
 دنیای اقتصاد 

 بسته خبری

 1229/3931/امروز شنبه مورخ  عناوین

 
 . زایی کارموندنه دایر شد جلسه کمیته رهبری پروژه اشتغال-/

 های توانمندسازی زنان، اولویت ملی است. وزارت مالیه: پروژه-3

 . کند به زودی مطالعات فنی روی معادن را آغاز می «فورتیسکو»شرکت -1 
 بند کمال خان که قرار است در روزهای نزدیک افتتاح شود.-4

 قرارداد فروش بیش از یک تن زعفران امضاء شد.-4

 . 

 



 دنیای اقتصاد 
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  مایتومم تعاتو

 ماعایتوعیمتمومم تعات

180شماره مسلسل  

 1229/3931/تاریخ 

 فنرست عناوین 

 داخلی

جلسه کمیته رهبری 

زایی  پروژه اشتغال

  کارموندنه دایر شد

 ۹۹۱۱حوت  /3شنبه،  وزارت اقتصاد :پنج

زایی/کارموندنه  پروژه اشتغال (Steering Committee) بعد از ظنر امروز، جلسه کمیته رهبری

کننده به رهبری دوکتور  گی به مشکالت و هماهنگی بیشتر میان ادارات تطبیق به منظور رسیده

کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور با حضور معینان و روسای ادارات تطبیق کننده )وزارت 

های محلی و شاروالی کابل وزارت اقتصاد( در مقر  اقتصاد، وزارت امور خارجه، اداره مستقل ارگان

 .وزارت اقتصاد دایر شد

اهلل جاهد رییس اجرایی  رانی دوکتور کریمه حامد فاریابی آغاز شد و در ادامه مطیع جلسه با سخن

ها و  ها، چالش ها، پیشرفت زایی، پروژه یاد شده را معرفی کرده و پیرامون فعالیت پروژه اشتغال

 .آوردهای این پروژه معلومات داد دست

های موجود در وزارت اقتصاد و ادارات تطبیق کننده و  طور وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر ظرفیت همین

آوردهای این  ها و دست المللی و رعایت اصل شفافیت و موثریت، پیشرفت با درنظرداشت معیارات بین

 .های موجود هنگام تطبیق این پروژه مثبت ارزیابی کرد رغم چالش پروژه را علی

سپس، نمایندگان ادارات تطبیق کننده به نوبت راجع به اهمیت و تطبیق این پروژه اشاره کرده، 

ی این پروژه را به بحث گرفتند و در راستای تطبیق مثمر و  های آینده ها، و پالن آوردها، چالش دست

  .به موقع این پروژه اطمینان دادند

 کننده این پروژه خاتمه یافت ها توسط ادارات تطبیق بندی فیصله جلسه با جمع

.https://www.facebook.com/Ministry-of-Economy-Afghanistan 



  ۹۹۱۱حوت  ۰۲:نیوز خبرنگار طلوع

حوت( به هدف توانمندسازی اقتصادی ۹۱شنبه،  مسؤوالن وزارت مالیه در نشستی که روز گذشته )سه

های ملللی اسلت و از  گویند که توانمندسازی اقتصادی زنان از اولویت اندازی شده بود، می زنان راه

 .اند هایی برای آن در بودجه ملی جا داده شده ها و پروژه رو برنامه همین

 ۹۱درصد آن در بخش صنلایلع،  ۳۹های زنان،  گذاری بر بنیاد آمارهای این وزارت، از مجموع سرمایه

 .است درصد آن در بخش خدمات بوده ۳درصد آن در بخش کشاورزی و کمتر از 

میلیارد افغانی را از وجوه اخلتلیلاری و  ۰.۲گوید:   گذاری وزارت مالیه می نذیر کبیری، معین سیاست

 ۹۲۲های تقویت و توانمندسازی زنان در بودجۀ امسال داریم. مبلل   المللی برای پروژه های بین کمک

 ".میلیون افغانی جنت استخدام معلمین اناث جدا تخصیص دادیم

هایی کله بلیلرون از  گویند که نیاز است پول در این نشست، مسؤوالن وزارت های مالیه و اقتصاد می

