دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز دوشنبه مورخ 9/1139931
-9با وجود بازشدن شماری از راهها بهای کاالها کاهش نیافتهاست.
-9بازرگانان دراسالم قلعه :کاالهای صدها موتر درخطر نابودی قرار دارند.

-/تاکید رییس جمهور بر ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و صرافان.
-1افزایش صادرات در چند سال آینده.
-5ده ها پروژۀ زراعتی در بادغیس افتتاح شد
 -6.وزارت مالیه :مشکل افزایش معاش کارکنان پایین رتبۀ و ماموران حل شده است
-7با ساخت یک سربند در پشتونکوت ،مشکل کمبود آب  ۰۶۶هکتار زمین رفع شد.
-8رشد و خودکفایی سکتور مرغداری اولویت وزارت زراعت است.
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داخلی
با وجود بازشدن شماری
از راهها بهای کاالها
کاهش نیافتهاست

دنیای اقتصاد
بسته خبری
طلوع نیوز / :حوت
با وجودی که شماری از راهها از جمله راه بندر آقینه ،اندخوی و شیرخان بندر باز شدهاند ،اما بهای
شماری از کاالها بهویژۀ نفت و گاز در پایتخت کاهش نیافتهاست.
در حال حاضر ،در بازارهای پایتخت بهای هر کیلوگرام گاز بهگونه میانگین تا نود افغانی و هر لیتر
نفت تا چهل و هفت افغانی است.
اما بربنیاد آمارهای اتاق پیشه وران بهای تمام شد هر کیلوگرام گاز مایع تا پنجاه و پنج افغانی و هر
لیتر نفت تا سی و پنج افغانی است.
شماری از باشندهگان پایتخت میگویند که خود سریهای فروشندهگان در بازارها و نیز بیانصافی
بازرگانان علتهای گرانفروشی در بازارها استند.
https://tolonews.com/index.php/fa/business-170173

 /حوت :طلوع نیوز
شماری از بازرگانان و نیز اتاق صنایع و معادن هرات میگویند که بدلیل کندی خدمات گمرکی در

داخلی
بازرگانان دراسالمقلعه:
کاالهای صدها موتر
درخطر نابودی قرار
دارند

گمرک اسالم قعله ،کاالهای صدها موتر که در خاک ایران متوقف استند ،با خطر نابودی قرار دارند.
اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که صدها موتر حامل مواد خام کارخانههای تولیدی شهرک
صنعتی این والیت در پشت دروازههای گمرک اسالمقلعه – در خاک ایران  -متوقف استند اما
به علت طی مراحل نشدن به موقع اسناد گمرکی ،این مواد خام در خطر نابودی قرار گرفتهاند.
حمیداهلل خادم ،رییس اتاق صنایع و معادن هرات گفت« :مواد خام فابریکهها است ،سبزی جات
است که در آن طرف مرز متوقف است .اگر توجه جدی نشود سرمایهگذاران و فابریکه داران
خسارهمند میشوند».
اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات میگوید که کندی کار در گمرک اسالم قلعه سبب وارد شدن
زیان به بازرگانان شدهاست.

کابل 1 :حوت 9/11
پس از گذشت بیش از دو هفته اعتصاب صرافان افغانستان ،رییس جمهور غنی ،به مشکالت آنان

داخلی

رسیدگی کرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور ،طی دیداری با رییس و شورای سراسری صرافان افانستان،
ضمن تاکید بر ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و صرافان ،هدایت داد تا لوی څارنوالی به زودترین

تاکید رییس جمهور بر

ایجاد فضای اعتماد
میان حکومت و صرافان

فرصت ممکن ،مشکل صرافان را در قسمت انتقال پول حل کند.
وی افزود که ما باید هدف مشترک داشته باشیم و با تفاهم هم ،مشکالت را به گونهی بنیادی حل
کنیم.
همچنین ،طبق وعدهی رییس شورای سراسری صرافان افغانستان فعالیت تمام صرافیهای کابل و
والیات از تاریخ  1حوت سال جاری دوباره آغاز شد.

این درحالی ست که حل مشکالت بنیادی صرافان در افغانستان ،ثبات مارکیت مالی را تقویت کرده و
در راستای رسمی سازی سیستم مالی و اقتصاد کشور ما را کمک میکند.
https://bakhtarnews.af

داخلی

 ۳حوت  ۹۳۱۱وزارت زراعت .
وزارت زراعت از طریق پروژهی رشد زراعت و انکشاف روستایی CBARDدر سه سال گذشته
در والیت بادغیس یک هزار و  ۰۶۶جریب باغ جدید ساخته است که شامل درختان پسته ،سیب،

افزایش صادرات در
چند سال آینده

انگور و چهار مغز میباشد.

