنگنزهايپوسته
درآنهادرصد57تقریبا. شده استتشکیلآبدرفلزيترکیباتصورتبهسالهامیلیونطی،همان گره ها و توده ها

است. شدهواقعآراماقیانوس
صفحهمرزامتداددراستشدهتشکیلآتشفشانیهايسنگبهدریاآبنفوذازپسکهفلزيچندسولفیديرسوبات

.دمی شویافتاطلساقیانوسوهنداقیانوسآرام،اقیانوسدرتکتونیکی

؟استچگونهاقیانوسی درمعدنکار 
برش،)هاتودهبراي(شدهاصالحکاوش عمقیشاملکهشدهریزيبرنامهايگونهبهدریاکفازمعدنیمواداستخراج
.استسطحینگهدارندهمخزنیکبهسبدیاباالبرندهسیستمباموادحملهمچنین وعظیمهايپوستهوسولفیدها

ساحلبهبعد وپردازش) اقیانوسبهرسوببرگشتباآبگیريوکردنتمیزشامل (کشتییکدرمعدنیمنابعحاويمواد
، فرآوري بیشتري روي آنها صورت بگیرد.نظرموردفلزاتاستخراجبرايآنجادرتاشودمیحمل
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افزایشسببيخورشیدويبادهايانرژيذخیرههمچنین وبرقیخودروهايانرژيتامینبرايباترييتقاضاافزایش
.ا تقویت کرده استردریابستردنی درمعمشاغلاین موضوع،بنابراینوشدهفلزاتازبسیاريقیمت

توده ها و گره هاي دریاییازباتريفلزاتتولیداست،شدهمنتشرCleaner Productionمجلهدرکهايمطالعهاساسبر
تفاوت هاي معدنکاري در خشکی و اقیانوس پایین،. در تصویر دهدکاهشدرصد75تا70راکربناکسیدديانتشارتواندمی

را مشاهده می کنید.

Mining.comمنبع:
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شیلی به بازار مسصنایع معدنینگاه 

امابماند،باالسالسهتادوبرايمسقیمتگفت: معدنکاران شیلی انتظار دارند،شیلیمعدنیارشدمدیرانازیکی
.هستندمحتاطافتاد،اتفاقپیشدههیکآنچهنظیر»ابرچرخه«رونق به عنواناینبهگذاريبرچسببراي

گیريهمهبحبوحهدررکودسالیکازپسسریع تقاضاافزایشوجهانیاقتصادبهبودبهتوجهباامسالمسقیمت
ناظرانومورد بحث تحلیلگرانرونقاینادامهزمانبا این وجود، مدت. رسیدخودحدباالترینبهکروناویروس

قرار دارد.بازار
و مدیر عامل پیشین شرکت کودلکو(بزرگ ترین ) SONAMI(شیلیدنمعاملیانجمنرئیس»هرناندزگودیه«

رافلز سرخقیمتوتقاضاتجدیدپذیر،هايانرژيصنایعرونقوبرقیخودروهايانقالبگفت:شرکت مس جهان)
هاقیمتآنطیکهبیشتردوامباابرچرخهیکبینیپیشمورددراوبا این حال،.دهدمیافزایشمدتمیاندر

بینیپیشباالسالسهیادوگرچه قیمت را برايا: اظهار کردوي .کرداحتیاطبماند،باقیپوندهردردالر4ازیشب
باشیم.محتاطمسآیندهرفتارهايمورددربایدکهکنیم، اما معتقدیممی

فلزفروشبرايراديجدیامتیازحقچراکهاست،به خود جلب کردهراشیلیقانونگذارانتوجهمسقیمتافزایش
مخالفامتیازحقالیحهباشدتبهسونامیانجمن وهرناندز.یابدمیقیمت افزایشبه موازاتکهاندکردهپیشنهاد
بینازراشیلیمعدنچیانگذاريآتی سرمایههايبرنامهومی تواند رقابت پذیريطرحاینگویند،میوهستند

بدهد،اجازهمعادنبهکهبرسندتوافقیبهوباشدحکفرماسناي این کشوربرعقلکهامیدواري کردابرازوي.ببرد
تداوم ببخشند.شیلیاقتصاديتوسعهدرراخودسهم

