دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز دوشنبه مورخ 911139931
 -9پل بزرگی درولسوالی ناری کنر،ساخته می شود.
 -9هشتاد سبزخانۀ کوچک به زنان در پنجشیر توزیع شده است.
 -1هشتاد مزرعۀ نمایشی در فاریاب ساخته شده است.
 12 -4میلیون دالر لیالم می شود.
 -5وزیر صنعت و تجارت :بازاریابی جدی به محصوالت تولیدی کشور صورت می گیرد.
 -6.فواید اقتصادی ،زراعتی و زیست محیطی بند کمال خان برای افغانستان.
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اسعد آباد  ۳/حوت /باختر

کارساخت یک پل بزرگ درولسوالی ناری کنرآغازشده است.
این پل درفرازدریایی ساخته می شود و پس ازساخت ،ده ها روستای ناری را باهم و نیز با جادۀ
عمومی کنروصل می کند.
یک مسوول محلی کنربه آژانس باخترگفت که این پل قرار است تا شش ماه دیگر به بنره گیری
سپرده شود
با ساخت این پل ،روستا نشینان می توانند به راحتی وبا هزینۀ کمترفراورده های زراعتی وبیماران
شان را به بازارها وشفاخانه های شنرانتقال دهند.
این پل آهن کانکریتی خواهد بود و توانایی رفت و آمد موترهای باربری را نیز دارا خواهد بود
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داخلی
هشتاد سبزخانۀ کوچک
به زنان در پنجشیر
توزیع شده است

داخلی
هشتاد مزرعۀ نمایشی
در فاریاب ساخته شده
است

بازارک 1/حوت/باختر
هشتاد سبزخانۀ کوچک به زنان زراعتپیشه در سال جاری در پنجشیر توزیع شده است.
به گزارش آژانس باختر؛ ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری پنجشیر ،میگوید که هشتاد سبزخانۀ

کوچک را از طریق پروژۀ ملی باغداری و مالداری به زنان زراعتپیشه در آن والیت توزیع کرده است.
همچنان یک مرکز خدمت رسانی به دهقانان نیز در جریان امسال در ولسوالی عنابۀ پنجشیر ساخته
شده است.

میمنه 1/حوت/باختر
هشتاد مزرعۀ نمایشی در سال جاری در فاریاب ساخته شده است.
به گزارش آژانس باختر؛ ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری فاریاب در کنار احداث این مزرعههای
نمایشی ،هشت سبزخانۀ نیمهتجارتی نیز به هشت دهقان کمزمین توزیع کرده است.
همچنان سی و هفت باغچۀ خانگی نیز به منظور توانمندکردن زنان به زنان زراعتپیشه توزیع شده
است.

داخلی

 99میلیون دالر لیالم
می شود

داخلی
وزیر صنعت و تجارت:
بازاریابی جدی به
محصوالت تولیدی
کشور صورت می گیرد

داخلی

فواید اقتصادی ،زراعتی
و زیستمحیطی بند
کمال خان برای
افغانستان

کابل 1/حوت  /باختر
دافغانستان بانک  99میلیون دالر را در داوطلبی روز دوشنبه  4حوت سال روان به طور لیالم به
فروش می رساند.

دافغانستان بانک از بانک ها و صرافان واجد شرایط دعوت می کند که در این داوطلبی اشتراک کنند
و برندگان لیالم مکلفیت دارند که حسابات شان را تا ختم یک روز تصفیه کنند.
همچنان آن عده از صرافانی که تاکنون  555هزار افغانی تضمین به خاطر اشتراک در لیالم های
اسعار را تحویل نکرده اند ،می توانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شان را تحول کنند و در
لیالم های بعدی اشتراک کنند.
کابل ۲حوت /باختر
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در گفت وگوی ویدیویی با اتشه های تجارتی آن وزارت در
کشورهای مختلف ،بر بازاریابی برای محصوالت تولیدی کشور ،در کشورهای منطقه و جنان تاکید

کرد .دراین گفت وگوغوریانی از اتشه های تجارتی خواست که در کشورهایی که وظیفه اجرا می
کنند ،باید به محصوالت تولیدی کشور فعالیت جدی بازازیابی را آغاز کنند که سطح صادرات کشور
در سال آیندۀ خورشیدی افزایش یابد .در این گفت وگوی ویدیویی ،پالیسی بازاریابی برای محصوالت
تولیدی کشور ،در کشورهای منطقه و جنان نیز با اتشه های تجارتی شریک کرده شد و وزیر صنعت
و تجارت برعملی شدن آن تاکید کرد .وزارت صنعت وتجارت در کشورهای مختلف منطقه و جنان
اتشه های تجارتی دارد و وظایف عمدۀ آنان بازاریابی برای محصوالت تولیدی و جذب سرمایه گذاری
در بخش های مختلف کشوراست.
حمیداهلل امیری غوریانی ،دانشجوی برنامه ریزی آمایش سرزمین ۳حوت ۹۳۱۱
هشت صبح  :مقاله اقتصادی
والیت نیمروز از جمله والیات گرمسیر و مسطح کشور به شمار میرود که در مختصات جغرافیایی
 ۲۹٫۳۳درجه عرضالبلد شمالی و  ۵۵٫۶۶درجه طولالبلد شرقی موقعیت دارد .این والیت با ایران در
غرب و پاکستان در جنوب سرحد سیاسی دارد ،همچنین از طرف شمال با والیت فراه و از سمت
شرق با والیت هلمند هممرز است که از لحاظ موقعیت ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی جایگاه ویژهای
دارد .نیمروز دارای آب و هوای خشک و گرم است که تابستان آن گرم و خشک و زمستان آن معتدل
و با نزوالت جوی همراه است .موجودیت دریاهای خرد و بزرگ در این والیت ،شرایط زیستی مناسب
را برای ساکنان و مواشی آن مساعد ساخته است .دریای هلمند ،بزرگترین دریا در والیت نیمروز
است که از ارتفاعات مرکزی سلسله کوههای هندوکش سرچشمه میگیرد و به سمت غرب و جنوب
غرب کشور جریان دارد .عبور این دریا از میان درههای پر خم و پیچ کوهستانات مرکزی منجر به
تخریب اراضی و بافت خاک و ایجاد سیالبهای وحشتناک در فصلهای مختلف سال میشود .این در
حالی است که شرایط برای اعمار بندهای آبگردان و تولید انرژی برای شکوفایی کشور و آبیاری
اراضی جنت رشد و توسعه زراعت در مسیر این دریاها کامالً آماده است .بند کجکی در گذشته و بند

کمال خان در سال جاری در همین مسیر به بنرهبرداری سپرده شد .براساس گفتههای مسووالن ،این
بند ظرفیت تولید  ۱میگاوات برق و آبیاری حدود  ۰۳هزار هکتار اراضی کشاورزی را دارا است.
https://8am.af/economics/

