دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز سه شنبه مورخ /2229/3931
-/بند کمال خان تا چند روز دیگر به بهرهبرداری سپرده میشود

-3وزارت مالیه ۶۴ :درصد کسر بودجۀ امسال با وام تأمین خواهد شد
-2اکادمی علوم ،سمینارعلمی – تحقیقی ” بررسی اهمیت حیاتی بند کمال خان ” را برگزار کرد.
 -4مسووالن وصاحب نظران نیمروز پایان کار بند کمال خان را رخداد تاریخی می دانند.
-5بند کمال خان دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است.
-1سکوت حکومت و هشدار مالباختهگان؛ ابهامات آتشسوزی اسالم قلعه حل نشده است
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بند کمال خان تا چند
روز دیگر به بهرهبرداری
سپرده میشود

خبرنگار طلوعنیوز 34 :حوت
رییس عمومی منابع آب در ادارۀ ملی تنظیم امور آب در نشستی که اکادمی علوم برای
بررسی اثرهای بهرهبرداری بند کمال خان برگزار کردهاست ،میگوید که سرانجام پس از
نزدیک به  ۰۵سال ،قراراست تا چند روز دیگر این بند به بهرهبرداری سپرده شود.
ایزالرحمان عزیزی ،رییس عمومی منابع آب اداره ملی تنظیم امور آب میگوید" :این بند
الی ختم سال جاری هجر شمسی به مرحله اکمال خواهد رسید و در دوم ماه حمل شاهد
ا تتاح رسمی آن خواهیم بود".
اکادمی علوم ا غانستان میگوید که این بند با ذخیره  ۰۵میلیون مترمکعب آب تحول
اقتصادی را در والیت نیمروز و این حوزه به میان خواهد آورد.

.https://tolonews.com/fa/business

 34حوت طلوع نیوز

داخلی
وزارت مالیه ۶۴ :درصد
کسر بودجۀ امسال با
وام تأمین خواهد شد

وزارت مالیه میگوید که همانند گذشته وام هایی که گر ته خواهند شد ،شرایط باز پرداخت
آنها سهل خواهد بود.
ر یع تابع ،سخنگوی وزارت مالیه میگوید :در سال مالی  ۰۶۵۵برای کسر بودجه ۰.۷۶
ملیارد ا غانی در سند بودجه پیش بینی شده و این مبلغ را از صندوق بینالمللی پول
گر ته اند .در مجموع حکومت ا غانستان تا کنون در حدود  ۰۷۰ملیارد دالر امریکایی از
نهادهای بینالمللی و کشورها ،مقروض است"
یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید که وامها باید در پروژههای بزرگ زیربنایی هزینه شوند
تا این پروژهها در دراز مدت بتوانند یک منبع درآمدی برای بازپرداخت این وامها باشد.

داخلی

اکادمی علوم،
سمینارعلمی –
تحقیقی ” بررسی
اهمیت حیاتی بند
کمال خان ” را برگزار
کرد

کابل  ۵۰ /حوت  /باختر
اکادمی علوم ا غانستان به پیشواز از ا تتاح بند کمال خان ،امروز سمینار علمی وتحقیقی ”
بررسی اهمیت حیاتی بند کمال خان ” را در تاالر آن نهاد برگزار کرد  .به گزارش آژانس
باختر؛ در این سمینار که با شرکت نمایندگان وزارت های ذیربط ،شماری ازمتخصصان،
محصالن و استادان پوهنتون ها برگزارشد ،پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری را
سرمحقق انجنیر رحمت گل احمدی معاون علوم طبیعی و تخنیکی اکادمی علوم ،خواند که
درقسمت آن گفته شد :از این که در جامعه ا غانی ،نفوس به سرعت در حال ا زایش است،
جهت کاهش غربت به توسعه سریع اقتصادی نیاز داریم و برای رسیدن به این هدف نیاز است
در بخش اعمار بند ها توجه جدی کنیم .ا غانستان یک کشور زراعتی است که دارای منابع
کا ی آب است و ایجاد بنادر نقش حیاتی درانکشاف اقتصادی کشور دارد .درپیام رییس
جمهوری همچنان گفته شد که اعماربند کمال خان ،بار دیگر ثابت کرد که در حصه آبادی
ا غانستان ،عزم و اراده ما قوی است و خوشبختانه در سایر والیت های کشور کارساخت بند
های دیگر درجریان است که در آینده نزدیک شاهد تکمیل شدن آن خواهیم بود.
https://bakhtarnews.af/

