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 6بند شاه و عروس به زودی به بهره برداری سپرده میشود
-

-0ادارۀ هوانوردی :ناتو مسؤولیت میدان هوایی کابل را واگذار کند
-3راهاندازی دهها پروژۀ مدیریت آبها و جادهسازی در کشور
-/امریکا  ۰۳۳میلیون دالر به افغانستان کمک میکند
 -5وزیر تجارت یک کارخانۀ تولیدی لوله های پی وی سی را در قندهار افتتاح کرد
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داخلی
بند شاه و عروس به
زودی به بهره برداری
سپرده میشود

دنیای اقتصاد
بسته خبری
خبرنگار طلوعنیوز 5 :ثور
والی کابل با اعالم اکمال کار ساختمانی بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل میگوید
که این بند پس از  ۱۱سال ساخت و ساز ،تا هفته های دیگر به بهرهبرداری سپرده خواهد
شد.
محمد یعقوب حیدری ،والی کابل گفت :به این تصمیم رسیدیم که مسایل حق و حقوق مردم
با دولت را حل کنیم و هفته بعدی آبگیری این بند را آغاز نماییم".
پیش از این چالشهایی در ساخت این بند وجود داشته اند و کار ساختمانی این بند در ۱۱
سال گذشته ،چندین بار به تاخیر روبرو شده است.
درهمین حال ،شماری از باشنده گان ولسوالی شکردره که به گفته آنان زمین و خانه های
شان در کاسه بند قراردارند ،حکومت تا کنون پول زمین هایشان را نداده است.
https://tolonews.com/index.php/fa/business-171670

داخلی
ادارۀ هوانوردی :ناتو
مسؤولیت میدان هوایی
کابل را واگذار کند

خبرنگار طلوعنیوز ۱:ثور ۱۰۳۳
مسؤوالن ادارۀ هوانوردی کشور از نیروهای ناتو خواستهاند که مسؤولیتهای فنی میدان
هوایی حامد کرزی را به آنان واگذار کنند.
این مسؤوالن با فرستادن نامهیی به نیروهای ناتو از آنان خواستهاند که در مرحلۀ نخست
مسؤولیت برج های نظارتی این میدان را تا آغاز ماه می به آنان واگذار کنند و سپس
مسؤولیتهای دیگر را مرحله وار به عهده خواهند گرفت.
این مسؤوالن افزودهاند که با انتقال مسؤولیتهای میدانهای هوایی به این اداره ،تا  ۰۳درصد
در هزینههای هوانوردی کاهش خواهند آمد.
کنترول ترافیک هوایی ،بخش آتش نشانی ،مصوونیت و هواشناسی مشمول پنج بخش مهم
فنی درمیدان هوایی حامد کرزی استند که در حال حاضر مسؤولیتهای آنها به عهده
نیروهای ناتو استند.

داخلی
راهاندازی دهها پروژۀ
مدیریت آبها و
جادهسازی در کشور

داخلی
امریکا  ۰۳۳میلیون دالر
به افغانستان کمک
میکند

خبرنگار طلوعنیوز ۱ :ثور ۱۰۳۳
به ارزش نزدیک به یک و نیم میلیارد افغانی ،دهها پروژه مدیریت آبها و جاده سازی در
بیست و سه والیت کشور راه اندازی شدند.
مجیب الرحمان کریمی ،سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات ،امروز چهارشنبه پیمانهای این
پروژهها را که مجموعأ  ۴۰پروژه میشود ،با شوراهای توسعهیی روستاها امضا کرد.
این پروژهها در چارچوب نخستین بسته از پروژههای امسال وزارت احیا و انکشاف دهات
استند.
آقای کریمی گفت که یکصد و چهار میلیون افغانی از هزینه مجموعی این پروژهها را
روستانشینانی که از این پروژهها بهرهمند میشوند ،میپردازند.
شوراهای توسعهیی که در روستاها ایجاد شده اند افزون بر سهمگیری در تمویل این پروژهها،
کارهای عملی شماری از این پروژهها را نیز به پیش میبرند.
هشت صبح ۲ثور ۱۰۳۳
۸صبح ،کابل :وزارت خارجه امریکا اعالم کردهاست که اینکشور در سال جاری میالدی ۰۳۳
میلیون دالر به افغانستان کمک میکند.
انتونی بلینکن ،وزیر خارجه امریکا ،چهارشنبهشب ،یکم ثور ،در توییتی گفتهاست که
اینکمکها در بخشهای غیرنظامی مصرف خواهدشد.
وی تأکید کردهاست که کمک  ۰۳۳میلیونی امریکا نشاندهنده حمایت و اشتیاق پایدار
این کشور برای افغانستان است که براساس دستآوردهای  ۲۳سال گذشته بنا شدهاست.
https://8am.af/economics/

داخلی
وزیر تجارت یک
کارخانۀ تولیدی لوله
های پی وی سی را در
قندهار افتتاح کرد

کابل ۰ /ثور /باختر
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت ،کارخانۀ تولیدی لوله هاای پای وی سای
محمود پشتون را در شهرک صنعتی شوراندام قندهار افتتاحکرد.
این کارخانه با سرمایه گذاری حدود یک میلیون دالر امریکایی ایجاد شدهاست.
نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در مراسم افتتاحیۀ اینکارخانۀ تولیدی (پای  .وی .

سی)تاکید کرد که آن وزارت برای رشد صنایع داخلی تسهیالت الزم مهیا کردهاست.
دراین مراسم عبدالباری ورور رییس کارخانۀ تولیدی محمود پشتون گفت :که اولین سارماایاه
گذاری آنان در این فابریکه ،صد هزار دالر امریکاییاست که قادر به تولید روزانه  ۰تن لوله پای
وی سی و پلی اتیلن است .به گفته وی این کارخانه در حال حاضر برای  ۱۳۳کارگر باه طاور
مستقیم و غیرمستقیم زمینۀ کار مساعد کردهاست.
https://bakhtarnews.af/