شده،پیشنهادتازگیبهکهجدیدامتیازحقازحاصلعوایدکهگویندمیامتیازالیحه حقدر عین حال طرفداران
.استضروريبرند،میرنجکروناگیريهمهازکههاییشیلیاییايبراجتماعیهايبرنامهتهیهبراي

Mining.comمنبع: 
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فایننشال تایمز بررسی کرد

اخیردو دههافغانستان در تغییرات 
بوده استهمراهناامنیوبومیفسادبابهداشتیهايآموزش و مراقبتدرپیشرفت

بهداشتی،هايمراقبتاعم از آموزش،زندگیوضعیت،دادنددستازراانستانافغکنترل،طالبانکهزمانیوقبلدههدو
سرعت،بومیخشونتوفساد. در مقابل استیافتهبهبودتوجهیقابلطوربهکودکانمیرومرگمیزان وزندگیبهامید

اقتصاديپیامدهايبا که راهاآنيدرآمدمنابعترینبزرگازیکیاخیرهايسالطیهاکمککاهشوهکردکندراپیشرفت
.ه استدادکاهشه، همراه بود

فایننشال«بهشدخارجکشوراین ازطالبانبازگشتباگذشتههفتهکهافغانستانمرکزيبانکسابقرئیساحمدي،اجمل
کوچک می شمارد.رادادهرختغییربه بهبود در زندگی مردم اهمیت نمی دهد، کههرکسی:گفت»تایمز

نظرازافغانستانکهحالیدر،معتقد است»هاوسچتام«اندیشکدهدرهمکار ارشدپژوهشگر»پرایسگرت«دکتراما
مواردازغیر(معدنیذخایرویژهبداخلیرشداصلیعواملازیکهیچاست،کردهتغییرچشمگیريطوربهاجتماعی
است. نگرفتهقراراستفادهمورد)غیرقانونیاستخراج 

سالدردرصد42,9به2009سالدرداخلیناخالصتولیددرصد100حدودازهاکمکجریانجهانی،بانکگزارشپایهبر
المللیبینپیش بینی می شود، صندوق.کرده استمحدودرااشتغالوخدماتبخش فعالیتامراینکهیافتهکاهش2020

.کندتهدیدراافغانستانقانونیاقتصادبقاياین مسالهوشودبی بازدهطالبانزماندرپول 
پایهبرگذشتهسال20اقتصاديپیشرفتبهتوجهباکه هدادهشدارCapital Economicsدرآسیااقتصاددان»رزلگرت«

ین قطع ناگهانی کمک ها می شود و بنابراباعثزیاداحتمالبهمنفور جهانیوضعیتبهافغانستانبازگشتخارجی،حمایت
.رسدمینظربهقطعیاجتماعیواقتصاديتوسعهدرنشینیعقبوداخلیناخالصتولیددربزرگنقباضا

بزرگیبخشبه طور بالقوه هاکمکقطعگفت:هم المللیبیناستراتژیکمطالعاتمرکزاز»کوردسمن. اچآنتونی«از طرفی 
اقتصادیکتواندمیافغانستانچگونهها،کمکقطعصورتدریدپرساو. کندمیفلجرامدرناقتصادوخدماتیمشاغلاز

.کندایجادقانونی
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سرانه تولید ناخالص داخلی افغانستان-1نمودار 

بیشتر از تاجیکستانبرابرچهارآنجمعیتاینکهبا وجودافغانستانچندجانبه) اعالم کرد:جهانی(یک آژانستجارتمرکز
رسمیصادراتازنیمی.استکردهو کمتر از تاجیکستان صادر2020سالدرکاالدالرمیلیاردیکقطفقانونینظرازاست،

.استیافتهکاهشکشاورزياهمیتخدمات،بخشگسترشبااست، هرچندشدهتشکیلتازههايمیوهسایروانگورازآن
نقش حیاتی کمک هاي بین المللی در درآمدهاي افغانستان-2نمودار 

نشانملیهايحسابدرالبتهکهاستتریاكافغانستانمحصوالتترینبزرگازیکیگفت:اطالعاتدرباره این»رزل«اما
.شودنمیداده
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شود،میشاملراافغانستاناقتصاديهايفعالیتکلازدرصد80تاغیررسمیاقتصاد،اندرسیدهنتیجهاینبهکارشناسان
.استبرخوردارمحدوديکارآییازرشدرسمیردهايبرآوکهمعنااینبه

