
بررسی اثرات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای 

 مصرف کننده در افغانستان

 شهیره شهیر: نویسنده

 چکیده

هرکشوری برای خود واحد پولی دارد که در معامالت روزمره از آن استفاده میکندد کده یکدی از 

روشهای اندازه گیری ارزش پول ملی در کنار نرخ برابری با ارزهای برتر سطح عمومی قیمتهدا اسد   

اگر افزایش قیمتها باعث افزایش دستمزدها و مخارج که به نوبة خود باعث ترقی بیشتر قیمتها میگدردد 

شود، ممکن اس  اقتصاد جامعه را به تورم شدید بکشاند که این افزایش قیمتها و تدورم باعدث از بیدن 

رفتن ارزش پول میگردد؛ از طرفی افزایش در سطح قیمتها به معنی کاهش ارزش پول اس ؛ زیدرا هدر 

روپیة موجود در کیف پول ما قدرت کمتری برای خرید کدا  و خددمات خواهدد داشد  یدا م ددار 

کمتری کا  و خدمات میتوان با آن خریداری کرد  در واقع موضوع این تح یق نیز مربدو  بده اادرات 

 کاهش ارزش پول بر قیم سبد مصرفی میباشد 

هدف از این تح یق بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش قیم سبد کا های مصرفی میباشدد 

که از روش تح یق توصیفی همبستگی در این تح یق استفاده شده اس   آنچه کده در ایدن تح یدق بده 

دس  آمده بیانگر این میباشد که عوامل متعددی با ی کاهش ارزش پدول تدیایر گد ار میباشدند و از 



 طرفی عمده ترین عامل به خصوص در افغانستان تورم وارداتی میباشد 

عواملی همچون تعرفه های گمرکی، تورم کشورهای طرف مبادله، ساختار نامناسب سیدستم پولدی 

 کشور و سایر عوامل که بر کاهش ارزش پول ملی کشور تیایر گ ار اند 

برای راه یاف  از این معضله میتوان کشورهای طرف مبادله را تغییر داد و در تجارت خارجی و یدا 

اینکه از سیاستهای متفاوتی در قسم  تعرفه های گمرکی استفاده کرد  همچنان تغییر سیستم آکدشن و 

استفاده از سیستم دیگری در عوض برنامة لیالم اسعار راهی میتواند باشدد بدرای جلوگدیری از کاهدش 

 ارزش پول ملی کشور 

حفظ ارزش پول ملی یک کشور نه تنها اارگ ار اس  بر قیم  کا ها؛ بلکه باعث رشد اقتدصادی 

 و ابات پولی کشور نیز میشود 

 ارزش پول ملی، تورم، شاخص بهای مصرف کننده، تورم وارداتی.واژگان کلیدی: 

 مقدمه

ارزش پول ملی بیانگر قدرت اقتصادی یک کشور میتواند باشد؛ زیرا ارزش پول ملی نخس ، بیدان 

کنندة مسایل داخلی و ارزش داراییهای بانک مرکزی )پشتوانه پولهای چاپ شده( اس  و دوم، اینکده 

 بیانگر نرخ برابری با پولهای خارجی یا ارز میباشد 

ارزش پول ملی یک کشور در صورت رشد اقتدصادی و بالفعدل آن کدشور قدرتمندد شدده و در 

صورت تضعیف اقتصادی و سیاسی تضعیف میگردد؛ به همین د یدل یکدی از بهدترین شاخدصه هدای 

 ارزیابی رشد و توسعه را میتوان از طریق ارزیابی ارزش واحد پول کشور عنوان کرد 

 هدف اصلی این تح یق بررسی اارات کاهش ارزش پول بر شاخص بهای مصرف کننده میباشد 

 اهداف فرعی:

 بررسی تغییرات نرخ مبادله و تورم طی چند سال گ شته 

 بررسی عوامل تاایر گ ار بر کاهش ارزش پول 

 سوال تح یق: تا چه اندازه کاهش ارزش پول باعث افزایش شاخص بهای مصرف کننده میگردد؟

 بیان مسأله

کاهش ارزش پول معمو ً درکشورهای توسعه نیافته به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح اقتدصادی و  

