دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز چهار شنبه مورخ 111101011
-1افزایش  ۰۳درصدی صادرات هرات با وجود چالشهای ویروس کرونا.

۵-2سال پس از گشایش بند سلما؛ ازاین بند بهگونۀ موثر استفاده نمی شود.
-3بررسی صادرات افغانستان به اتحادیه اروپا.
-1فراورده های تولیدی شرکت های صنعتی بلخ و ننگرهار در مزارشریف به نمایش گذاشته شد.
 -5کار پروژۀ بزرگ مدیریت منابع آب ارغنداب افتتاح شد.
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11حمل  1111طلوع نیوز
اتاق تجارت و سرمایهگذاری والیت هرات میگوید که در سال  ۹۰۱۱با وجود گُسترش ویروس
کرونا ،صادرات کاالها از این والیت در مقایسه با سال پیش ۰۳ ،درصد افزایش یافتهاست.
بر بنیاد آمارهای این نهاد ،پارسال  ۴۶هزار تُن فراوردههای کشاورزی ،دامداری و صنعتی به ارزش
 ۶۴میلیون دالر از این والیت به کشورهای گونهگون صادر شدهاست.
محمدیونس قاضی زاده ،رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اظهار داشت" :در سال  ۹۰۱۱ما
 ۰۳در صد افزایش صادرات داشتیم .بخشی از صادرات ما نباتات وحشی ،محصوالت صنعتی و دامی
است .سال گذشته سال خوبی برای صادرات بود .امیدواریم در سال پیشرو حجم صادارت ما افزایش
."https://tolonews.com/fa/business-171119
قابل مالحظهیی داشته باشد.
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داخلی
۵سال پس از گشایش
بند سلما؛ ازاین بند
بهگونۀ موثر استفاده
نمی شود

آمارهای ریاست حوزۀ دریایی هریرود-مرغاب نشان میدهند که پنج سال پس از گشایش بند سلما
در والیت هرات ،تنها  ۶۳درصد آبراههای این بند تکمیل شدهاند و بقیه آبراههای ضروری این بند ،تا
هنوز ساخته نشدهاند.
سیدعمر اسحاق ،رییس حوزۀ دریایی هری رود -مرغاب در این باره میگوید" :در مجموع ۹۹۱
کانال ما داریم .از این میان ،تقریبا تنها برای  ۶۳الی  ۵۳کانال ،سربند درست کردیم".
مقامهای محلی هرات با انتقاد از نیمه کاره ماندن آبراههای بلند سلما ،میگویند که آب این بند به
دلیل تکمیل نشدن ساخت بقیه آبراههای این بند ،به زمینهای کشاورزی در  ۱ولسوالی در غرب
هرات نمیرسد.

ولسوالیهای کهسان ،غوریان و زندهجان در هرات بیشتر با مشکل کمبود آب روبهرو استند.

داخلی
بررسی صادرات
افغانستان به اتحادیه
اروپا

داخلی
فراورده های تولیدی
شرکت های صنعتی بلخ
و ننگرهار در مزارشریف
به نمایش گذاشته شد

 ۹۳حمل  :۹۶۳۳هشت صبح
افغانستان یکی از  ۶۱کشوری است که میتواند با صد درصد ترجیحات گمرکی به حوزه اروپا صادرات
داشته باشد .این حوزه با  ۵۳۳میلیون نفر نفوس با قدرت خرید باال ،یکی از مناسبترین اهداف

صادراتی برای تجارت جهانی محسوب میشود .مهمترین کاالی صادراتی افغانستان به اروپا شامل
قالین ،زعفران ،میوه خشک ،سنگهای قیمتی و محصوالت زراعتی است .اما با توجه به صادرات
کاالهای همسان از کشورهای همسایه ،افغانستان از این فرصت رقابتی چگونه استفاده برده است؟ در
سطور آتی به تحلیل این موضوع میپردازم.
به خاطر شدت بخشیدن روند توسعه اقتصادی کشورهای رو به توسعه و کمتر توسعهیافته ،سازمان
تجارت جهانی برنامهای را تحت نام  GSPتصویب کرده است که براساس آن کشورهای رو به توسعه
میتوانند با عدول از سقف تعرفههای گمرکی این سازمان و با ترجیحات بیشتر به کشورهای
https://8am.af/economics/
توسعهیافته صادرات داشته باشند.

مزارشریف۹۳/حمل/باختر
شرکت های صنعتی بلخ و ننگرهار ،امروز فراورده های تولیدی شان را در ده ها غرفه در مزارشریف به
نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر؛ محمد فرهاد عظیمی والی بلخ در مراسم گشایش نمایشگاه
صنعتی و زراعتی ،راه اندازی این نمایشگاه را برای تبادل تجارب ،تحکیم روابط فرهنگی و تجارتی
میان بلخ و ننگرهار مهم دانست و از تجار دو والیت خواست که با استفاده از ظرفیت های اقتصادی و
ضرورت های اجتماعی در بلخ و ننگرهار سرمایه گذاری کنند که این کار برای رشد اقتصادی و ایجاد
شغل موثر است.

.https://bakhtarnews.af/.

کابل 11/حمل/باختر
انوارالحق احدی وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری که در راس هیئتی به قندهار رفته است ،کار پروژۀ

داخلی

کار پروژۀ بزرگ
مدیریت منابع آب
ارغنداب افتتاح شد

بزرگ مدیریت منابع آب ارغنداب موسوم به »«AIWRDPرا افتتاح کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ،پروژۀ مدیریت منابع آب ارغنداب ،از مهمترین برنامههای دولت
افغانستان است که وزارتهای زراعت و احیا و انکشاف دهات و همچنان ادارۀ تنظیم امور آب به
منظور کاهش فقر ،ایجاد فرصتهای کاری ،رشد تولید ناخالص ملی و مدیریت منابع آبی در حوضۀ

ارغنداب و سطح والیت قندهار تطبیق میکنند.
این پروژه در ولسوالیهای شاهولی کوت ،ارغنداب ،پنجوایی ،دند ،دامان ،میوند ،ژیری و مرکز قندهار
تطبیق میشود .پروژه مدیریت منابع آب ارغنداب ،را بانک انکشاف آسیایی تمویل می کند .کارهای
مقدماتی این پروژه از سال  ۰۳۰۳آغاز شده بود و قرار است تا سال  ۰۳۰۶تکمیل شود.

