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 دنیای اقتصاد 

 بسته خبری

  داصتوا ترازو

 صیاستواطالعاتو واصتباطوعامه

  مایتومم تعاتو

 ماعایتوعیمتمومم تعات

190شماره مسلسل  

 021100041تاریخ 

 فهرست عناوین 

 داخلی

پالن امنیتی تاپی؛ راهی 

برای تقویت انتقال گاز 

ترکمنستان به جنوب 

 آسیا

   افغانستان:-وزارت اقتصاد 

  را امضا کردند. «TAPI»ی گاز تاپی  افغانستان و ترکمنستان، پالن امنیتی خط لوله

این پالن توسط عباداهلل عباد معاون مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و محمد متیرات آمانوف 

  مدیر عامل تاپی از جانب ترکمنستان، امضا شد.

ست را  تطبیق پالن روند انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا که یک پروژه بزرگ انرژی چند کشوری 

  کند. تقویت کرده و به حفاظت و ثبات در منطقه کمک می

گذاری برای سکتور  های سرمایه های شغلی برای مردم و فرصت با تطبیق این پروژه مهم منطقوی، فرصت

  شود. خصوصی افغانستان مهیا می

  کند. میلیون دالر عاید دریافت می 211چنین، با تطبیق این پروژه افغانستان ساالنه حدود  هم

گران مهم منطقه، از جمله هند  ای، بازی تاپی پروژه مهم افغانستان است که با سیاست ادغام و امنیت منطقه

   تواند در راستای منافع مشترک متحد سازد. و پاکستان را می

 

 

 حمل/ باختر۷۲ /کابل

در چوکات برنامۀ صد روز، صد مژده که ازسوی ریاست جمهوری در پیش گرفته شده است، در هفتۀ جاری 

 .های از کشور منجمله کابل به بهره برداری سپرده شد هشت پروژۀ انکشافی در بخش

این پروژه ها شامل افتتاح سرک میدان هوایی قندهار الی سپین بولدک، سرک سپین بولدک الی شورا به و 

 .و چهار پروژۀ دیگر در داخل شهر کابل است «و پل شینه  پل پادشاه»پل دانش در کاپسا، ساخت دو پل 

گوید: آن وزارت تحت برنامۀ صد روز صد مژده که  عبدالقیوم زازی، معین تخنیکی وزارت فواید عامه می

پروژه را برای افتتاح آماده کرده است که سه پروژۀ آن در جریان این  ۲۷ ازسوی دولت تدوین شده است،

هفته افتتاح شد که شامل افتتاح سرک میدان هوایی قندهار الی سپین بولدک، سرک سپین بولدک الی 

 .پروژۀ باقی مانده در آیندۀ نزدیک در نقاط مختلف افتتاح خواهند شد۹ شورابه و پل دانش در کاپیسا است و
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در برنامۀ صد روز صد 

مژده؛ هشت پروژۀ 

 انکشافی افتتاح شد

 داخلی



 حمل /باختر ۷۲هرات /

 .این سرد خانه پس از ساخت، توانایی نگهداری تا یک هزاروپنج صد تن میوه وسبزی را دارا خواهد بود

وزارت احیا و انکشاف دهات این سردخانه را به هزینۀ یک صد و هشتاد میلیون افغانی درولسوالی گذره 

 .سازد می

یک مسؤول ریاست احیا و انکشاف دهات هرات به آژانس باخترگفت که این سردخانه به گونۀ معیاری ساخته 

می شود و پس ازساخت توانایی نگهداری تا یک هزار و پنج صد تن میوه وسبزی دهقانان وباغ داران را خواهد 

 .داشت

کارساخت یک سردخانۀ 

بزرگ میوه وسبزی 

 .امروز درهرات آغازشد

 داخلی

میزان تولید توت زمینی 

صد  در سال پار، به سه

 تن رسیده بود

 داخلی
  حمل/ باختر۷۲کابل/

، نزدیک ۲۹۹۹دهد که در سال  آمارهای ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می

