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وزیر اقتصاد در دیدار با 

سرپرست وزارت صحت 

عامه؛ ایجاد کمیته 

هماهنگی سکتور صحت 

 را پیشنهاد کرد

 ,وزارت اقتصاد ۹۹۱۱حوت ۷,  کابل

وزیر اقتصاد در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه؛ ایجاد کمیته هماهنگی  سکتور صحت را 

 پیشنهاد کرد

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد بعد از ظهر امروز با دوکتور وحید مجروح سرپرست وزارت 

 .صحت عامه دیدار ومالقات کرد

در این نشست هر دو جانب روی تقویت همکاری و هماهنگی بین نهادها و موسسات غیردولتی فعال 

در عرصه صحت صحبت نموده و بر ضرورت ایجاد کمیته  هماهنگی سکتور صحت تاکید نمودند، تا 

گی به موقع  های فراراه عرضه خدمات صحی در سطح کشور رسیده از طریق آن به مشکالت و چالش

 .صورت گیرد

های عرضه خدمات صحی اساسی در  والیت تخار به بحث و  چنان در این دیدار، مشکالت وچالش هم

بررسی گرفته شد و برای تسریع روند خدمات صحی اساسی در تخار و والیات همجوار آن تصامیم 

                                                      /https://moec.gov.af......              الزم اتخاذ گردید

 حوت8:  نیوز طلوع

شدن  های حمل و نقل و بسته پس از جهش در بهای کاالها در بازارهای کابل در پی اعتراض شرکت

 .اند ها، تاکنون بهای این کاالها کاهش نیافته راه

های حمل و نقل، بهای کاالها کاهش  ها و پایان اعتراض شرکت رفت پس از بازشدن راه انتظار می

 .ویژه نفت در بازارهای کابل باال است اند، هنوز هم بهای کاالها به ها باز شده یابند، اما اکنون که راه

گان نفت  است و فروشنده گان، افزایش سیزده افغانی در هر لیتر نفت تاکنون حفظ شده گفتۀ راننده به

 .رسانند فروش می گونۀ خودسر هر لیتر نفت را از چهل تا چهل و هشت افغانی به به

کار  گویند که از بازارها نظارت ندارد و این  گان با انتقاد از وزارت صنعت و تجارت می این راننده

 است ها دربازارهای فروش نفت و گاز فراهم ساخته ها را برای خود سری زمینه

.https://tolonews.com/fa 
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ها و بلند  خودسری

بودن بهای نفت در 
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  حوت/ باختر۷کابل/

نخستین محمولۀ اموال صادراتی پاکستان که به تازکی از طریق بندر غالم خان وارد افغانستان 

ترانزیتی باز  -شد،به تاجکستان رسید. بندر غالم خان به تازگی به روی انتقال اموال تجارتی

 -شده است. فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می گوید که این محمولۀ تجارتی

تن سبزیجات بود، با وارد شدن از طریق بندر غالم خان و  ۹۳ترانزیتی پاکستان که شامل 

ترانزیت از خاک افغانستان و با عبور از شیرخان بندر والیت کندز در شمالشرق کشور به 

 /https://bakhtarnews.af                                       .جمهوری تاجکستان انتقال شد
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صنعت پیله پروری در 

 بلخ کاهش یافته است

 داخلی

  حوت/ باختر۷مزارشریف/

ریاست زراعت بلخ می گوید که نبود امکانات پرورش پیله سبب کاهش تولید ابریشم، این صنعت 

قدیمی در شمال، به ویژه در بلخ شده است. صنعت پیله پروری و تولید ابریشم در شمال کشور به 

ویژه در بلخ از قدمت تاریخی برخوردار است و در زمانه های قدیم کاروان های تجاری ابریشم نیز از 

حوزۀ شمال کشور می گذشت که همین اکنون هم به نام راه ابریشم مشهور است. مسووالن پیله 

پروری بلخ می گویند که در اثر چهار دهه جنگ، نبود امکانات تولیدی، فرسوده بودن وسایل پرورش 

پیله و وارد کردن البسه های مصوعی به نام ابریشم از کشورهای خارج سبب کاهش و حتی نابودی 

این صنعت در شمال کشور شده است. محمد سالم ساعی، رییس زراعت بلخ، صنعت پیله وری را یکی 

از صنایع قدیمی و سنتی در شمال کشور بیان کرد و افزود که واردات لباس های مصنوعی و غیر 

 مرغوب ابریشمی از کشورهای خارج سبب کاهش پرورش پیله و حتی نابودی آن دربلخ شده است. 

 کاری زیر آتش معدن

 داخلی

 ۹۹۱۱حوت  ۱آموخته جیولوجی امین محمدی، دانش

 مقاله اقتصادی

 عکس از شرکت افغانیت -کاران محلی در حال انبار کردن الجورد بدخشان  معدن 

ها در کشور و رسیدن بهار و احتمال افزایش  وگوهای صلح، افزایش خشونت سرنوشت نامعلوم گفت

کاری در کشور تأثیر منفی خواهد  نبردهای سنگین میان دولت و گروه طالبان، روی روند معدن

های طوالنی ذخایر طبیعی افغانستان را خاک و خاکستر کرد،  های آتش جنگ که سال گذاشت. شعله

تر از پیش از این ذخایر به حیث سوخت ماشین جنگ استفاده شود.  رود که بیش اینک اما بیم آن می

ها دالر ثروت منرالی افغانستان به خارج از  ها ناامنی در کشور موجب شد تا به ارزش میلیون سال

پروژه  ۶۵گی وزارت معادن و پترولیم  کشور منتقل و یا هم علیه این کشور استفاده شود. به تازه

ای  کاری به مقیاس کوچک را غرض آگاهی و اخذ درخواست به اعالن سپرده است؛ دعوت تازه معدن

 .ماند می «کاری زیر آتش معدن»که به 

تر  ها در این کشور کم بنابر گزارش ساالنه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، استخراج منرال

گان سیاسی و  تر غیرقانونی است و در مناطقی از کشور توسط برخی از نخبه تنظیم شده و بیش

کنند، کنترول  شان را تمویل می های شورشی که آنان با اخذ مالیات از آن، دستگاه جنگی گروه

مانند و از تخلفات حقوق بشری  ها گیر می شود. در این میان، جوامع محلی تحت تقابل این گروه می
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