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 ۹۹۱۱عقیب 2 

 زایی سزارت اقتصاد( )گزارشی از پیسژۀ اشتغال 

  یزاد ع ایا

 
وو پیسژۀ  زایی از سزارت اقتصاد، حاکیسا که از مدتی بدیه هایی در زمی ۀ اشتغال یا ته

های دیگی مان د  زایی )کارمونده( یا ایزسکار تحا رهبیی ایه سزارت با همکاری سزارت اشتغال

های محل س شنیداری  ک  دگان، ریاوا مستقل ارگان سزارت امور خارجه، مناجیان س عودت

 کابل، ایجاد شده اوا.

 زایی پیسژۀ اشتغال

های انکشا ی س  زایی یکی از بینامه بی ب یاد اطالعات رسابط عامۀ ایه سزارت، پیسژۀ اشتغال

تووعۀ میان سزارتی حکوما ا غانستان اوا که رهبیی آن را سزارت اقتصاد به عنده دارد. 

شود که  از طیف بانک جنانی  میلیون دالی امییکایی می۰۲۲هزی ۀ مجموع ایه پیسژه  بالغ به 

 شود. تمویل می ۰۲۰۹الی  ۰۲۹۱در مدت پ ج وال، از 

های کاری بیای مناجیانی که از کشورهای همسایه  هدف اواوی  ایه پیسژه ، ایجاد  یصا

های اقتصادی، ایجاد  اند، تقویا محیط کار آنان، ایجاد  یصا )اییان س پاکستان( بیگشته

های شنیی، تقویا  ب دی پیسژه ها بیای انجام کسب س کار، دوتیوی  به بازار، اسلویا ونولا

تیی را دارد.  جا شدگان بیش ک  دگان س بی های بازار، البته در شنیهای که عودت زییواخا

همچ ان کاهش زمان بیای گی ته مجوز بیای واخا س واز، اصالح قوانیه س مقیرات در 

 های اداری حکوما گفته شده اوا. ویستم

 
https://madanyatonline.com/  

 بسته خبیی

 داخلی

انیژی س امید بیای 

 آسارگان



 عقیب / باختی ۶ق دهار/ 

 ابییکۀ ذسب آهه ستولیدی شیخ بیادران پارک ص عتی شوراندام ق دهاروطح تولیدات س 

 .آهه ستولید ا زایش داده اوا اش را دربخش ذسب گذاری ویمایه

به گزارش خبینگار آژانس باختی به نقل از معلومات د تی مطبوعاتی سزارت ص عا س تجارت، 

تولید   هزار دالی آمییکایی با خط ۹۲۲گذاری ابتدایی  با ویمایه ۹۹۱۱ایه  ابییکه در وال 

وفید س انگالرن در پارک ص عتی شوراندام ق دهارآغاز به  عالیا کید س  پیس یل، پایپ

 .رواند اش را در ق دهار، زابل، هلم د، غزنی س کابل به  یسش می محصوالت تولیدی

آهه به یک میلیون دالی آمییکایی  اش را دربخش ذسب گذاری اک ون ایه کارخانه ویمایه

ته روانده اوا س در ۱۲رسز به  اش را در یک شبانه ا زایش داده اوا س ظی یا تولیدی

گادر س وایی محصوالت  لزی موردنیاز واخا س واز تعمیی را در خط  آی دۀ نزدیک تولید آهه

