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هزار نفر از طریق /4

موسسات غیر دولتی در 

افغانستان مشغول کار 

 اند

 

  ۰۰۵۵حمل  ۸کابل:  وزارت اقتصاد: 

 
گاه  مین نمایش رانی هفت دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور در جریان یک سخن

میلیون تن  .۷۷میلیون تن در افغانستان در سن کار قرار دارند که از آن جمله، ۰.۷۱تحصیلی گفت:  

 .باشند آن از نظر اقتصادی غیرفعال می

وی تعلیم و تحصیل را شرط رسیدن به ترقی و رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه دانسته و خاطر 

است و   بخت افغانستان در گرو موسسات تحصیالت عالی مند و خوش نشان کرد که فردای شکوه

 .بخشد اطمینان از کیفیت و معیاری بودن آن، ما را به داشتن جامعۀ باز و مترقی امید می

دادن از نهادهای تحصیلی نبوده بلکه مصونیت شغلی  دوکتور فاریابی افزود: مسؤولیت ما تنها فراغت

ترین نگرانی ماست . هم اکنون نرخ بیکاری در کشور طبق آخرین سروی اداره  التحصیالن بزرگ فارغ

 .درصد است ۰۸۷۱ملی احصائیه و معلومات 

های شفت کار، کارآموزی در سکتور خصوصی و دولتی و انکشاف پالیسی استخدام را  وی پالیسی

های فراراه کار در کشور را باز کرد  توان با توسل به آن گرهی از چالش کارهای عنوان کرد که می راه

 .که وزارت اقتصاد افتخار کار روی آن را دارد

های خصوصی وزارت  گاه سپس دوکتور مظفری معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف و رییس دانش

های موجود در عرصۀ تحصیلی در  گاه را راهی برای معرفی فرصت تحصیالت عالی، تدویر این نمایش

های تحصیلی در افغانستان را گامی ارزنده در مسیر خودکفایی،  کشور خوانده و حمایت از فرصت

 .پیشرفت و رفاه کشور تلقی کرد

گاه افغانستان در شهرنو کابل باز بوده  از سوی مرکز نمایش ۰۰۵۵گاه تا روز یازدهم حمل  این نمایش

پوهنتون داخلی و خارجی و نهادهای تسهیل کننده تحصیالت عالی در آن، به بازاریابی  ۰۵و 

 .پردازند وبازارسازی می



 ///0حمل  4طلوع نیوز: 

میگاوات برق تولیدی این بند  ۱۰شدن سه توربین بند سلما ،  گوید که با فعال ریاست برق هرات می

  .به شبکه برق این والیت افزود شده است

گویند که با این کار مشکل کمبود و پارچاوی برق در شهر هرات رفع شده  مسووالن این ریاست می

  .است

گوید که امسال به علت کاهش بارش برف و  رود مرغاب می در همین حال ریاست حوزه دریایی هری

  .باران آب کافی در بند سلما ذخیر نشده است

مرغاب اظهار داشت: نسبت به سالهای گذشته  -سید عمر اسحاق، رییس حوزه دریایی هری رود

کنیم همان آب را عادالنه به ولسوالی  امسال آب کمتری در ذخیره وجود دارد ولی باز هم ما سعی می

 ".https://tolonews.com/fa/business-070/36ها توزیع نماییم.                                               

رفع کمبودی برق هرات 

با فعال شدن سه 

 توربین بند سلما

 داخلی

ها در کار پروژۀ  پیشرفت

 هزار برق کاسا یک

 داخلی

 ///0حمل  4طلوع نیوز: 

 .درصد کار پروژۀ کاسا یک هزار در کشور، پیش رفته است ۱۵دریک سال اخیر، 

زودی روند نصب  پایۀ برق در والیت کندز تکمیل شده و به ۰۰۵گویند که نصب بیش از  مسؤوالن می

 .ها در والیت بغالن آغاز خواهند شد پایه

گویند که دریک  با وجود تأخیر دوساله در کار عملی این پروژه در کشور، مسؤوالن محلی در کندز می

های برق کاسا یک هزار دراین والیت، با  های برق برای کشیده شدن سیم سال گذشته کار نصب پایه

 .شدت جریان دارد

رود و با  گونۀ بسیار خوب به پیش می گوید: این پروژه در کندز به عبدالستار میرزکوال، والی کندز می

 ".های فرا راه این پروژه را حل کردیم رو نیست. مشکالت اجتماعی و دیگر چالش هیچ مشکلی روبه

میگاوات برق  ۰۱۵۵های آسیای مرکزی است که بر بنیاد آن قرار است این پروژه، از بزرگترین پروژه

های برق، به افغانستان و پاکستان  کیلومتر سیم ۰۱۰۵قرغیزستان و تاجیکستان با کشیده شدن 

