دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز سه شنبه مورخ 1122919911
-1تقرر خانمها در پست معاونیت  91والیت ،یک اقدام تاریخی وبی پیشنیه است.
 -9دیدار دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری.

-1برق یکصد و هفتاد خانواده در سرپل فراهم شد.
 -4جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهوری برگزار شد.
 -5.افغانستان درپی ترویج وافزایش تولید خرمای عربی است.
-6.جنگ ،کرونا و کاهش بارندهگی؛ امنیت غذایی در سال  ۰۲۰۲کاهش مییابد.
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داخلی
تقرر خانمها در پست
معاونیت  91والیت،
یک اقدام تاریخی وبی
پیشنیه است

دنیای اقتصاد
بسته خبری
کابل 11 ،حوت  :1122وزارت اقتصاد
این مطلب قبل از ظهر امروز در کنفرانس «نقش زنان در رهبریت و حکومتداری خوو »کوه از
سوی ادارۀ مستقل ارگان های محلی در کابل برگزار گردیده بود ،عنوان شد که در آن موعواونویون
جدیدالتقرر والیتهای مختلف کشور نیز اشتراک ورزیده بودند .
شمیم خان کتوازی رئیس اداره ارگانهای محلی از اشتراک خانمها در سطح رهبوری حوکووموت و
معاونیت والیات ابراز خوشی نموده گفت که خانمهای افغان مانند سایر کشورها نقش مهموی را در
رهبری و مدیریت جامعه ایفاء می نمایند و دولت توانسته است در سالهای پسین رول سمبولیک زنان
را به ایفای نقش اصلی آنها در جامعه تغییر دهد .و ی تقرر خانمها را در پست معاونیت مقام والیات
یکی از دستاوردهای مهم ادارۀ مستقل ارگانهای محلی خواند که قرار است این پروسه شامل والیات
دیگر نیز شود .
در ادامه حسینه صافی وزیر امور زنان از خانمهای که جدیدا به صفت معاون والی تقرر حاصل نمووده
ند خواست تا در بخشهای مدیریتی شان ابتکارات و اصالحات الزم را در نظر بگیرنود .وی گوفوت
وزارت زنان روی طرحی کار مینماید که به وسیلۀ آن گروپهای کاری در سطح والیات ایجاد و بوه
مشکالت و چالشهای فرا روی زنان رسیدهگی صورت میگیرد.
سپس دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،نقش زنان را در توسعۀ اقتصاد خانواده و جامعه مهوم
ارزیابی نموده و از تعهد وزارت اقتصاد مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی خانم ها یواد آوری نومووده
گفت مسوولیت همه شهروندان به ویژه زنان این است که همه سهم فعال خود را در فوعوالویوتهوای
اقتصادی و اجتماعی ،توسعه و رفاه جامعه ایفاء نمایند .
وی همچنان گفت در سال مالی  1122تنها  16.5درصد نیروی زن در بازار کار شرکت داشوتونود و
تنها  44درصد نفوس ما زیر سن  15سال قرار دارد و نیاز ست تا برای آن برنامهریزی دقیق داشوتوه
باشیم تا این نفوس جوان ما به نیروی کار فعال تبدیل شده و از فقر و بیکاری رنج نبرند .
سپس منیره یوسف زاده معین وزارت دفاع ملی و تنی چند از حاضرین پیرامون مووضووع صوحوبوت
نمودند .
https://www.facebook.com/Ministry-of-Economy-Afghanistan-531852670345687

داخلی
دیدار دوکتور کریمه
حامد فاریابی وزیر
اقتصاد ،با محمد سرور
دانش معاون دوم ریاست

وزارت اقتصاد  11حوت

قبل از ظهر امروز دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،در حالی برخی از مسؤولین آن وزارت وی
را همراهی میکرد ،با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرد.
در این نشست روی طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته وفیوصولوه
شد تا قانون مذکور جهت تصحیح و دقت بیشتر به وزارت عدلیه فرستاده شود.