/http://bakhtarnews.com.af/dari.            تولید خویش قیار خواهد داد

 ابییکۀ ذسب آهه 

شوراندام 

ق دهارتولیداتش را 

 ا زایش داده اوا

 داخلی

 عقیب / باختی ۶کابل/ 

پاکستان درسزارت  -تیانزیتی ا غانستان -جلسۀ مشتیک تخ یکی بیروی مشکالت تجارتی

 .تجارت پاکستان بیگزارشد

درایه جلسه خان جان الکوزی معاسن  دراویون اتاق های ا غانستان، محمدیونس موم د 

معاسن اتاق تجارت سویمایه گذاری ا غانستان س وایی نمای دگان بخش خصوصی کشور به 

 .ع وان اعضای تیم تخ یکی تجاران کشور نیز حضور داشت د

به اواس گزارش د تی مطبوعاتی سزارت ص عا س تجارت به آژانس باختی؛ نثاراحمد غوریانی 

 -نامزد سزیی سویپیوا سزارت ص عا ستجارت با تاکید بیحل تمامی مشکالت تجارتی

مورد مشکالتی که تجار  ۰۹تیانزیتی ا غانستان با پاکستان گفا که در ایه جلسه رسی 

که بخش عمده آن نیز حل  ا غان در کشور پاکستان با آن رس به رساوا، بحث صورت گی ا 

 شد.

جلسۀ تخ یکی 

بیروی مشکالت 

تیانزیتی  -تجارتی

پاکستان  -ا غانستان

 داخلی

 عقیب / باختی ۶کابل/  

با اشتیاک عمیان خان  ۰۲۰۲   ا غانستان –گذاری پاکستان  نشسا مجمع تجارتی ویمایه

نخسا سزیی پاکستان، مییرحمان رحمانی رییس سلسی جیگۀ شورای ملی، نثاراحمد غوریانی 

ویپیوا سزارت ص عا س تجارت کشور، محمدعمی داسسدزی نمای دۀ خاص رییس جمنور در 

آباد پاکستان به م ظور گستیش وطح  امورپاکستان س نمای دگان تجار دسکشور در شنی اوالم

 .تیانزیتی میان دسکشور بیگزارشد –های تجارتی  همکاری

تجارت درایه نشسا عمیان خان با تأکید بیحل مشکالت  به اواس خبینامۀ سزارت ص عا 

 –های تجارتی  تیانزیتی میان دسکشور گفا: هم اک ون زمی ۀ گستیش همکاری –تجارتی 

ا غانستان از هی زمان دیگی بیشتی مساعد شده اوا س باید از  ُیصا به   تیانزیتی پاکستان

 .دوا آمده، اوتفادۀ خوبی صورت گیید

نشسا مجمع تجارتی 

گذاری پاکستان  ویمایه

 ۰۲۰۲ا غانستان  –

 بیگزارشد

 داخلی
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 عقیب/ باختی۶پلخمیی/    

ریاوا زراعا آبیاری سمالداری بغالن بیای چنارانجمه هی گ کار بستۀ سوایل کاری توزیع 

 .کید

محمدیونوس ایماق آمی م ابع طبیعی ریاوا زراعا بغالن به خبینگارآژانس باختیگفا: ایه 

بسته می رود، بیای چنارانجمه هی گ کار در سلسوالی  ۰۲۲سوایل کار که شمار آن به

ِ غوری سمیبوطات شنی پلخمیی میکز بغالن که شامل تخم هی گ همیاه با سوایل  ده ه

 .پیسرش س جمع آسری هی گ اوا توزیع شد

هکتارزمیه کوهی را که قبال درآن وااحاات ۰۲۲سی ا زسد: هیانجمه مکلف اوا تاموازی 

 .هی گ می رسیید اما اک ون رسبه نابودی اوا تحا پوشش کاشا هی گ قیاردهد

 آرمان ملی ///7, 5عقیب 

  یسش ص ایع دوتی زنان دربلخ هشتاد درصد کاهش یا ته اوا 

گوی د که پس از شیوع سییسس کیسنا،  یسشات  کار س تجارت پیشه سالیا بلخ می زنان ص عا

 های قبل کاهش یا ته اوا. درصد نسبا به وال 98شان  ص ایع دوتی

های  ایه وو در مارکیا رابعه بلخی دکان دارد س لباس س بیک  وزیه رجبی، از شش وال به

 گذارد. وازد س در دکانش به  یسش می دسزی می دوا

گوید که همه واله خیید س  یسشاتش خوب بوده، اما امسال پس از شیوع سییسس  اس می

نشی د س  کیسنا، دیگی  یسشات سجود ندارد س تمام رسز چشم انتظار یک خییدار در دکان می