  .صد تُن توت زمینی از سراسر کشور جمع آوری شده بود  به سه

آژانس باختر به نقل از خبرنامۀ وزارت زراعت خبر داد که در هرات از سی و یک هکتار زمین تحت کشت، 

جمع آوری شده است، پس از هرات، کندز و بلخ نیز بیشترین تولید در   یکصد و پنجاه و پنج  تُن توت زمینی 

   .سال گذشته داشته است

 حمل /باختر ۷۲هرات /

 .این سرد خانه پس از ساخت، توانایی نگهداری تا یک هزاروپنج صد تن میوه وسبزی را دارا خواهد بود

وزارت احیا و انکشاف دهات این سردخانه را به هزینۀ یک صد و هشتاد میلیون افغانی درولسوالی گذره 

 .سازد می

یک مسؤول ریاست احیا و انکشاف دهات هرات به آژانس باخترگفت که این سردخانه به گونۀ معیاری ساخته 

می شود و پس ازساخت توانایی نگهداری تا یک هزار و پنج صد تن میوه وسبزی دهقانان وباغ داران را خواهد 

 .داشت

کارساخت یک سردخانۀ 

بزرگ میوه وسبزی 

 .امروزدرهرات آغازشد

 داخلی

 

 حمل/ باختر ۷۲کابل /

 
بر اساس آمار ارائه شدۀ ریاست احصاییه ومعلومات وزارت زراعت، درسال نود ونه هفتاد وچهارهزارتن پخته 

 .درافغانستان تولید شده است درحالی که این رقم درسال نود وهشت به شصت وپنج هزارتن رسیده بود

آن هلمند، کندز،   تُن پخته، در افغانستان درجایگاه نخست قرار دارد و به دنبال ۹۷۲ هزار و۷۲ بلخ با تولید

 .نیمروز، تخار، جوزجان و بغالن از تولید کنندگان مهم پخته در کشوراند

بلخ، هلمند، کندز، تخار، سمنگان، سرپل، بادغیس، نیمروز، کنر، فاریاب، ننگرهار، هرات، بغالن، جوزجان، 

 .شود پنبه کشت می  اند که در آن هایی لغمان و کاپیسا از والیت

تولید پخته درافغانستان 

 افزایش یافته است

 داخلی
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 حمل /باختر ۷۲هرات/ 

دهند که در جریان آن ولتاژ برق ورودی  )تاپ( در این والیت خبر می  مسؤوالن ادارۀ برق هرات از آغاز پروژه

 .کیلوولت افزایش خواهد یافت ۷۷۲ هرات از ترکمنستان به

 این موضوع را رئیس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت در جریان کنفرانس خبری برای خبرنگاران بیان کرد

گوید که قرار  را مورد ارزیابی قرار داده است می ۷۷۲ اهلل احمدزی که مسیر امتداد پروژه سیم انجنیر صفی

 .افزایش خواهد یافت ۷۷۲ است پروژۀ تاپ در سه مرحله اجرا شود که در گام نخست ولتاژ برق هرات به

 .کند که به زودی در هرات عملی خواهد شد های زیرینایی یاد می احمدزی پروژۀ تاپ را از پروژه

برق وارداتی 

ترکمنستان به هرات 

 افزایش می یابد

 داخلی

یکصد وچهل و هفت 

ملیون دالر صندوق 

المللی پول به  بین

افغانستان کمک می 

 کند

 داخلی

 حمل/ باختر  ۷۲کابل/ 

 .میلیون دالر را در اختیار افغانستان قرار دهد ۲۴۲المللی پول  قراراست صندوق بین

از توکومویول   صندوق بین المللی پوول بوعود کمک تازۀ یی گفته است؛ بانک مرکزی امروز با نشر خبرنامه