جمهوری

داخلی
برق یکصد و هفتاد
خانواده در سرپل فراهم
شد

سرپل 11 /حوت /باختر

یکصد وهفتاد خانواده در سرپل با تمدید شبکۀ برق شهری از نور برق مستفید شدند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر؛ این شبکه با نصب یک ترانسفارمر با ظرفیت سه صد کیلوولوت
امپیر به هزینۀ چهار میلیون و پنجصد هزار افغانی از بودجۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و
انکشاف دهات در قریۀ عبدالرشید خان در مرکز آن والیت به بهره برداری سپرده شد.
گفته می شود با نصب این ترانسفارمر یکصد و هفتاد ودو خانواده صاحب برق دایمی شدند.
https://bakhtarnews.af/

کابل11/حوت/باختر
جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان

داخلی

جلسه کمیسیون
تدارکات ملی به ریاست
رییس جمهوری برگزار
شد

ظهر دیروز برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،ابتدا انجنیر الهام عمر هوتکی
رییس عمومی اداره تدارکات ملی ،گزارش کارکردهای این اداره و کمیسیون تدارکات ملی را در سال
مالی  ۲۹۱۱ارائه کردو گفت که روند اصالحات نظام تدارکات بنابر هدایات و رهنمایی رییس
جمهوری و با اتخاذ پالیسی های سالم و منظم اداره تدارکات ملی در سال مالی  ۲۹۱۱یکبار دیگر به
لحاظ افزایش در رعایت حاکمیت قانون تدارکات و شفافیت ،سرعت پروسه ها و مؤثریت زمانی،
تسهیل پروژه ها ،نظارت از پیشرفت قراردادها ،انکشاف سیستم های تدارکات الکترونیکی ،تثبیت
ظرفیت سکتور خصوصی ،صرفه جویی و افزایش در مالیه پردازی نتایج مطلو را در پی داشته

است .
وی افزود که در سال مالی  ۲۹۱۱نسبت به سال های قبل ،موثریت بیشتر در طی مراحل پروژه های

زیربنایی و ساختمانی و پروژه های نیروهای امنیتی به لحاظ زمانی به میان آمده و تعهدات اداره
تدارکات ملی در چارچو حسابدهی متقابل جینوا تحقق یافته است.

داخلی

افغانستان درپی ترویج
وافزایش تولید خرمای
عربی است

جالل آباد ۲۲ /حوت /باختر

وزارت زراعت می کوشد دربرنامه یی ،نسل انواع خرمای عربی را درافغانستان ترویج کند.
این وزارت می خواهد پس ازیک رشته پژوهش های علمی وعملی ،اقدام به ساخت باغ های خورموای

نوع عربی بزند وتولید این میوه درافغانستان را افزایش دهد.
انتقال نسل خرمای تولیدی درکشورهای عربی به افغانستان ازچند سال پیش آغازشد و هم اکنون دو
نوع ازآن درکشورثمرخوبی داده است.
امارات متحدۀ عربی نخستین کشوری بود که درانتقال انواع نسل خرما تولیدی اش به افغانسوتوان بوا

مقامات افغان همکاری را آغازکرد.

۸صبح ،کابل ۲۰حوت ۲۹۱۱

داخلی
جنگ ،کرونا و کاهش
بارندهگی؛ امنیت غذایی
در سال  ۰۲۰۲کاهش
مییابد

شبکه سیستمهای هشدار زودرس قحطی یا «فیوز نت »میگوید که با توجه به همهگیری کرونا،
ادامه خشونت و کاهش بارندهگی ،امنیت غذایی در افغانستان کاهش مییابد .این نهاد گفته است که
بارش تجمعی از اوایل عقر سال گذشته تا کنون به گونه چشمگیری کاهش یافته و گسترش
کتلههای برف نیز بسیار کمتر از حد اوسط آن بوده است .در گزارش این نهاد آمده است که براساس
پیشبینیها ،میزان بارندهگی در بهار پیشرو نیز کمتر است و منجر به تولید کمتر گندم در مناطقی
میشود که تولیدات آن به باران بستهگی دارد .از میان  ۹۳والیت ،دهقانان در  ۰۰والیت گفتهاند که
میزان بارنده گی کاهش یافته است .هرچند وضعیت کنونی امنیت غذایی شهروندان در بیشتر
والیتها در حالت فشار خوانده شده ،اما با توجه به پیشبینیها ،باشندهگان نُه والیت در یک فاز و
حدود  ۰۰والیت در فاز دیگر در سال روان میالدی حالت بحران ناامنی غذایی را تجربه خواهند کرد.
با این حال ،این نهاد گفته است که کاهش بارندهگی بیشتر امنیت غذایی روستانشینان را تهدید
میکند و وضعیت شهرنشینان با آغاز فعالیتهای اقتصادی پس از کرونا ،بهبود مییابد.
https://8am.af/

