دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز دوشنبه مورخ 9211999931
 -9واردات تلفن های همراه با شمارههای مسلسل جعلی ممنوع شد.
 -3خساره صدها میلیون دالری بازرگانان در آتشسوزی گمرک اسالمقلعه.
 -2دو بانک معتبر جهانی ،برنامۀ واکسین کرونا درافغانستان را حمایت مالی می کنند.

 -4کانال آبیاری نصرت فراه افتتاح شد.
 -5زنان تجارت پیشه بدخشان ،از کاروبار شان راضی اند.
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فهرست عناوین
داخلی
واردات تلفنهای همراه
با شمارههای مسلسل
جعلی ممنوع شد

 32دلو  :طلوع نیوز
ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) واردات تیلفنهای همراه را بی داشتن گواهینامه
شمارههای مسلسل آنها ممنوع کردهاست.
بربنیاد اطالعات این اداره بهعلت نبود نظارت در این بخش ،شماری از تیلفنهای همراه با
شمارههای مسلسل جعلی وارد کشور شدهاند.
مسؤوالن ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی میگویند ازبهر آنکه چندین تیلفن همراه با یک
شمارۀ مسلسل ثبت استند ،نمیتوانند تیلفنهای دزدی شده و یا گم شده را مسدود کنند.
https://tolonews.com/fa/business

داخلی
خساره صدها میلیون
دالری بازرگانان در
آتشسوزی گمرک
اسالمقلعه

خبرنگار طلوعنیوز 35:دلو
اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات میگوید که در آتشسوزی روز گذذشذتذه در گذمذرک
اسالمقلعه صدها میلیون دالر به بازرگانان و موترداران زیان وارد شدهاست.
این آتشسوزی حوالی ساعت یک پس از چاشت روز گذشته (شنذبذه۵۲ ،دلذو) آاذاز شذد.
نصیراحمد صالحی ،خبرنگاران طلوعنیوز از گمرک اسالمقلعه میگوید که شعلههای آتذش تذا
 ۵۲ساعت پس از آااز آتشسوزی در این گمرک خاموش نشده بودند.
به گفتۀ او در کنار تانکرهای گاز و موترهای حامل مواد سوختی ،صدها موتر حامل مواداذایذی
و مواد ساختمانی نیز در این آتشسوزی نابود شدهاند.
یونس قاضیزاده ،رییس اتاقهای تجارت و سرمایهگذاری هرات گفت« :حجذم وسذیذعذی از
تانکرهای مواد سوختی ،مواد متفرقه تجار سوختهاند .بخشی از اموال متأسفانه اارت شدهاند و
این یک ضربه بزرک به سکتور خصوصی است .به شخص رییسجمهور و معاون صذاحذا اول
در دو سال اخیر بارها چیغ زدیم و فریاد کشیدیم که زیرساختها در گمرک اسالمقلعه وجذود
ندارد و متوجه گمرک اسالم قلعه باشید اما کسی صدای ما را نشنید».

داخلی
دو بانک معتبر جهانی،
برنامۀ واکسین کرونا
درافغانستان را حمایت
مالی می کنند

کابل۵۲ /دلو /باختر
عبدالحبیا ځ دران ،معین مالی وزارت مالیه امروز با نمایندگان وزارت صحت عذامذه ،بذانذک
جهانی و بانک انکشاف آسیائی در رابطه به تمویل برنامۀ واکسین کرونا در افغانستان ،گفذت و
گو کرد.
قرار است بانک جهانی  ۱۱۱میلیون دالر و بانک انکشاف آسیائی  ۲۵میلیذون دالذر را بذرای
تمویل برنامۀ واکسین کرونا در اختیار افغانستان قرار دهند ،تفاهم نامه با بانک جهانی در ایذن
خصوص نهایی شده است که در آیندۀ نزدیک امضا خواهد شد.
دولت هند ،هفتۀ گذشته  ۲۵۵هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد و قذرار اسذت
چین هم دو صد و پنجاه هزاز دوز ازاین واکسین را در اختیار افغانستان قرار دهد.
https://bakhtarnews.af

داخلی
کانال آبیاری نصرت فراه
افتتاح شد

داخلی
زنان تجارت پیشه
بدخشان ،از کاروبار
شان راضی اند

فراه  35 /دلو /باختر
کار ساختمان کانال آبیاری نصرت فراه تکمیل شد و امروز افتتاح شد.
یک منبع ادارۀ ملی تنظیم آب به خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت که کانال نصذرت فذراه بذه
همکاری ادارۀ ملی تنظیم امور آب فراه ،به درازای سی وشش کیلومتر ساخته شده است که از
شمال شرق شهر فراه تا جنوب ارب شهر فراه امتداد دارد.
منبع افزود که کانال نصرت فراه ،یکی از کانال های بزرگ و حیاتی آن والیت است که شذش
هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند و یازده هزار و سه صد خانواده از آب آن مستفذیذد
میشود.
فیض آباد 35/دلو  /باختر
زنان در بدخشان از فروش صنایع دستی شان خوشبین اند می گویند که تجارت شذان ،رونذ
یافته است
شکریه حکیمی مدیر مسوول بازار زنان در شهر جدید فیض آباد ،به خبرنگارآژانس باختر گفذت
که برای زنان درشهر فیض آباد که عالقه زیادی به تجارت و صنایع دستی دارند  ،درماه عقذرب
سال جاری باهمکاری ریاست امور زنان به کمک مالی دفتر جی آی زید آلمان برای بذیذسذت
وچهار زن زمینۀ فروش صنایع دستی شان مساعد شده است .
وی گفت که صنایع دستی زنان مانند خامک دوزی ،گلیم بافی ،دستکول وچادرهای دوختگذی
بانقش ونگار به فروش می رسد.

