دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز شنبه مورخ 411104041
-4بند بزرگ شاه و عروس کابل درآستانۀ بهره گیری قراردارد.
-2مشکل فنی دربرق وارداتی ،پرچاوی های پایتخت دوبرابر شد.
 -3سرپرست وزارت مالیه ،فعالیت ها ،دستاوردها و تطبیق اصالحات درآن وزارت را بیان کرد
-1موافقتنامۀ ترانزیت وتجارت افغانستان-پاکستان برای سه ماه دیگر تمدید شد.
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فهرست عناوین
داخلی
بند بزرگ شاه و عروس
کابل درآستانۀ بهره
گیری قراردارد

کابل ۳۱ /حمل /باختر
کارساخت بند بزرگ شاه و عروس درکابل روبه اتمام است وانتظار می رود به زودی به بهره گیری
سپرده شود.
این بند که درولسوالی شکردره در شمال کابل موقعیت دارد ،قابلیت ذخیرۀ نه ملیون مترمکعب آب
را دارا است ومی تواند دوهزاروهفت صد هکتارکشتزار را آبیاری کند.
به اساس گزارش ها ،ازنه ملیون مترمکعب آب ،پنج ملیون آن برای آبیاری کشتزارها و چهارملیون
دیگرآن پس ازتصفیه به عنوان آب نوشیدنی کارگرفته خواهد شد.

ازسوی دیگر این بند یک اعشاریه دو میگاوات برق نیز تولید می کند.
این بند به هزینۀ پنجاه ودو ملیون دالرازبودجۀ حکومت افغانستان ساخته می شود.

یک مسوول ادارۀ ملی تنظیم امورآب به آژانس باخترگفت که این بند درماه های پیش رو به بهره
گیری سپرده خواهد شد.
بند شاه و عروس درمحور هفتاد وهفت اعشاریه پنج متر مربع است و دوهزارو یک صدو شصت ویک
.https://bakhtarnews.af/.
مترازسطح بحر ارتفاع دارد

داخلی
مشکل فنی دربرق
وارداتی ،پرچاوی های
پایتخت دوبرابر شد

کابل ۳۱ /حمل /باختر
با بروز مشکل فنی دربرق وارداتی ،پرچاوی ها درپایتخت افزایش یافت.
به اساس گزارش ها ،دیشب یک پایۀ برق وارداتی درساحۀ میربچه کوت درشمال کابل
دچارمشکل فنی شد.
شرکت برشنا با پخش خبرنامه یی می گوید که کارکنان این اداره ،تالش ها را برای ترمیم
این پایۀ برق وارداتی آغازکرده اند.
این درحالی است که شهروندان کابل دیشب بیشتر ازپیش گواه پرچاوی های برق بودند.
بیشتر انرژی مورد نیاز افغانستان ازکشورهای ازبکستان وتاجکستان تامین می شود.
بروزمشکل برپایه های برق وارداتی ،همواره باعث اعمال پرچاوی ها برشهروندان کشورمی
شود.

داخلی
سرپرست وزارت مالیه،
فعالیت ها ،دستاوردها و
تطبیق اصالحات درآن
وزارت را بیان کرد

داخلی
موافقتنامۀ ترانزیت
وتجارت افغانستان-
پاکستان برای سه ماه
دیگر تمدید شد

کابل۳۱ /حمل /باختر
محمد خالد پاینده ،سرپرست وزارت مالیه امروز در یک نشست خبری در رابطه به فعالیت ها،
دستاوردها و تطبیق اصالحات اخیر آن وزارت معلومات ارائه کرد .در این نشست خبری
نخست سرپرست وزارت مالیه در رابطه به تطبیق اصالحات در منابع عواید کشور صحبت کرد
و گفت که وزارت مالیه ساختار تشکیالتی بخش گمرکات و عواید را مورد بازنگری قرار داده
است و آنرا مطابق به معیارهای بین المللی عیار می کند .وی عالوه کرد که وزارت مالیه برای
رسیدن به مشکالت موجود ساختار تشکیالتی گمرکات را در بخش های تعرفه ،قیمت گذاری
و تنفیذ تغییر داده است و آنرا اصالح کرده است.

کابل۳۱/حمل /باختر
موافقتنامه تمدید ترانزیت و تجارت افغانستان – پاکستان “اپتا” در یک نشست انالین میان
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و رزاق داوود مشاورارشد اقتصادی و سرمایهگذاری
نخست وزیر پاکستان امروز به امضا رسید .نثاراحمد غوریانی در اغاز این نشست گفت که
تمدید این موافقتنامه برای سه ماه از ۳۳ماه فبروری تا  ۳۳ماه می  ۱۲۱۳میالدی ارزش دارد
و جهت جلوگیری از خالی حقوقی و چالش ترانزیتی – تجارتی میان دوکشور به امضا
می رسد .غوریانی افزود :اجازه دهید از اقدامات رهبری هردو دولت در راستای رشد تجارت و
ترانزیت به خصوص از رهنمایی های عالمانۀ رییس جمهوری اسالمی افغانستان در زمینه
اتصال منطقه یی و دیدگاه مثبت عمران خان نخست وزیر پاکستان ابزار تشکر کنم .وزیر
صنعت و تجارت با ابراز قدردانی از گروه های تخنیکی دوکشور گفت که کار روی تعدیل
موافقت نامۀ اپتا براساس اصول و معیارهای سازمان تجارت جهانی میان دوکشور جریان دارد و
در اینده نزدیک مردم افغانستان – پاکستان شاهد نویدهای مسرتبخش در اتصال منطقه یی،
رشد تجارت و ترانزیت ،توسعۀ اقتصادی دوجانبه و منطقه یی است. .

داخلی

کار پروژۀ بزرگ
مدیریت منابع آب
ارغنداب افتتاح شد