کاهش وابستگی به کشاورزي با رشد بخش خدمات-3نمودار 

وبهداشتوضعیت.استیافتهبهبودتوجهیقابلطوربههاافغانازبسیاريروزمرهزندگی،کلی اقتصادعملکردبا وجود
.ه استشدرایجفناوريازاستفادهوهیافتکاهشمیرومرگمیزان،هشدترگستردهآموزش

نرخ باروري کاهش یافته است-4نمودار 
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در افغانستانبهبود اقدامات بهداشتی-5نمودار 

ودادنددستازراخود)جان2019سالتولد در1000هر(درسالپنجزیرکودك60حدودجهانی،بانکگزارشاساسبر
همچنین درآمد است.کمکشورهايتمامبینکودکانمیرومرگکاهشترینسریعکهرسیدهفنصبهقرنابتدايازرقماین

مرگخطردرمشابهیکاهشافغانستانوکاهش یافتهنصفازبیشمشابه بهمدتدروزنکمجمعیت کودکاننسبت
بهداشتبهمردمازنیمیتقریباوردهپیدا کبهبوداقداماتازوسیعیطیفدرنیزبهداشتیهايمراقبت.استداشتهمادران

).2000دههاوایلدرچهارمیکبامقایسهدارند(دردسترسی
استداشتهقابل توجهیدسترسی به تلفن همراه افزایش-6نمودار 
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مدرسهدر2001سالازبیشترکودكمیلیون8,2حدوده است ویافتبهبودتوجهیقابلمیزانبهنیزآموزشیعملکرد
2018سالدردرصد55به2001سالدردرصد12ازمتوسطهآموزشدرشدهنامثبتکودکاننسبتودارندحضور
واقعیآموزشستانیافغانجوانانازبیشتريبسیارتعدادگفت:یالمللنیبکیاستراتژمطالعاتمرکزازکوردسمنه است. رسید
.هستندو حدس برآورداوقاتگاهیموجودهايدادهکهستمعنااینبهدودمحاطالعاتکهکردتاکیدويالبته.اندداشته

زمینهدرزیاديهايپیشرفتگذشتهدههدودر:گفتهم جهانیتوسعهمرکزآموزشیهايسیاستمدیر»رسهیسوزانا«
ازبسیاريزیادحتمالابهخطر بزرگی براي عقبگرد سریع وجود دارد و کهدادهشداراو. استشدهحاصلدخترانآموزش
.دیدخواهیمتحصیلتركبهمجبورراافغاندختران

کرسیچهارمیکوبودندزندولتیکارمندانپنجمیکحدودپارسال. شدندکارمحیطواردقبلازبیشتربسیارنیززنان
.بودصفر2001سالدررقماینکهحالیدر،بودزناناختیاردرپارلمانی

داردرواجهمچنانفقروخشونت
فساد فهرست شاخصدرافغانستان.اندگرفتهدستدرراجهاناقتصادهايترینشکنندهازیکیطالبان،هاپیشرفتوجودبا

افزایشرتبه11میالدي 2012سالازرا داشت. البته 165ه برتجهانکشور180از بین2020سالدرالمللبینشفافیت
،استکردهبنديرتبهکشور190بین173راافغانستان،2020تجاريعملکردبررسیدرکهجهانیبانکگفتهبه.پیدا کرد

وگستردهفسادنامناسب،هايزیرساختضعیف،نهادهايسیاسی،ثباتیبیناامنی،دلیلبهخصوصیبخشتنوعوتوسعه
ازکمترسالپنجوجهانمیانگینازکمترسالهشتهنوززندگیبهمیدا.قرار داردادر تنگندشوارکسب و کارمحیط

فقرخطزیرمردمازنیمیازبیشوقرار داردمنطقهدرسطحترینپاییندر زندگیاستانداردهاي.استجنوب آسیمیانگین
ازیکیهمچنانامنیتونهادهابهاعتمادزندگی،شرایطشخصی،آزاديسالمت،زمینهدرافغانستان. کنندمیزندگی
.استجهاندرهابدترین

