دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز چهار شنبه مورخ 1///4041
 -1رییس جمهوری در هفتهای حکومتداری و منابع بشری ،یک هزار پروژه به ارزش  ۷،۵میلیارد افغانی را افتتاح کرد.
 ۳۱-0میلیون تن در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبهرو اند.
-3شرکت برشنا تحویلی ماهوار بل برق را به مفاد مردم میداند.
-/پنج پروژۀ عامالمنفعه در جوزجان افتتاح شد.
-5با استخراج غیرقانونی معادن گچ در بلخُ ساالنه  ۵۷میلیون افغانی عواید حکومت از دست می رود
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داخلی
رییس جمهوری در
هفتهای حکومتداری و
منابع بشری ،یک هزار
پروژه به ارزش ۷،۵
میلیارد افغانی را افتتاح
کرد

کابل۱۳/حمل /باختر
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان قبل از ظهر امروز به سلسلهای برنامه “صد روز
صد مژده” در مراسم هفته ای منابع بشری و حکومتداری که در آن یک هزار پروژه در والیت هایهرات ،قندهار ،بلخ و ننگرهار افتتاح شد ،اشتراک و سخنرانیکرد.
سپس رییس جمهور به والیان که از طریق ویدیوکنفرانس وصل بودند ،هدایت داد که پروژهها را
افتتاحکنند و در حضور وی تفاهمنامههای انتقال صالحیت توزیع قباله ها میان وزارت شهرسازی و
اراضی و ستره محکمه و ادارۀ اترا و Acacia Innovations Technologyبه امضارسید.
رییس جمهور با فشاردادن دکمه کمپیوتر که با آن نام های والیت ها در روی صفحه ظاهرشد ،یازده
هزار بست جدید را برای معلمان بهگونۀ رسمیاعالن کرد و در سخنرانی ییگفت :امروز ما باالی
برنامههای مهم ملی با هم پیوسته ،صحبت میکنیم و برای مسئوالن و تمام ملت به خاطر افتتاح
هزار پروژهای متذکره ،تبریک میگویم .وی افزود :که میثاق شهروندی از مردم است و برای
افغانستان آزاد چنین پروگرامی ضرورت است که تمام افغانان در آن خود را ببینند و پنجاه در صد
https://bakhtarnews.af/dr/
شوراهای میثاق شهروندی را زنان تشکیل میدهد.

سالم وطندار  1:ثور

داخلی
 ۳۱میلیون تن در
افغانستان با کمبود مواد
غذایی روبهرو اند

فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و جمعیتهای هالل احمر اعالم کردهاند که یکسوم جمعیت
افغانستان در سال جاری میالدی به دلیل خشکسالی با کمبود مواد غذایی روبهرو خواهند بود .این
نهادها خواهان اقدامات فوری برای پیشگیری از بحران ناشی از خشکسالی و گرسنهگی در
افغانستان شدهاند.
در اعالمیهیی که امروز (سهشنبه ،سیویکم حمل/فروردین) فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و
جمعیتهای هالل احمر پخش کردهاند ،آمده که خشکسالی و بحران غذایی ،از بدترین مشکالت
دهههای اخیر افغانستان بوده است و  ۳۱۳۳میلیون تن بر بنیاد آخرین آمارها با کمبود مواد غذایی
https://swn.af/13
دستوپنجه نرم میکنند.

داخلی

شرکت برشنا تحویلی
ماهوار بل برق را به
مفاد مردم میداند

داخلی
پنج پروژۀ عام المنفعه
در جوزجان افتتاح شد

کابل ۱۳ /حمل /باختر
شرکت برشنا میگوید که پس از درخواستهای مکرر شهروندان ،بل تحویلی صرفیه برق را
ماهوارکرد که در گام نخست این روند از کابل آغاز شدهاست.
درخبر نامهای این شرکت گفته شدهاست که شماری از مشترکان نگراناند که مبادا
ماهوارشدن بل به زیانشان تمامشود .اما شرکت برشنا تاکید کردهاست که ماهوارشدن بل به
مفاد مشترکان برقاست.
شرکت برشنا گفته است که اگر یک مشترک در بل دوماهه ۱۳۳کیلووات برق مصرف میکرد،
پول آن  ۵۵۷افغانی می شد .حاال در بل ماهوار با مصرف  ۳۷۳کیلووات درماه مناصفۀ آن را
یعنی  ۵۱۵۳۷افغانی خواهد پرداخت و تنها تغییری که شرکت برشنا در بلماهوار آوردهاست،
تغییر درکتگوری تعرفه است .بناءً شرکت برشنا به تاکید ماهوار شدن تحویلی بل برق را به
سود مصرف کنندگان میداند.

شبرغان۱۳/حمل /باختر
محمد هاشم رییس ،والی جوزجان ،پنج پروژه ای عام المنفعه را در ولسوالی خانقای آن والیتت
افتتاحکرد.
این پنج پروژه ها شامل ساختمان های یک مکتب ابتداییۀ شش صنفی ،دیوار استتتنتادی بتا
درازای  ۳۵۳متر ،یک پلچککانکریتی و دو تقسیم کنندۀ آب میشود که افتتاحشد .این پتروژه
ها را دفتر اکتید ،با هزینه بیش از  ۵میلیون افغانی تطبیق کردهاست.
آژانس خبری پژواک  1:ثور

داخلی

با استخراج غیرقانونی
معادن گچ در بلخُ
ساالنه  ۵۷میلیون
افغانی عواید حکومت از
دست می رود

در ولسوالی های چمتال و خلم والیت بلخ ،معادن گچ از سوی برخی باشندگتان متنتطتقته و
شرکت ها به طورغیرقانونی کندنکاری می شود که از اثر آن ،حکوت ساالنه  ۵۷میلیون افغانتی
عواید خود را از دست می دهد.
برخی معادن گچ ،در ولسوالی های چمتال ،خلم و مارمل بلخ موقعیت دارد که در ولستوالتی
های چمتال و خلم ،به طور غیرقانونی استخراج می شود.
معلومات به دست آمدۀ پژواک نشان می دهد که در بخش استخراج این معادن،از مواد منفجرۀ
دینامیت نیز استفاده می شود ،که مقامات مسئول آنرا برای محیط زیست کشنده می دانتنتد.
به اساس معلومات ،ساحه معدن گچ ولسوالی چمتال در کنترول طالبان؛ و منطقۀ گچ ولسوالتی
خلم ،زیر کنترول حکومت می باشد.
محمد صابر (نام مستعار) باشنده ولسوالی چمتال ،به پژواک گفت که مدت زیادی می شود کته
مردم در این ولسوالی ،معدن گچ را به طور غیرقانونی استخراج می کنند.
https://pajhwok.com/fa

