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نروا عناوین

داخلی
اذعان رسپرست وزارت
مالیه به وجود فساد در
گمرکها

دنیای اقتصاد
بسته خبری
خربنگار طلوعنیوز ۹۹:ثور - ۰۶۱۱
رسپرست وزارت مالیه انتقاد برخی از وکیالن را دربارۀ حیفومیل روزانه در حدود هشت میلیون
دالر درآمدهای حکومت در گمرکها را رد منیکند.
محمد خالد پاینده ،رسپرست وزارت مالیه که امروز چهارشنبه برای پاسخگویی دربارۀ
آتشسوزیهای اخیر در گمرک اسالم قلعه ،فراه و کابل به مجلس منایندهگان فراخوانده شده
بود ،فرماندهان پولیس ،کارمندان وزارت مالیه و حتا افراد عادی را به حیف و میل درآمدهای
حکومت در گمرکها متهمکرد.
او در این باره گفت« :متأسفانه بعضی جاها والی ،قومندان امنیه ،کمیسار و هر کسی که زورش
میرسد )درآمدهای حکومت را حیف و میل میکند( .اینطور والیت را هم من برای تان مثال
بدهم که رییس صاحبجمهور سفر داشته ،بعد از سفر یکی از رییس صاحبان حج و اوقاف
برای رییس ما زنگ زده و گفته که رییس صاحب آمد و من از تو شکایت نکردم؛ حق مرا روان
کن.
https://tolonews.com/index.php/fa/business-171670

داخلی
نخستین مرکز دایمی
برای منایش تولیدات
صنعتی درکابل گشایش
یافت

خربنگار طلوعنیوز ۷۱:ثور - ۰۶۱۱
نخستین مرکز دایمی برای منایش تولیدات صنعتی کشور ،امروز پنجشنبه در کابل گشایش
یافت.
نثار احمد غوریانی،وزیر صنعت و تجارت در مراسم گشایش این مرکز،گفت :که برای بازاریابی
به فرآوردههای داخلی ،منایشگاههای داخلی و بیناملللی برگزار میشوند و بهزودی روند
صادرات کاالها از راه دهلیز هوایی نیز از رسگرفته خواهدشد.
وی افزود که وزارت صنعت و تجارت آمادهاست به غیر از پاکستان ،شش درصد از هزینه
صادرات قالین به کشورهای دیگر را بپردازد) :وجدأ آدم ناآرام میشود که به ارزش میلیونها
دالر قالین افغانستان در دکانها ماندهاست .این قالینها بدلیل نبود امکانات به بیرون فرستاده
منیشوند .انشاالله بهزودی دهلیزهوایی دوباره فعال میشود(.
صاحبان صنایع کشور انتظار دارند که پس از دو سال رشد منفی و رکود کاروبار شان ،امسال
گواه رشد مثبتباشند.

داخلی
مسووالن :میدان
هوایی خوست به
زودی به بهرهبرداری
سپرده میشود

داخلی
ده پروژۀ توسعه یی
درلغامن به بهره گیری
سپرده شد

خربنگار طلوعنیوز 1:جوزا 1011
مسووالن اداره هوانوردی میگویند که قرار است میدان هوایی خوست ده سال پس از آغاز کار
ساخت آن ،به زودی به بهرهبرداری سپرده شود.
این مسووالن می افزایند که پرواز های آزمایشی به میدان هوایی خوست آغاز شده اند و به
زودی این میدان به یکی از میدان های هوایی بین املللی افغانستان مبدل خواهدشد.
نعیم صالحی ،سخنگوی اداره هوانوردی ملکی گفت" :این میدان هوایی به زودی توسط دولت
جمهوری اسالمی افغانستان افتتاح میشود".
ازسویی هم ،مسووالن انجمن حامیت از هوانوردی ،بکار شدن میدان های هوایی محلی را در
کشور برای رونق بازرگانی وافزایش صادرات کشور سودمند میدانند.

مهرتالم  ۷۰/ثور/باخرت
کار،ده پروژۀ توسعهئی در لغامن پایان یافت واین پروژه ها بهبهره گیریرسید.
این پروژه ها،شاملساخت کانال های آبیاری ،جادۀ روستائی ودیوار استنادیاستکهدرچارچوب
برنامۀ میثاق شهروندی وزارت احیاوانکشاف دهاتساختهشد.
یکمسوولریاست احیاوانکشاف دهات لغامن به آژانس باخرتگفت:که بیشششرت ایشن پشروژه هشا
درولسوالی قرغه یی ساختهشد.
اوگفت :که با بهره گیری ازاین پروژه ها ،آب مورد نیازهزاران جریب کشتزار دهقانان تامشیشن مشی
شود،ازتخریب ده ها خانه وکشتزارها دراثرسیالب های احتاملی جلوگیری میشود ونیشز دررفشت
وآمد روستا نشینان به بازار وبیامرستان های شهرسهولت ایجاد میشود.
کابل ۷۱ /ثور /باخرت

داخلی

وزیرصنعت و تجارت :بازارهای دایمی در کشورهای امریکایی و اروپایی به هدف فروش
محصوالت تولیدی کشور ایجاد خواهندکرد
منایشگاه صنایع تولیدی افغانستان با حضور نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت ،در ساحۀ
منایشگاه های دایمی وزارت صنعت و تجارت افتتاحشد.

شش پروژۀ انکشافی در
جوزجان

به گزارش خربنگار آژانس باخرت ،نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاح این
منایشگاه از خودکفایی در  ۸۴بخش و نیمه خودکفایی در  ۲۱بخش دیگر در پارکهای صنعتی
افغانستان یادآوریکرد و این روز را روزی پرافتخار برای صنعتکاران و مردم کشوردانستو
گفت:که در آیند ٔه نزدیک چندین بازاردایمی در کشورهای امریکایی و اروپایی به هدف فروش
محصوالت تولیدی کشور ایجاد خواهندکرد .غوریانی با قدردانی از تالشهای صنعتکاران
افغانستان گفت:که با حامیت ریاست جمهوری و پالیسی حامیه یی تعرف ٔه این وزارت ،آنان
توانسته اند که میزان تولیدات و صادرات اقالم تولیدی افغانستان را به بیرون از کشور
افزایشدهند.

داخلی
حاصالت خربوزه در
سال پار به ۳۹۷هزار
و ۶۹۴تُن رسیدهبود

کابل ۷۱/ثور /باخرت
وزارت زراعت میگوید :سالگذشته از کشتزار های کشور ۳۹۷هزار و ۸۹۴مرتیکت ُن خربوزه
حاصل برداشته شدهبود.
آمار ریاست احصاییه و معلومات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،نشان میدهدکهزمینهای
زیر کشت خربوزه در سال گذشته به ۸۴هزار و  ۹۸۱مرتیکت ُن رسیدهبود.
خربوزه بیشتردرفاریاب،جوزجان،رسپل،بلخ،سمنگان،بغالن،کندز،تخار،بدخشان،هرات،فراه،
بادغیس ،ننگرهار و نیمروزکشت میشود..
خربوزه میوۀ تابستانی است وطبیعت این میوه از نظر رسدی و گرمی معتدل وبا رطوبت است و
هرچه شیرینترباشد ،گرمی و رطوبت آن بیشرت است.خربوزه برای تقویت اشتها مفیداست.