 رسد. شام دسباره با دوا خالی به خانه می

ا زاید که کیسنا س قینطیه ضیبه اقتصادی به کار سی سارد کیده، به طوری که  بانو رجبی، می

 کیده س در حال حاضی نیز درآمد چ دانی ندارد.  های پس اندازش را مصیف تمام پول

هزار درآمد داشته، اما در حال حاضی پس از  1الی  4های قبل ماهانه  ی اس، وال به گفته

 رود. ا غانی در ماه می 788شیوع سییسس کیسنا س قینطیه شنی، ایه درآمد بعضا به 
http://www.armanemili.com/posts/30278 

 

زارها دربغالن  هی گ

 دسباره احیا می شود

 داخلی

قیما یک سعده غذا 

در یک طیاره 

 دالی ۰۷۹و گاپوری 

 داخلی

 

 ۹۹۱۱میزان , ۷هشا صبح

صبح، کابل: د تی مطبوعاتی سالی بدخشان اعالم کیده اوا که وازمان غذایی جنان در ۱

 تُه گ دم را بیای سالیا ویحدی بدخشان ذخییه ک د. ۹۷۱نظی دارد تا 

د تی مطبوعاتی سالی بدخشان رسز دسش به، هفتم میزان، با نشی یک خبینامه گفته اوا که 

گان چ دیه سلسوالی  دهی در حالا اضطیار بیای باش ده ایه مقدار گ دم جنا پاوخ

 شود. زسدی آغاز می  وازی آن به ویحدی در نظی گی ته شده اوا که جییان ذخییه

https://9am.af/economics/ 

وازمان غذایی جنان 

تُه گ دم را بیای  ۹۷۱

سالیا ویحدی بدخشان 

 ک د ذخییه می

 داخلی
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 ۹۹۱۱عقیب  ۰

 رسزنامه راه مدنیا

 آسری مالیه س اوتیاتیژی ضد  ساد بیای اصالح کود حقوقی ا غانستان جمع

 آرش صاحبی؛ دکتورای مدیییا

 domestic revenueا غانستان در دس دهۀ گذشته در بخش بسیج عواید داخلی )

mobilization)گییی داشته اوا. دسلا ا غانستان تا ایه دم، در وال  ، پیشی ا چشم

م حدسد ۰۲۹۶میلیون دالی امییکایی عواید جمع کیده اوا. در وال ۹۲م حدسد ۰۲۰۲

دوا  درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به۹۰بیلیون دالی س یا به اصطالح دیگی ۰٫۶

 آسرده بود.

دهی را آوان وازد. اک ون در کشور،  دسلا ا غانستان تالش دارد تا حد امکان، رسند مالیه

یی که  مالیه (Import dutiesانواع وادۀ از مالیات سجود دارد، از قبیل: عوارض ساردات )

شود س همچ ان مالیۀ واده  یاد می BRTیا  (Business Receipt Taxنام مالیۀ انتفاعی ) به

 ها. یع ی مالیات بی عایدات ا یاد س شیکا

های کوچک نیز یک نوع مالیه واده سجود دارد که به عوض مالیات بی عایدات  بیای تجارت

ها  شود. ا غان تادیه می BRTس همچ ان  CITیا  (Corporate Income Taxها ) شیکا

اند. در ایه تقسیم  اک ون در مورد یک تقسیم اسقات جدید س نسبتا م طقی دوا به کار شده

شده،  شدۀ کودها س به مقصد تص یف کاالهای معامله اسقات بیای پییسی از ویستم هماه گ

ها س تقسیم اسقات موجود اوا تا به ایه تیتیب بتوانیم در بخش امور سارداتی  بعضی نیخ

 میان آسریم. شفا یا را به

.https://madanyatonline 

اخذ مالیات بیای 

 کارآمدی دسلا

 داخلی

 خواه محمدحسیه نیک

 صبج 9 ۹۹۱۱عقیب , ۷

وو خبیهایی در مورد قاچاق زعفیان از اییان س  یسش آن به نام زعفیان  از مدتی به ایه

گان س بازرگانان زعفیان در  ا غانستان در بازارهای جنانی نشی شده اوا. بیخی  یسش د

 شود. ی قاچاقی س غییقانونی سارد ا غانستان می پذییند که زعفیان اییانی به گونه هیات، می