عدم دستیابی به یک اقتصاد پویا و تثبی  شده منجر میگردد تا در طول زمان واحد پول آنهدا تدضعیف 

شده و از ارزش مباد تی آن کاسته شود که یکدی از آادارآن افدزایش تدورم بدی رویده و تغیدیر قابدل 
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مالحظه در نرخ مباد تی آن میباشد؛ همانند اینکه اگر روزی بدا ده افغدانی میتدوان کدا یی را خریدد 

مجبورباشی همان کا  را با صد افغانی خرید نمدایی کده در سدطح کدالن منجدر میدشود تدا در انجدام 

مباد ت روزمره حجم سنگین پول جا به جا شود، که این خود در رشد اقتصادی و ابات پولی و مالدی 

 کشور تیایر گ ار میباشد 
 پیشینة تحقیق

در این ارتبا  م ا ت مختلفی به نشر رسیده اس ؛ از جمله تیایرات کاهش ارزش پول بدر اقتدصاد 

به نشر رسیده اس   همچنان تیایر نوسدانات ندرخ ارز بدر  0931کشورها، که در سای  مردمان در سال 

در سای  دنیای اقتصاد به نشر رسیده اسد ؛ امدا آنچده  0930های اقتصادی کشور، که در سال  فعالی 

که مشخصاً تح  عنوان بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مدصرف کنندده در 

افغانستان باشد تح ی ی صورت نگرفته اس   در این تح یق مشخصاً در ارتبا  به این موضوع پرداختده 

 شده اس  
 روش تحقیق

یی استفاده شدده اسد  کده ندوع تح یدق آن توصدیفی همبدستگی در این تح یق از روش کتابخانه

میباشد  همچنان متغیرهای تح یق که شامل کاهش ارزش پول عبارت از متغیر مدست ل و متغدیر وابدسته 

 شاخص بهای مصرف کننده میباشد 

نتیجه یی که در این تح یق حاصل گردیده بیان میکند زمانی که پول ملدی یدک کدشور ارزش آن 

در برابر ارزهای معتبر خارجی کاهش و یا هم از طریق تورم وارداتی باعدث افدزایش قیمد  کا هدای 

مصرفی گردد؛ در نتیجه باعث کندی رشد اقتصادی میگدردد و آنچده را کده میتدوان در ایدن تح یدق 

مشاهده نمود، تغییرات سا نه ارزش پول ملی کشور و م ایسه آن با شداخص بهدای مدصرف کنندده و 

میزان تورم اس  که در واقع مشخص میگردد که عوامل مختلفی باعث کاهش ارزش پول ملی کدشور 

 میگردند که جلوگیری از آن میتواند باعث رشد و شکوفایی اقتصادی کشور گردد  

 کاهش ارزش پول ملی

با از بین رفتن ارزش پول گروه های مهمی از جامعه داراییهای خود را از دس  میدهندد، وام داران 

طلبکاران خود را برای پرداخ  بدهی پول بی ارزش تع یب میکنند، سفته بازان نفع هنگف  بده دسد  

 میآورند 

یکی از روشهای اندازه گیری ارزش پول ملی سطح عمومی قیمتها اس   اگر افزایش قیمتها باعدث 

 بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان



افزایش دستمزدها و مخارج که به نوبة خود باعث ترقی بیشتر قیمتها میشود گردد ممکن اسد  اقتدصاد 

 جامعه را به تورم شدید بکشاند که این افزایش قیمتها و تورم باعث از بین رفتن ارزش پول میگردد 

افزایش در سطح قیمتها به معنی کاهش ارزش پول اس ؛ زیرا هر روپیة موجود در کیدف پدول مدا 

قدرت کمتری برای خرید کا  و خدمات خواهد داش  یا م دار کمتری کا  و خدمات میتوان با آن 

خریداری کرد؛ بنا بر این وقتی سطح عمومی قیمتها افزایش یابد ارزش پولی کداهش مدی یابدد؛ یعندی 