داخلی

مسووالن وصاحب
نظران نیمروز پایان کار
بند کمال خان را رخداد
تاریخی می دانند

زرنج۵۰/حوت /باختر
شماری از مسووالن و صاحب نظران نیمروز بند کمال خان دران والیت را برای مدیریت اب
دریای هلمند حایز اهمیت می خوانند و ا تتاح ان را رخداد بزرگ تاریخی ا غانستان بیان می
کنند .زمریالی احدی والی نیمروز به خبر نگار اژانس اطالعاتی باختر گفت :بندکمال خان یک
عزت ملی است که پس از  .۵۵سال دوباره با زحمت کشی و تالش های مزید رییس
جمهوری کشورکار ساختمان ان به پایان می رسد و ا تتاح می شود .این پروژه ملی برای
کشاورزی ،اقتصاد و ر اه مردم بسیار حایز اهمیت است  .این بند ،نیمروز را دوباره به اسیاب
گندم اسیا مبدل می کند .عبدالهادی بیدار رییس تعلیمات و تخنیکی – مسلکی والیت
نیمروز می گوید  :ما در استانه یک رخداد بزرگ تاریخی و خجسته قرار داریم و این رویداد
بزرگ عبارت از ا تتاح بندکمال خان است ،ا تتاح بندکمال خان برای تمام مردم ا غانستان و
خصوصا مردم والیت نیمروزیک رویداد رخنده است  .وی ابراز امید کرد که با ا تتاح بند
کمال خان و با جاری شدن منظم اب در شریان های نیمروز در شریان های زراعتی
نیمروز،باشندگان ان والیت بتوانند به گذشته سبز و خرم خود و مدنیت طالیی خود باز بگردند
و بتوانند به اقتصاد کشور خود کمک کنند و بتوانند به محور زراعت برگردند و ا غانستان و

ا غانان را  ،به خصوص نیمروزیان را از محرومیت های ممتد و خشکسالی های ممتد نجات
بدهند.

بازارک ۵۰/حوت /باختر
بند کمال خان که در هجده کیلومتری شمال ولسوالی چهاربرجک و نودو پنج کیلومتری
جنوب شهر زرنج مرکز نیمروز با توان ذخیرپنجاه و دو میلیون مترمکعب آب موقعیت دارد از

داخلی

بند کمال خان دارای
اهمیت اقتصادی و
اجتماعی است

پروژه های مهم در حوزه آبیاری و تولید انرژی در حوزه جنوب غرب ا غانستان به شمار
میآید.
با بهره گیری ازاین بند ،دشت های وسیع نیمروز زیر آبیاری قرار خواهد گر ت وبا زرع در این
دشت ها باشند گان آن حاصالت خوب که تکا وی زندگی شان را کند به دست خواهند آورد.
عبدالحی الهی رییس اقتصاد پنجشیر گفت که با تکمیل شدن این بند آب ،عالوه بر تأثیر
مثبت روی محیط زیست منطقه ،بیش از هشتصد هزار هکتار زمین زیر آبیاری قرار خواهد
گر ت و در حدود نه میگاوات برق تولید خواهد شد و زمینه کار برای مردم در این مناطق
ا زایش خواهد یا ت.
عبداهلل عاطف کارشناس امور زراعتی می گوید که بند کمالخان به عنوان یک نقطه کلیدی
در تقسیم آب یاد شده است ،بنا بر این کنترول آب در این نقطه برای مدیریت آبهای رامرزی
حوزه آبریز هلمند از جایگاه ویژه یی برخوردار است.

محمدحسین نیکخواه ۵۴حوت  ۰۹۱۱هشت صبح
مقاله

داخلی

سکوت حکومت و
هشدار مالباختهگان؛
ابهامات آتشسوزی
اسالمقلعه حل نشده
است

با گذشت حدود سه هفته از سفر هیأت ریاست جمهوری برای بررسی رویداد آتشسوزی
بزرگ در گمرک مرزی اسالمقلعه هرات ،اعضای هیأت در پیوند به یا تههایشان جزییات ارایه
نمیکنند .مقامهای وزارت دولت در امور رسیدهگی به حوادث که ریاست هیأت را عهدهدار
است ،حاضر نیستند در این مورد چیزی بگویند .اعضای شورای والیتی هرات ،هدف سفر
هیأت ریاست جمهوری به این والیت را «تفریح و چکر زدن »عنوان کرده و تأکید دارند که
یا تههای این هیأت باید پس از پایان روند بررسی از طریق رسانهها با مردم در میان گذاشته
میشد .مالباختهگان آتشسوزی ادعا دارند که میلیونها دالر برایشان زیان مالی رسیده و
حکومت ا غانستان باید خسارت پرداخت کند .آنان هشدار میدهند که اگر حکومت تا  ۰۵روز
آینده پاسخ قناعتبخشی به مالباختهگان ندهد ،با راهاندازی اعتراضهای گسترده،
بزرگراههای هرات – اسالمقلعه و هرات – تورغندی را مسدود میکنند.
https://8am.af