قابلثیرتا،اخیردههدوچرخش معکوس نسبت بهکهدادهشدارافغانستان مرکزيبانکسابقرئیساحمدي،،وجوداینبا
براياینوداردهمراهتلفنفردهرکهداریدشرایطیافغانستاندر:گفتوي.داشتخواهدمردمعاديزندگیبرتوجهی
. استحیاتیردممازبسیاري

قعر قرار دارددراجتماعی -افغانستان در اقدامات اقتصادي رتبه -7نمودار 
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جهانی کاالهاقیمتجدیدترین 

1202آگوست23به روز رسانی: 

هزار تن بود که 887واردات کنسانتره مس چین در جوالي یک میلیون و 
برآورد شد. 2020درصدي باالتر از جوالي 5,1تر از ژوئن و درصد باال13

شدهزار تن 424همچنین واردات مس خام و کارنشده این کشور در جوالي 
هزارتن) 762تن کمتر از ژوئن و در مقایسه با زمان مشابه پارسال (4000که 

ی بسیار کمتر بود. از طرفی صادرات آلومینیوم کارنشده و تولیدات آلومینیوم
هزار تن رسید.469و به درصد نسبت به ژوئن رشد داشت3,2در جوالي 
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تحوالت بازارو شاخص بورسبررسی 
يهاشاخصکهیحالدر،بودیکاهشریتبهنسبتمرداد،31بهیمنتهماههکیدرمعامالتکلحجمنیهمچنومعامالتکلارزش
نیادربازارنیامعامالتکلارزشکهاستیحاک،1400مردادبهیمنتهماههکیدرسهاماربازمعامالتیبررس.داشتشیافزایبورس

اردیلیم981وهزار86وونیلیمکیبهالیراردیلیم654وهزار190وونیلیمکیازکاهشدرصد8,71باقبل از آنماهبهنسبتماه
.دهدیمنشانرايدرصد10,14کاهشکهدیرسسهمونیلیم943وهزار361بهبازارنیامعامالتکلحجمنیهمچن. دیرسالیر

بازارهانزولوصعودتیوضع
رايدرصد3,91کاهشسهام،اولبازاردرمعامالتارزشسنا،گزارشبه.کردندیطراینزولروند،تیربهنسبتبازارهایتماممرداد،در

55تیرکهزینبازارنیامعامالتحجم. دیرسالیراردیلیم615وهزار422بهالیراردیلیم795وهزار439ازوکردتجربهریتبهنسبت
.رساندثبتبهرايدرصد10,18کاهشودیرسمرداددرسهمونیلیم929وهزار49بهبودسهمونیلیم588وهزار
گذشته،ماهبهنسبتشدهادیماهدربازارنیامعامالتارزشکهيطوربه،بودینزولسهاماولبازارمانندزینسهامدومبازارحرکتروند

10,63بازینبازارنیامعامالتحجم. دیرسالیراردیلیم744وهزار445بهالیراردیلیم80وهزار515ازوافتیکاهشدرصد13,46
.دیرسهمسونیلیم307وهزار74بهسهمونیلیم142وهزار83ازکاهشدرصد

397وهزار25ازيدرصد14,32افتبابازارنیامعامالتارزشوگذاشتسرپشترايقرمزماهگر،یديبازارهاهمچونیبدهبازار
رگهبونیلیم22بهبرگهونیلیم26اززینیبدهبازارمعامالتحجم. دیرسمردادماهدرالیراردیلیم761وهزار21بهتیردرالیراردیلیم

.دهدیمنشانرايدرصد15,08افتکهدیرس
دربازارنیامعامالتارزشاساس،نیابر. بودرنگقرمزگذشتکهیماهدرمشتقهبازارمعامالتحجمشده،انجاميهایبررسطبق

درمعامالتحجم. کردتجربهاريدرصد39,37کاهشودیرسالیراردیلیم643بهمرداددرکهبودالیراردیلیم61وهزارکیرماهیت
.دیرسمرداددرقراردادونیلیم47,7بهریتدرقراردادونیلیم727ازکاهشدرصد93,44بابازارنیا

معامالتارزشوداشتندینزوليروند،قبل از آنماهباسهیمقادرمرداد31بهیمنتهدورهدرزینمعاملهقابليگذارهیسرمايهاصندوق
حجم. کردتجربهرايدرصد6,26افتودیرسمرداددرالیراردیلیم218وهزار196بهریتدرالیراردیلیم322وهزار209ازازاربنیا