از دید اعضای اتاق زراعا س مالداری هیات س بازرگانان صادرک  ده زعفیان در ایه سالیا، در 

خواه د زعفیان  هایی اوا که می پشا پیده قاچاق زعفیان اییانی به ا غانستان دوا

 ا غانستان را در بازار جنانی بدنام بسازند.

ووی میز به ا غانستان،  گوید در پیوند به قاچاق زعفیان از آن اتاق زراعا س مالداری هیات می

های محلی هیات شکایا شده اوا، اما تاک ون حکوما بیای منار قاچاق  بارها به مقام

 زعفیان اقدامی نکیده اوا.

https://9am.af/economics/ 

زعفیان اییانی در بازار 

جنانی به نام زعفیان 

ا غانستان  یسخته 

 شود می

 داخلی

https://madanyatonline


 هشا صبح

 ۹۹۱۱میزان , ۶

صبح، کابل: سزارت زراعا، آبیاری س مالداری از ا تتاح پیسژه اضطیاری زراعا س مصوسنیا ۱

 سالیا خبی داد. ۹۰غذایی به ارزش صد میلیون دالی در 

ش به، ششم میزان، از ووی ایه سزارت به نشی روید، آمده اوا که  ای که رسز یک در اعالمیه

پیسژه اضطیاری زراعا س مصوسنیا غذایی تووط بانک جنانی س ص دسق بازوازی ا غانستان 

 تکمیل شود. ۰۲۰۰واله اوا س قیار اوا در ماه آگسا وال  شود. ایه پیسژه دس تمویل می

میلیون دالی اوا که از ایه میان  ۹۲۲ایه سزارت گفته اوا که بودجه مجموعی ایه پیسژه 

میلیون دالی از  ۱۱س  (ARTFمیلیون دالی آن از ووی ص دسق بازوازی ا غانستان یا ) ۰۱

 ووی بانک جنانی پیداخا خواهد شد.

انوارالحق احدی، ویپیوا سزارت زراعا، آبیاری س مالداری گفا که از طییق ایه پیسژه در 

های اصالح  ها، تولید، تنیه س توزیع تخم های آبیاری، چکدم راوتای احیا س بازوازی کانال

  شده، توزیع سوایل زراعتی بیای دهقانان، همکاری تخ یکی س ارتقای ظی یا انجمه

 های کچالو س پیاز کار خواهد شد گاه ها س ذخییه خانه های آرد، واخا کشمش آویاب

9am.af/. https:// 

پیسژه اضطیاری 

زراعا س مصوسنیا 

 غذایی ا تتاح شد

 داخلی

 هشا صبح

 ۹۹۱۱میزان , ۷

صبح، کابل: د تی مطبوعاتی سالی بدخشان اعالم کیده اوا که وازمان غذایی جاناان در ۱

 تُه گ دم را بیای سالیا ویحدی بدخشان ذخییه ک د. ۹۷۱نظی دارد تا 

د تی مطبوعاتی سالی بدخشان رسز دسش به، هفتم میزان، با نشی یک خبینامه گفته اوا کاه 

گاان چا ادیاه سلساوالای  دهی در حالا اضطیار بیای باش ده ایه مقدار گ دم جنا پاوخ

 شود. زسدی آغاز می  وازی آن به ویحدی در نظی گی ته شده اوا که جییان ذخییه

وازمان غذایی جنان گفته اوا که ضمه اکمال مواد غذایی بیای میدم ایه سالیاا، رسی 

اوا که با وااخاا ایاه   های زراعتی در چ د سلسوالی بدخشان نیز کار را آغاز کیده کانال

 ها ا زسن بی آبیاری هزاران جییب زمیه، صدها ته شامل کار خواه د شد. کانال
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