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 1وزارت تجارت :صادرات افغانستان از راه دهلیز هوایی متوقف شده است
-2وزارت زراعت یک هزار و ۷صدو  ۷۷سبزخانهای بزرگ و کوچک میسازد
-

-4سرمایه گذاری در یک کارخانۀ تولید دارو درقندهار افزایش یافتهاست
-3تولید ساالنۀ گوشت گاو و گوسفند به بیش از یکونیم میلیون تُن رسید
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داخلی
وزارت تجارت :صادرات
افغانستان از راه دهلیز
هوایی متوقف شده

وزارت تجارت و صنعت افغانستان تأیید میکند ،بنابر کمبود در بودجه ،پروازها از طریق
دهلیزهای هوایی متوقف شده بود ،اما در صادارت قالین در کشور وقفه به میان نیآمده است .
فواد احمدی سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه ( ۷۱حمل) به رادیو آزادی گفت  .درجریان
توقف صادارت از طریق دهلیزهای هوایی ،قالین تولیدی کشور از راههای دیگر ترانزیتی صادر
میشود .
احمدی میگوید :بعد از پیگری های که صورت گرفته ،قراراست که برای سکتور قالین پروازها
از طریق دهلیزهای هوایی دوباره تنظیم شود .جدا از آن ما از طریق راههای الجورد ،چاه بنار
و همچنان کشورهای ازبیکستان ،ایران و پاکستان به خارج و کشورهای اروپایی صورت
میگیرد .
آقای احمدی همچنان گفت ،وزارت تجارت به زودی بسته..تشویقی سبسایدی  ۶درصدی
برای سکتور قالین را افتتاح میکند.https //da azadiradio com/...............................
کابل ۷۱ /حمل /باختر

داخلی
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،قراراست درسال جاری مالی ،در شماری از والیت های
وزارت زراعت یک هزار
و ۷صدو  ۷۷سبزخانهای
بزرگ و کوچک

کشور یک هزار و ۷صد و  ۷۷سردخانه بسازد.
در خبرنامه ای وزارت زراعت که امروز منتشر کرد ،آمده است که این سرخانه ها از طریق
پروژههای مختلف آن وزارت ،در ننگرهار ،فراه ،جوزجان ،بادغیس ،هرات ،لوگر ،کابل ،بغالن،

پروان و بلخ به منظور زمینه سازی برای افزایش تولید سبزی ،تقویت اقتصاد خانوادهها و
دسترسی مردم به انواع سبزی تازه ساخته میشود.

.https //bakhtarnews af/ .

داخلی
سرمایه گذاری در یک
کارخانۀ تولید دارو
درقندهار افزایش
یافتهاست

داخلی
تولید ساالنۀ گوشت گاو
و گوسفند به بیش از
یکونیم میلیون تُن
رسید

کابل ۷۱/حمل /باختر
یک کارخانه ای خصوصی که در تولید دارو در پارک صنعتی شوراندام قندهار فعاالایات دارد،
میزان سرمایه گذاری اش را تا سطح سه میلیون افغانی افزایش دادهاست.

وزارت صنعت و تجارت به نقل از مسووالن ریاست صنعت و تجارت قندهار به آژانس بااخاتار
خبرداد که این کارخانه سرمایه گذاری اش را در تولید و پروسس انواع مختلف پماد کاریام و
فراهم کردن دستگاه های جدید تولید دارو افزایش داده است و زمینۀ کار برای شصت تان از
باشندگان قندهار را نیز مساعد کردهاست.

کابل۷۱ /حمل /باختر
ارقام جمع آوری شده توسط ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت ،آبایااری و ماالاداری،
نشان میدهد که در جریان سال  ۳۷۱۱خرشیدی ،یک میلیون و  ۹۸۱هزار و  ۹۶۱متریکتُان
گوشت گاو ،گوسفند و بُز در کشور تولید و به مصرف رسیدهاست .
این ارقام حاکیستکه از میان مقدار گوشت تولید شدهاست ۱۳۹ ،هزار و  ۷۸۷ماتاریاک تُان
آنگوشت گاو و  ۶۷۶هزار و  ۸۸۹متریک تُن دیگر آن گوشت گوسفند و بُز است .
کابل در صدر فنرست عمدهترین تولیدکننده و مصرفکنندۀ گوشت قرار دارد .