 .برسد

 .پایه برق نصب خواهند شد ۰۱۵در این مسیر، بیش از 

https://tolonews.com/fa/business-171036 

 حمل / باختر4میدان شهر/

 

با ساخت یک کانال آبیاری درولسوالی دایمیرداد میدان وردگ آب یکصد جریب زمین در آن ولسوالی 

 .فراهم شد

انجنیرسعدالدین، سرپرست ریاست انکشاف دهات میدان وردک به آژانس باختر گفت که این کااناال 

آبیاری به درازای یک صد وهشتاد متردر روستای سدوخیل ولسوالی دایمیرداد به هزینۀ یازده میلیون 

 .افغانی ازبودجۀ انکشافی وزارت انکشاف دهات ساخته شده است

صد جریب زمین را آب یاری خواهد کرد ونیز از ضاایاع  وی گفت که این کانال آّبیاری در حدود یک

 https://bakhtarnews.af/dr                                       . شدن آب در آن ولسوالی جلوگیری می کند

آب یکصد جریب زمین 

در میدان وردگ فراهم 

 شد

 داخلی

https://tolonews.com/fa/business-171036
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  حمل/ باختر۸کابل/

افغانستان با یک کمپنی   اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر توافقنامۀ سروی و مطالعات معادن 

به گزارش خبرنگار    آسترالیایی و از نبود امنیت در شاهراه های کشوراعتراض شان را بیان کردند.

آژانس باختر اعضای این اتاق و شمار از اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی امروز در یک 

افغانستان با کمپنی فورتسکیو   نشست خبری در کابل در رابطه به توافقنامۀ سروی و مطالعات معادن   

در برنامه   فیوچر آسترالیایی، نا امنی در شاهراه های کشور وحضور نداشتن نمایندۀ بخش خصوصی 

دراین نشست شفیق اهلل عطایی سرپرست ریاست هیئت عامل    اعتراض شانرا ابراز کردند.   های ملی؛ 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت که بحث آنان روی واگذاری توافقنامۀ سروی ومطالعات 

افغانستان به کمپنی فورتسکیو فیوچر آسترالیایی، عدم حضور پر رنگ نمایندۀ بخش خصوصی   معادن   

   ملی و مشکالت اتحادیه ها و انجمن های مختلف بخش خصوصی است.  در برنامه های  

اعضای اتاق تجارت و 

سرمایه گذاری نشست 

اعتراضی درکابل برگزار 

 کردند

 داخلی

ده ها برنامه بهبود 

زراعت در پنجشیر روی 

 دست است

 داخلی
 /حمل / باختر4بازارک 

مسووالن ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پنجشیر می گویند که آن ریاست در سال چهارده 

 .زراعتی را در آن والیت روی دست داردٔ  صدخرشیدی، ده ها برنامه 

عبدالروف یعقوبی رییس زراعت، آبیاری و مالداری پنجشیربه آژانس باختر گفت که این برنامه ها 

مدیریت محصوالت زراعتی، ایجاد سرخانه ها،آموزش شیوه های آبیاری،   شامل ترویج باغداری،

استعمال کود در کشتزار ها، ایجاد قوریه ها، توزیع گندم اصالح شده، اعمار چهار کانال آبیاری، 

 .زنبورداری و ایجاد فارم های ماهی پروری است

 هشت صبح   ۰۰۵۵حمل  ۷

غنی، رییس جمهور کشور، به تلخی اعتراف کرد که   اشرف زمان با گشایش شورای عالی جوانان، محمد هم

منابع دولتی در افغانستان به صورت درست به کار گرفته نشده است. او افزود که ارگ ریاست جمهوری و 

زمان با این، رییس جمهور  شماری دیگر از نهادها در این امر ناکام بوده و به این موضوع باید اعتراف کرد. هم

شود. او گفت که نیاز است جوانان یک  ملی دزدی می »درصد عواید ۰۵حداقل »غنی تصریح کرد که 

را با وزارت مالیه شکل دهند و روند نظارت را بر دوش بگیرند. به گفته رییس جمهور، هر  »گفتمان ملی»

فردی که بهترین طرح را برای ازدیاد عواید و شفافیت در آن ارایه کند، طبق قوانین تدارکات به او جایزه و 

ها را باید جوانان به دست گیرند و نباید بگذارند که  چنان گفت که مالکیت طرح سهم داده شود. او هم

سرنوشت استفاده نشدن از بند سلما باالی دیگر بندها تعمیم یابد. به گفته رییس جمهور، هدف اساسی 

شان را به خطر بیندازد.  است و جوانان نباید اجازه دهند که کسی وحدت »سازی یک روند ملت»حکومت 

حدود  ۰۱۷۷کند که وزارت مالیه در سال مالی  ومیل شدن عواید ملی یاد می رییس جمهور در حالی از حیف