P=1/P  که قیم  با ارزش پول رابطة معکوس دارد 

 عوامل تعیین کننده ارزش پول

عرضه و ت اضای پول تعیین کننده ارزش پول هستند؛ مثالً وقتی باندک مرکدزی اقددام بده فدروش 

اوراق قرضه از طریق عملیات بازار باز میکند و با دریاف  پول باعث عرضه پدول میدشود وقدتی باندک 

مرکزی اقدارم به خرید اوراق قرضه میکند برای خریداران این اوراق پول پرداخ  میکندد و ایدن امدر 

 باعث افزایش عرضه پول میشود 

 اثرات کاهش ارزش پول 

کاهش ارزش پول ملی ت اضای ن دینگی بنگاه های اقتصادی را افدزایش و ایدن موجدب افزایدش 

ت اضا به پول میگردد  کاهش ارزش پول سبب افزایش هزینه های وارداتی کا هدای واسدی یدی و در 

نتیجه گرانتر شدن کا های واسی یی وارداتی و متعاقب آن باعث افزایش هزینه هدای تولیدد و سدطح 

قیمتها میگردد که باعث کاهش سطح تولیدات و افدزایش سدطح قیمتهدای میگدردد؛ بندابراین کاهدش 

ارزش پول داخلی موجب میشود که قیم  واردات نسب  بده صدادارت افدزایش یابدد در ایدن حالد  

رقاب  پ یری بین بنگاه ها افزایش و در نتیجه ت اضا برای کا های داخلی نیز افزایش پیدا میکند، ایدن 

 افزایش ت اضا سطح تولید و قیمتها را افزایش خواهد داد 

 کاهش ارزش پول ملی در افغانستان و تأثیر آن بر سبد کاالهای مصرفی

در این بحث کاهش ارزش پول از لحاظ معنی دوم، یعنی از جه  نرخ برابری بدا ارز تفدسیر شدده 

خصوص دالر امریکایی و افزایش نرخ تدورم   اس   کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به

یا بلند رفتن مجموعی قیمتها، یکی از مسایلی اس  که در این روزها باعث نگراندی شددید همده شدده 

اس   یکی از عوامل به وجود آورنده تورم داخلی تورم وارداتی اس   تورم وارداتی به معنی انت دال و 

 سرای  تورم جهانی به اقتصاد هر کشور میباشد 

این نوع تورم زمانی رخ میدهد که قیم  برخی کا ها، کده کا هدای اساسدی و تعییدن کنندده در 

پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 1395، ز4ش 67    



 67 سال پنجم 

 -تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی اس ، به عل  برخدی عوامدل طبیعدی یدا تدصمیمهای سیاسدی

 اقتصادی افزایش می یابد 

در افغانستان به د یل مختلفی که وجود دارد، بانک مرکزی قادر به کنترول تورم در سطح کدشور 

 نیس  از جمله میتوان عوامل ذیل را بر شمرد:

ساختارهای نامناسب بازارهای مالی کشور از مهمترین د یل عدم کندترول باندک مرکدزی بدر  -0

میزان تورم اس   سیستم بانکی و مالی کشور هنوز دارای ظرفی  و توانایی  زم در کنترول بازارهدای 

 مالی را دارا نشده اس   

اهداف و سیاستهای نادرسد  باندک مرکدزی و نداتوانی در کندترول اقتدصاد کدشور یکدی از  -2

سیاستهای نادرس  بانک توجه ویژه بر حفظ برابری ارزش افغانی در م ابل ارزهای خارجی اس ، که 

 فعالً قادر به حفظ ارزش آن در م ابل این ارزها نیس  

عدم کنترول دقیق بانک مرکزی بر سیدستم بدانکی و مدالی کدشور؛ خدروج بیدش از حدد ارز  -9