 . های ملی باشند شوند، برابر با اولویت بودجه و از سوی ننادهای غیر دولتی هزینه می

گوید: یک مسیر درست بتیم برای توانمنلدسلازی  گذاری وزارت اقتصاد می نبی سروش، معین سیاست

 " .بینیم یک میلیارد دالر پول کمی نیست و نزدیک به بودجه انکشافی دولت است زنان. می

گوید که ایلن نشلسلت  وزارت امور زنان که عملی کنندۀ برنامۀ توانمندسازی اقتصادی زنان است، می

  .آغاز کار روی آماده سازی نقشۀ راه برای رسیدن به این هدف است

https://tolonews.com/fa 

های  وزارت مالیه: پروژه

توانمندسازی زنان، 

 اولویت ملی است

 داخلی

به  «فورتیسکو»شرکت 

زودی مطالعات فنی 

روی معادن را آغاز 

 کند  می

 داخلی
 حوت/3نیوز: خبرنگار طلوع

قرار است  گوید که شرکت آسترالیایی فورتیسکیو  یک مسؤول اتاق تجارت بین المللی درکابل می

 .ها آغاز نماید کارش را در افغانستان در بخش مطالعات فنی در بارۀ شماری ازمعدن

اند که قرار است این شرکت ساالنه تا ده  مسؤوالن شرکت فورتسکیو به آنان گفته  گوید که وی می

  .گذاری کند درصد مفادش را درافغانستان سرمایه

خواهند که برای جلب  از سویی هم، شماری از آگاهان اقتصادی از حکومت افغانستان می

 .مند مدیریتی بسازد های جامع با ننادهای توان های بزرگ، برنامه گذاری سرمایه

گان شرکت فورتیسکیو که به  گویند که درنشستی با نماینده مسؤوالن اتاق تجارت بین المللی می

های  است، روی برنامه های کشور با حکومت امضا کرده  نامۀ چارچوبی در بخش معدن  گی توافق تازه

 .اند وگو کرده این شرکت درافغانستان گفت

  حوت/ باختر/3بامیان/ 

بند کمال خان که قرار است در روزهای نزدیک افتتاح شود، یکی از پروژه های عمرانی منم و تاثیر 

 گذار در کشور است.

عبدالعزیز محبی، رییس پوهنتون بامیان در مصاحبه با خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که بندکمال 

خان از لحاظ اقتصادی یکی از پروژه های خیلی منم در سطح کشور است و این بند در ساحه یی 

احداث شده است که می تواند، سود بسیار بلند اقتصادی برای مردم کشور داشته باشد که از یک 

طرف برق تولید می کند و از طرف دیگر زمین های زراعتی اطراف این بند که محدودۀ وسیعی را در 

  .بیاری قرار می دهد که از لحاظ اقتصادی بسیار با اهمیت استٓ  بر می گیرد، تحت ا

                  https://bakhtarnews.afقرارداد فروش بیش از یک تن زعفران امضاء شد.

بند کمال خان که قرار 

است در روزهای نزدیک 

 افتتاح شود

 داخلی



  حوت/ باختر ۰۲کابل/

کیلوگرام ۹۲۲در سفری که شماری از تاجران کشور به جمنوری ازبکستان داشتند، قرارداد فروش 

های افغانی و ازبکستانی به امضا رسید. به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  زعفران در ماه، میان شرکت

های زعفران  کیلوگرام زعفران را از شرکت۹۲۲های ازبکستانی هر ماه  براساس این قرارداد، شرکت

رسانند.  افغانستان خریداری می کنند و در ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه به فروش می

شود، یک گام  کیلوگرام می۹۰۲۲کیلوگرام زعفران در ماه که در یک سال ۹۲۲امضای قرارداد فروش 

 بزرگ در فروش زعفران کشور به کشورهای منطقه ، به خصوص کشورهای آسیای میانه است . 

قرارداد فروش بیش از 

یک تن زعفران امضاء 

 شد

 داخلی