 .گیرد صورت می (ECF) کریدت یا نخستین دور ارزیابی برنامۀ جدید تمدید تسهیل  شدن 

المللی پول ارائه خواهدشود  ها در ماه جون سال جاری میالدی به بورد اجرایی صندوق بین گزارش این ارزیابی 

 .شود میلیون دالر امریکایی به افغانستان کمک می ۲۴۲ که در پی آن

المللی پول، تحقق تعهد افغانسوتوان در قوبوال ایوجواد  در خبرنامه گفته شده است تیم ارزیابی صندوق بین

 .است اصالحات ساختاری اقتصاد این کشور را با مقامات افغان به بحث گرفته

المللی پول، تحقق تعهد افغانسوتوان در قوبوال ایوجواد  در خبرنامه گفته شده است تیم ارزیابی صندوق بین

 .است اصالحات ساختاری اقتصاد این کشور را با مقامات افغان به بحث گرفته

فساد و زورگویی؛ 

های عمده در  چالش

 قلعه گمرک اسالم

 داخلی

 

 

 ۲۴۲۲حمل  ۷۲:  نیوز خبرنگار طلوع
 

خواهند تا  مسؤوالن گمرک اسالم قلعه با شکایت از افزایش مشکالت و فساد در این گمرک، از حکومت می

 .ها کمک کنند آنان را در رفع این چالش

کننود کوه در ایون  قلعه، کارمندان این گمرک ادعا می در سفر هیئت بلند پایۀ وزارت مالیه به گمرک اسالم

هوا از  گی به این چالوش گونۀ گُسترده وجود دارند و آنان خواهان رسیده گمرک فساد، بی نظمی و زورگویی به

 .سوی حکومت هستند

در نشست که میان کارمندان گمرک و این هیئت برگزار شده بود، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه اظوهوار 

قطار موترها و افراد( عادی است کوه پویوسوه  گوید که این الین )اشاره به چاره برای ما می داشت: موتروان بی

 .هزار افغانی میتن ۲الین آخری   هزار افغانی میتن و ۹نمیتن، الین دیگر 
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 حمل45طلوع نیوز، 
کنود،  را تمویل می گوید که امسال از طریق صندوق توسعۀ کشاورزی که امریکا آن یاری می وزارت زراعت و آب

 .هزار کشاورز قرضه داده خواهد شد ۲به 

میلیون افغانی به این صونودوق اخوتوصوا   ۲۲۲میلیارد و  ۲ادارۀ توسعه جهانی ایاالت متحده امریکا امسال 

 .است داده

ها را  گوید که ایجاد بانک توسعۀ کشاورزی اثرگذاری این قرضه از سوی دیگر، بخش کشاورزی اکادمی علوم می

 .بیشتر خواهد ساخت

های کشاورزان برای گرفتن وام از صونودوق  گوید که روند طی مراحل درخواست وزارت زراعت و آبیاری می

 .است تا پایان سال روان هجری عملی شود است و قرار توسعۀ کشاورزی آغاز شده

ونیم  کمک بیش ازیک

میلیارد افغانی امریکا 

  دهی به برای وام

 کشاورزان

 داخلی

 حمل/ باختر۷۲کابل/

دستۀ تخنیکی د افغانستان برشنا شرکت برای اولین بار توانست، برق کشور ترکمنستان را به شهر کابل وصول 

  .کند

درخبرنامۀ دافغانستان برشنا شرکت که همروز منتشر شد، گفته شده است که از سالها بدینسو بورق والیوت 

های مرکزی کشور از انرژی برق کشور های تاجکستان و از بکستان تامین می شود و دسوتوۀ توخونویوکوی 

دافغانستان برشنا شرکت توانست برق کشور ترکمنستان را هم وصل کند و با وصل شدن این سیم، کوابول از 

  .سه منبع خارجی تغذیه می شود

برق ترکمنستان نیز با 

شبکۀ برق کابل وصل 

 شد

 داخلی