ونیلیم638وهزار12بهتیونیونیلیم919وهزار12ازقبلماهبهنسبتماهنیادريدرصد2,18کاهشبازینبازارنیادرمعامالت
.دیرستیونی

کلشاخصافزایش 
وونیلیمکیازوکردتجربهرايدرصد15,58رشدریتبهنسبتامرداد31بهیمنتهدورهدربورسکلشاخصگزارش،نیااساسبر

نیهمچن.دهدیمنشانرايواحد243وهزار204رشدکهکردصعودواحد549وهزار515وونیلیمکیتاواحد306وهزار311
بهواحد74وهزار403ازشیافزادرصد8,18باوداشتیشیافزايرونداز آنقبلماهبهنسبتمرداددرزینوزنهماریمعباکلصشاخ
.افتیشیافزاواحد956وهزار32ودیرسواحد30وهزار436
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دیرس5,90بهبهارفصلدروکارکسبطیمحیملشاخصنمره

شدنامساعدتربهاردروکارکسبطیمح
طیمحتیوضع،5,90بهشاخصنیادنیرسباکه دهدیمنشان1400بهاردررانیاوکارکسبطیمحیملشیپاجینتا

طیمحیملشیپاازحاصلجینتااساسبر. استشدهنامساعدتر) 5,80(قبل از آنفصلیابیارزبهنسبتوکارکسب
تیوضعازيحدودتاکهشدهمحاسبه) است10یابیارزنیبدترنمره(5,90یملشاخصرقم،1400بهاردررانیاوکارکسب

.استشدهبدتر) 5,80نیانگیمبا1399زمستان(گذشتهفصلیابیارزبهنسبتشاخصنیا

کاروکسبیاصلموانع
تمیقراتییتغوبودنینیبشیپرقابلیغ«مؤلفهسهبیترتبهشیپانیادرکنندهمشارکتياقتصادفعاالن،1400بهاردر

یمالنیماتيدشوار«و»وکارکسببرناظرییاجرايهاهیروومقرراتونیقوانها،استیسیثباتیب«،»محصوالتوهیاولمواد
.اندکردهیابیارزهالفهومریسابهنسبتکشوروکارکسبطیمحيهالفهومنیترنامناسبرا»هابانکاز

وکارکسبطیمحیاستانشاخصتیوضع
طیمحتیوضعنیبدتريدارابیترتبهکردستانوکرمانکرمانشاه،يهااستان،1400بهاردرطرحنیايهاافتهیاساسبر

ریسابهنسبتوکارکسبطیمحتیوضعنیبهتريدارابیترتبهيرضوخراسانويمرکزسمنان،يهااستانووکارکسب
.اندشدهیابیارزهااستان

درصد38,64معادلبهارفصلدرکنندهشرکتياقتصاديهابنگاه) یواقع(يدیتولتیظرفنیانگیمطرح،يهاافتهیاساسبر
.استشدهمواجهيواحد4یبیتقرکاهشبا) درصد42,72(گذشتهزمستاندرزانیمنیهمبهنسبتکهبوده
نیبدتر10عدد(6,02عدد،1400بهاردررانیاوکارکسبطیمحیملشاخصن،یشینیکارآفریعمومهینظراساسبر
) 5,96نیانگیمبا1399زمستان(گذشتهفصلیابیارزدرشاخصنیاتیوضعازبدترکهاستآمدهدستبه) استیابیارز

نیانگیموبودشدهحاصل6,15عددگذشتهفصلیابیارزدرکهاست6,19عددياقتصادطیمحیابیارزنیانگیم. است
.بودشدهیابیارز5,81عددگذشتهفصلدرکهاست5,89دعدينهادطیمحیابیارز

هاطیمحنینامساعدترونیمساعدتربیترتبه8,14عددبایمالطیمحو5,37عددباییایجغرافطیمحگذشتهفصلمانند
دقتازحاسبهمدرمختلفعواملوزنگرفتننظردرلیدلبهنیششاخص. اندبودهنیشینیکارآفریعمومهینظراساسبر
.استبرخوردارکشورکلشاخصبهنسبتيشتریب
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ياقتصاديهابخشتیوضع
يهابخشباسهیمقادر) 5,96(خدماتبخشدرروکاکسبطیمحتیوضع،1400بهاردرشیپانیاجینتااساسبر