 خارجی از کشور یکی از د یل عدم کنترول بانک مرکزی اس  

 عدم ظرفی  سازی در ساختار بانک مرکزی برای کنترول اقتصاد کشور  -4

 ساختار ضعیف تولید در کشور و وارداتی بودن بیشتر کا های مصرفی کشور  -5

 7838الی  7831مقایسة نرخ مبادلة اسعار، شاخص بهای مصرف کننده و تورم بین سالهای 

 
 (0939الی  0931)بولتنهای اقتصادی و احصاییوی بانک مرکزی سالهای 

 بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان



براساس ارقام به دس  آمده چنین میتوان نتیجه گرف  که بیشترین تحدو ت ارزی در کدشور در  

صورت گرفته که همزمان برابر بود با رکود اقتصادی جهدان کده بدا ی قیدم و  0933و  0931سالهای 

 نرخ ارز کشور ما نیز تیایر گ ار بوده اس  که این خود متیار از وارداتی بودن افغانستان میباشد  

 راه های انتقال تورم وارداتی

 به طور کلی، تورم وارداتی از دو طریق ممکن اس  بر اقتصاد داخلی تیایر بگ ارد 

 تورم وارداتی از راه تجارت خارجیالف( 

تجارت خارجی از دو مؤلفة واردات و صادرات تشکیل شده اس   واردات با توجه به نوع کا  به 

صورت مست یم و غیرمست یم بر تورم داخلی اار میگ ارد  زمانی که قیم  محصو ت نهدایی وارداتدی 

)کا های ساخته شدة وارداتی( افزایش یابد، این افزایش قیم  به صورت مدست یم در سدطح عمومدی 

قیمتها )شاخص قیم  مصرف کننده( ظاهر میدشود  غیرمدست یم حدالتی را در نظدر میگدیرد کده ابتددا 

افزایش قیم  مواد اولیه و محصو ت نیم ساخته )کا های واسطه یی( وارداتی به افزایش هزینة تولیدد 

 منجر میشود؛ سپس این افزایش قیم  به مصرف کنندگان منت ل میشود 

 تورم  وارداتی ناشی از کسری یا مازاد تر از پرداختهاب( 

ف دان توازن در تراز پرداختهای خارجی ممکن اس  زمینه های تدورم را فدراهم سدازد  اگدر تدراز 

پرداختهای خارجی با کسری رو به رو شود، ارزش پول ملی کاهش و بده دنبدال آن قیمد  کا هدای 

وارداتی افزایش می یابد  این امر از سویی زمینة بروز تورم داخلی میشود؛ از سدوی دیگدر، بدا کاهدش 

ارزش پول ملی، کا های تولید شده در داخل کشور برای خارجیدان ارزان تدر تمدام میدشود؛ بده ایدن 

ترتیب، صادرات کشور افزایش خواهد یاف  در نتیجه امکان کاهش عرضه و افزایش کا ها در بدازار 

داخلی میسر خواهد بود  همان گونه که گفته شد، شاخص قیم  کا های وارداتدی ممکدن اسد  در 

تورم داخلی تیایر داشته باشد؛ اما ایدن شداخص خدود تحد  تدیایر عواملدی همچدون ندرخ ارز، تدورم 

 کشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد 

میدشود  برخی از صاحب نظران معت دند که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیم  کا های وارداتی 

و بر بخشهای اقتصادی که حساسی  سیاسی دارندد، اادر ندامطلوب میگد ارد و رشدد تدورم را تدسریع 

میکند  تصور همگانی به این نحو شکل گرفته اس  که اگر قیم  ارز خارجی پایین نگهداشدته شدود، 

 یاف   کا های وارداتی ارزان تر تمام میشود و در نتیجه، سطح عمومی قیمتها نیز دس  کم افزایش نخواهد  
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در چنین وضعیتی، یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که اگر نرخ تدسعیر دالدر بده افغدانی پاییدن 

باشد طبعاً کا های وارداتی بر حسب افغانی برای مدصرف کننددة داخلدی ارزان تدر خواهدد بدود  بده 

دفعات این استد ل مطرح شده اس  که اگر نرخ تسعیر دالر را در سطح پدایین تعییدن کنیدم، نده تنهدا 

کا های وارداتی، بلکه کا های تولید شدة داخلی که بده طدور مدست یم یدا غدیر مدست یم تحد  تیایدر 

