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 داخلی

ونیم  کمک بیش ازیک

میلیارد افغانی امریکا 

  دهی به برای وام

 کشاورزان

 حمل 42طلوع نیوز :  

گوید که امسال از طریق صندوق توسعۀ کشاورزی که امریکا آنرا  وزارت زراعت و آبیاری می

 .هزار کشاورز قرضه داده خواهد شد ۷کند، به  تمویل می

میلیون افغانی به این  ۰۸۸میلیارد و  ۱ادارۀ توسعه جهانی ایاالت متحده امریکا امسال 

 .است صندوق اختصاص داده

گوید که ایجاد بانک توسعۀ کشاورزی  از سوی دیگر، بخش کشاورزی اکادمی علوم می

 .ها را بیشتر خواهد ساخت اثرگذاری این قرضه

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

است و قرار است تا پایان سال روان هجری عملی  وام از صندوق توسعۀ کشاورزی آغاز شده

 .شود
https://tolonews.com/fa/business-171198 

     

 حمل 43طلوع نیوز :

 

های هنگفت در  مسؤوالن وزارت صنعت و تجارت در نشستی با انتقاد از راکد ماندن پول

 .گویند که بخش صنایع نیاز جدی به دریافت وام دارند های کشور، می بانک

ها و  برداری از این پول های بانکی را برای بهره این وزارت از بانک مرکزی خواست تا شرایط وام

 .نیز توسعۀ بخش صنایع، تسهیل کند

نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت گفت: باید بانک مرکزی فکر بهتر بکند. فکر این را 

گذاری، سهولت ایجاد کند. فعال سهولت را  بکند که برای مردم، برای تجار و برای سرمایه

 ".بینم نمی

وزارت صنعت: بانک 

دهی به  مرکزی وام

بخش صنایع را تسهیل 

 کند

 داخلی



 حمل/ باختر ۴۲هرات/ 

 . کار ساخت کمپلکس میوه و سبزی در هرات آغاز شد

مونسه حسن زاده، معاون والی هرات با استقبال از تهداب گذاری این تاسیسات، ابراز امیدواری 

کرد که این کمپلکس، سبب رفع مشکالت دهقانان و ایستگاه خوبی برای فروش فراورده های 

 .آنان شود

او به آژانس باختر گفت که قرار است این کمپلکس میوه وسبزی تا یک سال دیگر به بهره 

 .گیری سپرده شود

 .این کمپلکس را ادارۀ عملیاتی ریاست جمهوری در ولسوالی گذره می سازد

https://bakhtarnews.af/                                                                         

در هرات کمپلکس میوه 

و سبزی ساخته می 

 شود

 داخلی

محمداشرف غنی: جای 

خرسندی است که 

امروز به ارزش 

میلیاردها افغانی پروژه 

ها در کشور، به بهره 

 برداری سپرده می شود

 داخلی
 حمل/ باختر42کابل/ 

صد ”محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان دیروز به سلسلۀ برنامۀ تحت عنوان

در برنامۀ هفته راه سازی و بهسازی شهری و افتتاح پروژه های وزارت های ”  صد مژده-روز

 .فواید عامه، شاروالی کابل و ادارۀ انکشاف زون پایتخت، اشتراک و سخنرانی کرد

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژآنس باختر؛ در مراسمی که به این 

مناسبت در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، معاون اول ریاست جمهوری و شماری از اعضای 

کابینه و اعضای شورای ملی نیز حضور داشتند، ابتدا داکتر فضل محمود فضلی، رییس عمومی 

ادارۀ امور ریاست جمهوری خطاب به رییس جمهوری، گفت که به اساس هدایات و توجه شما 

صد مژده که با افتتاح بند کمال خان آغاز شد، به -در چوکات پیشرفت متوازن، برنامۀ صد روز

 .مدت دوازده هفته، در سراسر کشور ادامه می یابد

وی افزود: امروز پروژه ها ازسوی وزارت فواید عامه، شاروالی کابل و ادارۀ انکشاف زون پایتخت 

 .پروژۀ مختلف، افتتاح می شوند ۴۰ و میلیارد افغانی تکمیل شده است ۲،،۴به ارزش