.استشدهیابیارزترنامناسب) 5,78(صنعتو) 5,83(يکشاورز
خدماتويادارتیفعال«يهاتیفعالرشته،ISIC.rev4استاندارديبندطبقهبرحسبياقتصاديهاتیفعالرشتهنیب

نیبدتريدارا»هیتصفيهاتیفعالوفاضالبپسماند،تیریمد،یرسانآب«و»یفنویعلم،ياحرفهتیفعال«،»یبانیپشت
نیبهتر»آموزش«و»یاجتماعيمددکاروانسانسالمت«،»مهیبویمال«يهاتیفعالرشتهووکارکسبطیمحتیوضع
.اندداشتهکشوردرياقتصاديهاتیفعالرشتهریساباسهیمقادرراوکارکسبطیمحتیوضع
يهابنگاهصورتبهآمدهدستبهجینتااساسبريهابنگاهدرشاغلکارکنانتعدادبرحسبکشوروکارکسبطیمحتیوضع

نیبهتريدارا) 5,71(آنازشتریبوکارکن200يدارايهابنگاهوتیوضعنیبدتريدارا) 6,02(کارکنپنجازکمتربا
.اندشدهیابیارزهابنگاهریسابهنسبتوکارکسبطیمحتیوضع
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) 6,76(تیوضعنیبدترسال،دوازکمتريهاکارگاهدرياقتصادبنگاهسیساتسالبرحسبکشوروکارکسبطیمحتیوضع
.اندشدهیابیارز) 5,76(تیوضعنیبهتريداراسال،16ازشتریبيهاکارگاهدرو

وعیشآغازازکهاستذکربهالزم. اندکردهیابیارز6,24راوکارکسببرکروناریثاتزانیممتوسط،طوربهياقتصادفعاالن
روندنیافصل،نیاردیول، داشتهیکاهشروندوکارهاکسببرکرونانامطلوبياثرگذار،1398زمستانازکشوردرکرونا

.استشدهیشیافزادوبارهومتوقف
مستغالتوامالك«يهاتیفعال،1400بهاردرISIC.rev4استاندارديبندطبقهبرحسبياقتصاديهاتیفعالرشتهنیب
ییرایپذيتاالرهاوهارستورانوهااقامتگاهها،هتلشاملغذاوجانیمات«و)» 7,89(یخدماتيهاتیفعالریسا«،)»7,98(
،)»3,45(مهیبویمال«يهاتیفعالرشتهمقابلدروشدهمتحملکروناروسیووعیشازرابیآسنیشتریب)» 7,77(
هاتیفعالریسابهنسبتکروناروسیووعیشازرابیآسنیکمتر)» 5,45(ارتباطاتواطالعات«و)» 5,25(معدناستخراج«

لیاردبيهااستاندرکروناروسیووعیشازوکارهاکسببرواردهبیآسزانیم،1400بهارفصلدرنیهمچن.اندشدهمتحمل
يمرکزيهااستاندرومقدارنیشتریب،)7,26(یغربجانیآذرباو) 7,51(یشمالخراسان،)7,82(یجنوبخراسان) 8,23(
.ستاشدهیابیارزهااستانریسابهنسبتارمقدنیکمتر،)5,56(زنجانو) 5,47(اصفهان،)4,99(سمنان،)4,93(
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1400مرداد-مصرف کنندهقیمت شاخص
مرداددريانقطهتورمنرخ. استقبلسالمشابهاهمبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصد،يانقطهتورمنرخازمنظور
دیخريبرا1399مردادازشتریبدرصد43,2نیانگیمطوربهکشوريخانوارهایعنیاست؛دهیرسدرصد43،2عددبه1400

.اند	کردهنهیهز»کسانیخدماتوکاالهامجموعه«کی
عمدهگروهيانقطهتورمنرخ. استافتهیکاهشدرصدواحد0،4از آنلقبماهباسهیمقادر1400ماهمرداديانقطهتورمنرخ