 واردات قرار دارند، نیز کم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تمام میشود  

این دیدگاه بسیار رایج اس  و به سرع ، به این استنتاج میرسد که برای کندترول سدطح قیمتهدای 

  51داخلی بایستی نرخ تسعیر دالر به افغانی پایین نگهداشته شود؛ به طور مثال زمانی که نرخ هر دالر از 

دالر باشد  2افغانی کاهش یابد، برای وارد کردن کا یی که قیم  آن در بازار بین المللی  41افغانی به 

افغانی هزینه نمود؛ بنابراین در حالتی کده   31افغانی و پس از کاهش نرخ دالر  011در حال  اول باید 

نرخ برابری دالر به افغانی کاهش یابد، هزینة تمام شده کا های وارداتدی کداهش مدی یابدد و بده تبدع 

مصرف کنندگان با قیم  پایین تری در بازار مواجه خواهند شد  باید گف  که پایین نگه داشدتن ندرخ 

ارز بدون توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاستهای پولی، قددرت رقابد  

 را برای تولیدکنندگان داخلی کشور کاهش میدهد  

کاهش رقاب  به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات مینجامد  ایدن موضدوع سالهاسد  کده 

گریبان گیر اقتصاد کشور شده اس   ترکیب کا های وارداتی نیز مبین این امر اس   اقتصاد کدشوری 

در صد واردات آن را کا های سرمایه یی و واسطه یدی تدشکیل میدهدد و قیمد  ایدن  35که بیش از 

کا ها با نرخ ارزی تعیین میشود که هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بیدن المللدی نددارد، ماندع 

سرمایه گ اری برای تولید کا های واسطه یی و سدرمایه یدی توسدی تولیدکننددگان داخلدی میدشود؛ 

بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع کشور نیس ؛ بلکه با کوچک ترین تنش بین المللدی اقتدصاد 

 داخلی دچار نوسانات شدیدی میشود 

 تورم کشورهای طرف مبادله  2

شاخص قیم  کا های کشورهای صادرکننده نیز در میزان تورم موار اس   زمدانی کده تدورم در 

کشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیم  کا های مبادله شده نیز تح  تیایر این افزایش قیم  قرار 

، 0931خواهد گرفد   بدزرت تدرین شدریکان تجداری افغاندستان از لحداظ ارزش واردات در سدال 

 پاکستان، امارات متحده عربی و چین بوده اند 

 بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان



در صدی را تجربه کرده اند  بدا توجده بده  1/1و  00،  21، نرخ تورمی2111این کشورها طی سال 

ارقام م کور، پاکستان هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخدس  کدشورهای 

طرف مبادلة افغانستان قرار گرفته اس   پاکستان با داشتن چنین تورم و سهم با ی صدادرات کدا  بده 

افغانستان، نسب  به سایر کشورها، مسلماً ن ش بیشتری در ورود تورم به افغاندستان خواهدد داشد   در 

یی تنظیدم شدود کده کدشورهای دارای ندرخ تورمدی  این راستا، سیاستهای تجاری دول  باید به گونده

 تر، طرف تجاری افغانستان قرار گیرند   پایین

 . تعرفة گمرگی9

تعرفة گمرکی، که برای حمای  از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بدی رویده ی واردات در 

تشکیل شده اس   ح وق  «ح وق پایه»و  «سود بازرگانی»اقتصاد کشور وضع میشود، از دو قسم  

 4پایه بر اساس تصمیمهای نمایندگان شورای ملی تعیین میشود و در حال حاضر، برای تمدامی کا هدا 

درصد ارزش کا ی وارداتی اس ؛ اما سود بازرگانی که زیدر نظدر هی د  وزیدران اسد ، تغییرپ یدر 

 اس  

هر چ در تعرفه های گمرکی با تر باشد، مدیزان عدوارض گمرکدی )مالیدات( بیدشتر و در نتیجده، 

قیم  کا های وارداتی برای مصرف کننده افزایش می یابد  حال، در وضدعیتی کده قیمد  کا هدای 