باغهای یادشده در ولسوالی های جوَند ،غورماچ ،قادس و باالمرغاب والیت بادغیس ساخته شده
است و در ساخت آنها  ۳۳میلیون و  ۳۰۶هزار و  ۳۳۹افغانی هزینه شده است.
وزارت زراعت از طریق پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی در سال  ۹۰۶۶در نظر دارد که
 ۶۳۶جریب باغ جدید در چهار ولسوالی بادغیس ،به ارزش  ۹۲۰هزار دالر امریکایی ایجاد کند.

داخلی

ده ها پروژۀ زراعتی در
بادغیس افتتاح شد

قلعه نو ۳/حوت /باختر
کار بیش از چهل پروژۀ زراعتی در بادغیس تکمیل شد و به بهره گیری رسید.
یک مسوول ریاست زراعت بادغیس امروز به آژانس باختر گفت که این پروژه ها که شامل
سبزخانه های آلوورای می شود ،در ولسوالی های با باالمرغاب ،جوند ،قادس و غورماچ تطبیق
شده است.
وی گفت که در کنار این پروژه ها ،بیست وشش بستۀ ابزار بسته بندی میوه و سبزی نیز برای
زنان زراعت پیشه توزیع شده است.

کابل / /حوت /باختر

داخلی
وزارت مالیه :مشکل
افزایش معاش کارکنان
پایین رتبۀ و ماموران
حل شده است

داخلی
با ساخت یک سربند در
پشتونکوت ،مشکل
کمبود آب  ۰۶۶هکتار
زمین رفع شد

داخلی
رشد و خودکفایی
سکتور مرغداری اولویت
وزارت زراعت است

فردین معرفتی ،آمر نشرات وزارت مالیه گفت :تیم فنی وزارت مالیه در مورد پیشنهادهای نمایندگان
ولسی جرگۀ بحث های دومدار داشت و به اندازۀ کافی روی موارد اختالفی صحبت کرد.

معرفتی در این مورد به خبرنگار آژانس باختر گفت :نتیجۀ این نشست ها این بوده است که یک تعداد
مشکالت از جمله افزایش معاش کارکنان پایین رتبه و ماموران حل شده است ،ولی انتظار ما از ولسی
جرگه این است که به منظور تطبیق پروژه های زیربنایی که برای حکومت درآمدزا است و به خاطر
تطبیق مصارف عملیاتی در هفتۀ جاری بودجۀ ملی را به مجلس عمومی غرض تصویب ارائه کند.
شماری از کارمندان اداره های دولتی به این باور اند که ازدیاد  9222افغانی در معاش شان کافی

نیست.

 ۰حوت  : ۹۳۱۱وزارت زراعت
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت فاریاب ،میگوید که با ساخت یک سربند آب در قریه علیکه
ولسوالی پشتونکوت این والیت ،مشکل کمبود آب  ۰۶۶هکتار زمین زراعتی رفع شده است.
این سربند با هزینه چهار میلیون افغانی از کمکهای ناروی ،به طول  ۹۳۲۳۳متر و با ارتفاع چهار متر
توسط مؤسسه «اکتید »ساخته شده است .با آغاز بهرهبرداری از این سربند ،مشکالت آب زراعتی ۹۲
قریه ولسوالی پشتونکوت رفع شده است.
https://www.facebook.com/MAIL.Afghanistan

 ۳حوت  ۹۳۱۱وزارت زراعت
جلسه ای در دفتر داکتر انوارالحق احدی ،وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری با حضور نمایندهگان اتاق
تولیدات زراعتی و مالداری ،اتحادیهی سرتاسری تولیدکنندهگان و پروسسکنندهگان مرغداری،
سکتور خصوصی ،فدراسیون اتاقهای افغانستان برگزار شد.
در این جلسه دربارهی بررسی فرصتها و چالشها و برنامههای بعدی برای انکشاف پایدار سکتور
مرغداری سخن گفته شد.
وزیر زراعت گفت که طرح مدیریت بهتر محصوالت صنعت مرغداری زیر کار است و برای غنامندی،
آن نظرات سکتور خصوصی ،اتاق تولیدات زراعتی و مالداری ،اتحادیه و سایر جوانب ذیدخل کمک
میکند .
آقای احدی گفت« :این چطور میتوانیم با همکاری سکتور خصوصی و اتاق تولیدات زراعتی و
مالداری و سایر بخش های مرتبط ،در بخش تولید تخم مرغ ،گوشت مرغ و دانه مرغ به خودکفایی
برسیم و برای سرمایهگذاری بیشتر ،نیاز به ارقام و آمار دقیق است؛ باید بگوییم که تقویت سکتور
مرغداری و خودکفایی این بخش از اولویتها و برنامههای اساسی ما است و نقش سکتور خصوصی در
آن نیز برجسته است».