با»خدماتویرخوراکیغيکاالها«گروهودرصد58,4بهيدرصدواحد1،5شیافزابا»اتیدخانوها	یدنیآشامها،یخوراک«
.استدهیرسدرصد36,1بهيدرصدواحد1,3کاهش

. استداشتهکاهشدرصدواحد0,5از آنقبلماهبهنسبتکهبودهدرصد42،4يشهريخانوارهايبرايانقطهتورمنرخ
.استنداشتهيرییتغقبلماهبهنسبتکهبودهدرصد47,7ییروستايخانوارهايبرانرخنیانیچنمه

خانوارهاماهانهتورمنرخکاهش
درصد3،2به1400مردادماهانهتورمنرخ. استقبلماهبهنسبتمت،یقشاخصعددرییتغدرصدماهانه،تورمنرخازمنظور

عمدهيهاگروهيبراماهانهتورم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,3قبل،ماهدراطالعنیهمباسهیمقادرکهدهیرس
.تاسبودهدرصد2,4ودرصد4,6بیترتبه»خدماتویرخوراکیغيکاالها«و»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«

نیانیچنهم. استداشتهکاهشدرصدواحد0,4قبلماهبهنسبتکهبودهدرصد3،2يشهريخانوارهايبراماهانهتورمنرخ
.استنداشتهيرییتغقبلماهبهنسبتکهبودهدرصد3,2ییروستايخانوارهايبرانرخ
اخانوارهساالنهتورمنرخشیافزا

قبلمشابهدورهبهنسبت،يجارماهبهیمنتهسالکیدرمتیقشاخصاعدادنیانگیمرییتغدرصدساالنه،تورمنرخازمنظور
قبل،ماهدراطالعنیهمبهنسبتکهدهیرسدرصد45،2بهکشوريخانوارهايبرا1400مردادساالنهتورمنرخ. استآناز

ودرصد44،5بیترتبهییروستاويشهرينوارهاخايبراساالنهتورمنرخنیچنمه.دهدیمنشانشیافزادرصدواحدیک
داشتهشیافزادرصدواحد1,4ییروستايخانوارهايبراوشیافزادرصدواحد0,8يشهريخانوارهايبراکهبوده درصد48,7
.است

هامتیقراتییتغ
»جاتیسبز«گروهبهمربوطقبلهمابهنسبتمتیقشیافزانیشتریب»اتیدخانوهایدنیآشامها،یخوراک«عمدهگروهدر
. است) نانانواع(»غالتونان«گروهو) ریشوماستانواعمرغ،تخم(»مرغتخمواتیلبن«گروه،)قارچوکاهو،یفرنگجیهو(

»نقلوحمل«گروه،)رستوراندرشدهسرويغذاها(»رستورانوهتل«گروه،»خدماتویرخوراکیغيکاالها«عمدهگروهدر
.اندداشتهقبلماهبهنسبترامتیقشیافزانیشتریب»کفشوپوشاك«گروهو) يسواريخودروانواعوموتورروغن(

درصد50تاششمدهکيبرادرصد44،6ازيانهیهزمختلفيهادهکيبرا1400مرداددرساالنهتورمنرخراتییتغدامنه
.استدهمدهکيبرا
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اخبار مهم اقتصادي

مسشرکتهیسرماشیافزایهیتوجطرحانتشار 

ازرانیامسعیصنایملشرکتهیسرماشیافزایهیتوجطرح
.شدمنتشررهیمدتایهيسو
یملشرکتهیسرماشیافزااساسنیابرپرس؛مسگزارشبه

مبلغبهالیراردیلیم200000مبلغازرانیامسعیصنا
تایهبیتصومورد) درصد100معادل(الیراردیلیم400000

.گرفتقرارمسیملشرکترهیمد
نیا: استآمده،شدهدرجکدالتیسادرکهگزارشنیادر

ازیبخشنیتامبرايوانباشتهسودمحلازهیسرماشیافزا
اجرا،دستدرتوسعهيهاطرحلیتکميبراازیوردنممنابع

يهاشرکتدرشدهانجامياهیسرمامخارجازیبخشجبران
درمشارکتيبراازیموردنمنابعازیبخشنیتاموریپذهیسرما
.استفارسجیخلآبانتقالونیتامشرکتهیسرماشیافزا
24خیتاردریهیتوجطرحنیا: استآمادههیاطالعنیاادامهدر

