دنیای اقتصاد
بسته خبری
عناوین امروز شنبه مورخ 412200041

 4سرمایهگذاری بانک انکشاف آسیایی در ایجاد کارخانهها درخوست و کابل.
-

-0انفجار پایههای برق؛برای ترمیم ۰۲روز زمان و۰۲۲هزار دالر نیاز است.
-3جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رییس جمهوری در ارگ برگزار شد.
-1اولین پرواز آزمایشی شرکت هوایی باختر به میدان هوایی فیضآباد .
-5شش پروژۀ انکشافی در جوزجان تکمیلشد.
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دنیای اقتصاد
بسته خبری
طلوعنیوز  ۵۱:ثور ۵۰۲۲
مسؤوالن وزارت زراعت وآبیاری میگویند که بانک توسعۀ آسیایی برای ایجاد کارخانههای نو
در بخش پروسس فراوردههای کشاورزی در کشور ،سرمایهگذاری میکند.
روز دوشنبه ( ۵۰ثور) درچارچوب برنامه پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداریکه از
سوی بانک توسعۀ آسیایی تمویل میشود ،پیمان ساخت دو کارخانۀ پروسس جلغوزه و
کشمش در والیتهای کابل و خوست میان نمایندهگان حکومت و سرمایهگذاران ،امضاء
شدند.
کارخانههای پروسس جلغوزه و کشمش به ترتیب هر یک با هزینۀ بیش از  ۰میلیون دالر و
 ۰۰۲هزار دالر در والیتهای خوست و کابل ساخته خواهند شد که از این جمله  ۵میلیون
دالر به کارخانۀ کشمش پاکی و ۵۸۲هزار دالر آن برای کارخانه پروسس جلغوزه از سوی بانک
انکشاف آسیایی تخصیص داده شدهاست.
https://tolonews.com/index.php/fa/business-171670

داخلی
انفجار پایههای
برق؛برای ترمیم ۰۲روز
زمان و۰۲۲هزار دالر
نیاز است

طلوعنیوز 41:ثور
دو پایۀ برق واردتی ازبیکستان در انفجار ماینها در ولسوالی میربچه کوت کابل ویران شدهاند
که در پی این رویداد برق کابل و هفت والیت دیگر قطع شدهاست.
منابع میگویند که ترمیم این پایه های برق در حدود بیست روز زمان و ۰۲۲هزار دالر نیاز
دارد.
باشندهگان روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه کوت میگویند که مردان ناشناس چهار پایه
برق را ماین گذاری کرده بودند که از این میان دو پایه بهگونۀ و یک پایۀ دیگر قسمأ تخریب
شدهاند؛ اما ماین جاسازی شده در پایه چهارم از سوی نیروهای امنیتی کشف و خنثی
شدهاست.

داخلی
جلسۀ کمیسیون
تدارکات ملی تحت
ریاست رییس جمهوری
در ارگ برگزار شد

داخلی

اولین پرواز آزمایشی
شرکت هوایی باختر به
میدان هوایی فیضآباد

داخلی
شش پروژۀ انکشافی در
جوزجان تکمیلشد

کابل۵۱/ثور /باختر
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری قبل از ظهر
امروز در ارگ برگزار شد.
سپس  ۵۱مورد تدارکاتی به شمول پروژۀ سروی هوایی جاذبوی و مقناطیسی با کیفیت باالی
حوزۀ رسوبی کتواز که یکی از پروژه های ملی و دارای اهمیت است و از چندی بدینسو معطل
قرار گرفته بود ،به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شد و پس از بررسی های همه جانبه منظور
شد.
https://bakhtarnews.af/

فیض آباد  41 /ثور /باختر
شرکت هوایی باختر افغان الوتنه دیروز اولین پرواز آزمایشی خویش را به میدان هوایی
فیضآباد بدخشان آغاز کرد.
محمد نعیم صالحی سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی به آژانس باختر گفت :این نخستین پرواز
آزمایشی این شرکت است به میدان هوایی فیضآباد مرکزبدخشاناست که مورد استقبال مردم
آن والیت قرارگرفت.
او افزود که قرار است به زودی ،پروازهای رسمی آن شرکت هوایی ،از کابل به فیضآباد و
برعکس آن آغاز شود.
شبرغان41/ثور /باختر
کار شش پروژۀ انکشافی در جوزجان تکمیل شد و این پروژه ها دیروز به بهره برداری
سپردهشد.
به گزارش آژانس باختر؛ این پروژه ها به هزینۀ بیش از دوازده میلیون افغانی از برنامۀ ملی
آبرسانی و حفظ الصحۀ روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در مناطقی از جوزجان ساخته
شدهاست.
اکثر این پروژهها شبکه های آب آشامیدنی است که از مزایای آن صدها خانواده و صدها
شاگرد مکتب مستفید میشوند.