 .آوری کرده بود میلیون افغانی جمع ۰.۱

به کار  »گونه درست  به»گوید که منابع دولتی در افغانستان  محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، می

شنبه، هشتم حمل، در نخستین  شود. او که روز یک درصد عواید ملی دزدی می ۰۵گرفته نشده است و حدود 

کرد، ارگ ریاست جمهوری و برخی دیگر از نهادها را در امر استفاده از  نشست شورای عالی جوانان صحبت می

 کرد.  »اعتراف»منابع دولتی ناکام دانست. او افزود که اداره افغانستان در این بخش ناکام است و این را باید 

5/-least-at-failure-am.af/admitting4https://- stolen/-is-income-national-of 

اعتراف به ناکامی؛ 

درصد عواید  ۰۵حداقل 

 شود ملی دزدی می

 داخلی

https://8am.af/admitting-failure-at-least-50-of-national-income-is-stolen/


 ۰۰۵۵حمل  ۸گر اقتصادی مجتبی ابراهیمی، تحلیل

 هشت صبح 

های اخیر شاهد افتتاح چندین  طوری که مردم عزیز ما در جریان قرار دارند، افغانستان در سال همان

بند آبی بوده است. خوشبختانه اخبار افتتاح این بندها در میان اخبار ناخوشایند بسیاری که روزانه به 

های مختلف حایز  رسد، بسیار امیدوارکننده است. بندهای آبی برای افغانستان از جهت گوش می

جا که اقتصاد شریان حیاتی کشور است، بنابراین،  اهمیت است. آشکارترین بُعد آن، اقتصاد است. از آن

تواند به بهبود وضعیت فرهنگی، امنیتی، سیاسی و در نتیجه به توسعه  بهبود وضعیت اقتصادی می

 بینجامد.

شود. برق یکی از  هایی است که از بندهای آب می دانید، تولید برق یکی از استفاده طوری که می همان

برند.  نیازهای اساسی مردم افغانستان است که متأسفانه مدت زیادی است از نبود یا کمبود آن رنج می

اند، این مشکل  های افغانستان نتوانسته متأسفانه از شروع حکومت موقت آقای کرزی تاکنون، حکومت

جوار تامین  را حل و کشور را به لحاظ تامین برق مستقل کنند. برق افغانستان از کشورهای هم

که قیمت  ها ضمن این چنین ناامنی شود که به دلیل طوالنی بودن مسیر و اتفاقات طبیعی و هم می

شود، پرچوی پی در پی را نیز دارد. افزایش قیمت و پرچوی پی در پی برق،  شد آن بسیار زیاد می تمام

زند. بنابراین، بندهای  کند، به صنعت افغانستان نیز صدمه می ها را کم می که رفاه خانواده ضمن این

 توانند افغانستان را به لحاظ تامین برق مستقل و از این جهت مشکل کشور را حل کنند. آبی می

https://8am.af/admitting-failure-at-least-50-of-national-income-is-stolen/ 

تاثیر بندهای آبی بر 

 توسعه افغانستان

 داخلی

 هشت صبح  ۰۰۵۵حمل  ۷

 

هرات توسط رییس جمهور غنی و  –با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمی خط آهن خواف 

انتقال  »آزمایشی»رییس جمهور ایران، تاکنون از این مسیر ریلی تنها دو محموله بار به گونه 

های اداره خط آهن هرات  یافته و قطارهای باربری و مسافربری از آن تردد نکرده است. مقام

نامه دوجانبه با ایران نهایی شود و  پذیرند که برای تردد قطار از این مسیر ریلی، باید توافق می

گویند که اداره خط آهن هرات  وآمد کند. آنان می سپس قطارهای باربری و مسافربری رفت

در اختیار ندارد و قرار است در آینده خریداری  »دهنده واگن لوکوموتیو/ماشین انتقال»واگن و 

شود. فعاالن مدنی هرات پافشاری دارند که حکومت افغانستان تمام توانش را برای برگزاری 

برداری از  های زیربنایی، برای بهره کند و پس از گشایش پروژه ها مصرف می افتتاح پروژه  مراسم

خواهند که خط آهن  گیرد. آنان از حکومت افغانستان می گیری الزم صورت نمی ها پی آن

برداری عملی از  هرات را با سرنوشت پروژه تاپی و راه الجورد دچار نکند و برای بهره – خواف

آن اقدام کند. فعاالن اقتصادی و اعضای شورای والیتی هرات نیز باور دارند که خط آهن 

ونقل کاال فراهم کند و حکومت  های زیادی در بخش حمل تواند سهولت هرات می – خواف

 های الزم را فراهم سازد. افغانستان باید برای استفاده عملی از این مسیر نیازمندی
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چهار ماه پس از افتتاح؛ 

 –خط آهن خواف 

هرات استفاده نشده 

 است

 داخلی
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