وارداتی افزایش یافته اس ، کاهش در تعرفه های گمرکی در وضدعیتی کده اقتدصاد تدورم دو رقمدی 

دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعی  روانی ممکن اس  به عنوان ابزاری در کاهش 

 قیمتها مؤار باشد 

 مناقشه

افزایش در سطح قیمتها به معنی کاهش ارزش پول اس ؛ زیرا هر روپیة موجود در کیدف پدول مدا 

قدرت کمتری برای خرید کا  و خدمات خواهد داش  یا م دار کمتری کا  و خدمات میتوان با آن 

خریداری کرد  بناءً این حال  زمانی صورت میگیرد کده پدول ملدی یدک کدشور ارزش آن در برابدر 

ارزهای معتبر خارجی کاهش و یا هم از طریق تورم وارداتی باعث افدزایش قیمد  کا هدای مدصرفی 

میگردد  آنچه را که میتوان در این تح یق مشاهده نمدود، تغیدیرات سدا نة ارزش پدول ملدی کدشور و 

م ایسة آن با شاخص بهای مصرف کننده و میزان تدورم کده در واقدع مدشخص میگدردد کده عوامدل 

مختلفی باعث کاهش ارزش پول ملی کدشور میگردندد کده جلوگدیری از آن میتواندد باعدث رشدد و 
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 78 سال پنجم 

 شکوفایی اقتصادی کشور گردد 

 نتیجه گیری

هر چند نمیتوان اار افزایش قیم  کا های وارداتی بر تورم را انکار کرد؛ اما می تدوان بدا سیاسد  

گ اری صحیح و مناسب میزان تیایر گ اری آن را کنترول کرد  سیاستهایی که در کوتاه مدت میتدوان 

 اتخاذ کرد و از این طریق تا حدودی بر اارات افزایش قیمتها غلبه کرد، شامل موارد ذیل اس :

  تغییر و کاهش تعرفه های گمرکی باید مدنظر قرار گیرد  این کار را از دو جه  میتوان بررسدی 0

کرد  نخس ، قیم  محصو ت کا های وارداتی برای مصرف کننددگان کداهش مدی یابدد و روندد 

صعودی سطح عمومی قیمتها متوقف میشود  دوم، برای فراهم کدردن اوضداع اقتدصاد افغاندستان و بده 

 وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی  زم ایجاد میشود 

   ارت ای ساختار تولید کشور و افزایش توان تولیدی بخش تولید 2

  در حال حاضر، تغییر به کشورهای طرف مبادله ضرورت دارد  در این زمینه باید بدا کدشورهایی 9

مراودات تجاری برقرار کرد که کمترین نرخ تورم را دارند  همچنین برای مصون بودن از تدورم بیدشتر 

باید سطح تجاری را با کدشورهایی گدسترش داد کده عدضو سدازمانهای اقتدصادی از جملده ایدران و 

 کشورهای آسیای میانه هستند  

  افزایش توان و ظرفی  بانک مرکزی افغانستان و هماهنگ نمودن سیاستهای پولی و مالی کشور 4

 با کمکهای خارجی و ترکیب آن با میزان ن دینگی و نیز اجرای سیاستهای پولی و مالی انبساطی 

در بلند مدت نیز باید مجموعة سیاستهای اقتصادی دول  هماهنگ و مکمل یکدیگر اتخداذ شدود  

آنچه که تاکنون اجرا شده اس  از نوعی عددم همگرایدی در رفتدار اقتدصادی دولد  حکاید  دارد  

سیاستهای پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسایل ارزی و تجاری اتخاذ میشود؛ به طور مثال با آن کده 

کشور نرخهای تورمی با یی را تجربه کرده؛ اما نرخ ارز به عنوان یکدی از متغیرهدای مهدم اقتدصادی 

تغییر چندانی نداشته و ت ریباً، از ابات نسبی برخوردار بوده اس   ادامة چنین وضعیتی اقتصاد کدشور را 

با معضالت جدی، از جمله وابستگی بیشتر کشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پ یری در م ابل 

 نوسانات بین المللی مواجه میکند 

 بررسی اارات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان
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