بهاظهارنظرجهتیفملرهیمداتیهبیتصوبا1400مرداد
.استشدهارسالیقانونبازرسوحسابرس

بزرگيهاشرکتآهنکنسانترهدیتولرشد
ماههچهاریطبزرگيهاشرکتآهنکنسانترهدیتولزانیم

. افتیشیافزادرصد6ازشیب1400سالنخست
ومعادنينوسازوتوسعهزمانسایعمومروابطگزارشبه

کنسانترهدکنندهیتولبزرگشرکت10ران،یایمعدنعیصنا
17حدود،1400ریتانیپاتانیفرورديابتداازآهنسنگ

مدتدررقمنیا. کردنددیتولتن364وهزار42وونیلیم
.بودتن640وهزار44وونیلیم16حدود،99سالمشابه

وهزار801وونیلیم5»گهرگل«يهاکتشرزان،یمنیااز
توسعه«تن،61وهزار121وونیلیم4»چادرملو«تن،145

26وهزار83وونیلیم2»انهیخاورمیمعدنعیصناومعادن
تن،224وهزار532وونیلیمکی»نیزمگهر«تن،

ریفراگتوسعه«تن،294وهزار294وونیلیمکی»يمرکز«
هزار659»سنگانانیپارساپال«تن،387وهزار669»سناباد

175»آبادجالل«تن،34وهزار428»صبانور«تن،628و
وهزار278»سنگانفوالدیمعدنعیصنا«وتن214وهزار
.کردنددیتولآهنکنسانترهتن351

وونیلیم5بزرگيهاشرکتامسال،نخستماههچهاریط
درکهکردندارسالهاشرکتبهسانترهکنتن320وهزار361
53وهزار947وونیلیم5(99سالمشابهمدترقمباسهیمقا
.دهدیمنشانکاهشدرصد10حدود،)تن

وهزار349وونیلیم3ر،یتماهدرآهنکنسانترهدیتولزانیم
وونیلیم4(99سالمشابهمدترقمبهنسبتکهبودتن922
.افتیکاهشدرصد19،)تن924وهزار130

ر،یتانیپاتانیفرورديابتداازبزرگ،يهاشرکتهمچنین 
کهکردنددیتوليبنددانهآهنسنگتن198وهزار378

6،)تن593وهزار402(99سالمشابهمدترقمبهنسبت
يبنددانهآهنسنگارسالاما،دهدیمنشانکاهشدرصد

99سالماههچهارتن740وهزار647ازشیافزادرصد44با
.افتیشیافزاامسالماههچهاردرتن897وهزار934به
ب،یترتبهزین1400ریتماهدريبنددانهارسالودیتولزانیم
نسبتکهبود»تن113وهزار243«و»تن310وهزار147«
195ودیتولتن181وهزار119(99سالمشابهمدترقمبه

دريدرصد24شیافزاازیحاک،)يبنددانهارسال820وهزار
.استبخشدوهر

رارانیاازسوختوارداتعوارضطالبان
دادکاهشدرصد70

افغانستان. ردیگیمسرازراافغانستانبهسوختصادراترانیا
نییپادرصد70رارانیاازسوختوارداتعوارضنیهمچن
.استآورده

صادرکنندگانهیاتحاد،يتودراشاازنقلبهمیتسنشگزاربه
صادرات:کرداعالمرانیایمیپتروشوگاز،نفتيهافراورده

آغازطالبانازدرخواستازپسافغانستانبهنفتگازونیبنز
.استشده

بریمبنرانیابهییهاامیپطالبان:گفتهیاتحادنیايسخنگو
:دادادامهيو. استفرستادهینفتمحصوالتصادراتادامه

نگرانکابلدرطالباندنیرسقدرتبهدنبالبهیرانیاتاجران
صادراتشتریبگازنفتونیبنزفروش. هستندیتیامنمسائل

یمنتهماه12یطرانیا. دهدیملیتشکراافغانستانبهرانیا
افغانستانبهسوختتنهزار400حدودسال،امیمماهبه

تهرانازسوختمتیقمهاريبراطالبان.استدهکرصادر
.کندبازتاجرانيبرارامرزها،خواست
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