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 میزان  طلوع نیوز 13

اوا که ازبنی جلوگییی از گستیش سییسس کیسنا، پیسازهاا  ادارۀ هوانوردی ملکی تیکیه گفته

 .اند از ا غانستان، اییان س عیاق به تیکیه باردیگی توقف داده شده

گوید کاه  در همیه حال، محمد قاوم س ایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی ا غانستان می

پیسازها با رعایا تدابیی بنداشتی باید از ویگی ته شوند؛ در غیی آن از آنجایای کاه شاماار 

بیماران کوسیدنزده در تیکیه بیشتی اوا، ممکه اوا ایه اداره پیسازهای یکطی ه از تیکیه به 

 .ا غانستان را نیز متوقف بسازد

هاای  ایه در حالی اوا که نزدیک به دس هفته پیش پیسازهای تیکیش اییالی س س شایکاا

داخلی ا غانستان به تیکیه آغاز شده بود. ایه پیسازها، پیش از ایه دس بار بدلیل شیوسع کیسناا 

 اند موقف شده بودند س اک ون بیای وومیه بار متوقف شده

 وایا سزارت زراعا.

 ۳۱۱۱میزان  ۳۱

ی حمایا از اسلویا ملی دسم ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا بلخ به همکاری بینامه

(SNaPP-2) میغ را با ونم مشتیک  ۱۵۳گذار به ظی یا  های تخم یک  ارم پیسرش میغ

درصدی سزارت زراعا، آبیاری س مالاداری  ۰۳درصدی وکتور خصوصی س  ۱۳گذاری  ویمایه

 .بیداری وپید ایجاد کید س به بنیه

ا غانی بوده که شاامال مایغ،  ۰۳۴هزار س  ۵۴۵ی ایجاد س تجنیز ایه  ارم میغداری  هزی ه

هاای  خوره، سوایل تنویه هوا، لوازم بنداشتی، دسا س ساکسایاه خوره، آب ی میغ، دانه خوراکه

شود. ایه سوایل، به هماکااری ماالای س  ضیسری، سوایل پوشش، کلکیه س درسازه  ارم می

گذاری خصوصی یک ته  ی حمایا از اسلویا ملی دسم سزارت زراعا س ویمایه تخ یکی بینامه

کوت سلسوالی بلخ سالیا بلخ  یاهم واخته شاده  از متشبثان بخش مالداری در قییه زرغون

                                             https://www.mail.gov.af  .اوا

 بسته خبیی

 داخلی

پیسازها از ا غانستان 

به تیکیه بار دیگی 

 متوقف شدند

گذار با  های تخم میغ

گذاری  ویمایه

مشتیک در بلخ به 

بیداری وپیده  بنیه

 شد

 داخلی



 وایا سزارت زراعا. 

 ۳۱۱۱میزان  ۳۱

ی  داکتی انوارالحق احدی نامزدسزیی س ویپیوا سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، در ادامه   

ی تازه واخته شده تووط  خانه اش به هیات، یک هزار س پ ج کشمش نخستیه وفی کاری

  .بیداری وپید ی مدیییا محصوالت زراعتی را به بنیه بینامه

آباد سلسوالی انجیل سالیا هیات، تووط  خانه در رسوتای ن گ به طور نمونه، دس کشمش

  .آقای احدی ا تتاح شد

       https://www.mail.gov.af 

 سزارت انکشاف دهات   میزان : وایا 31

ی راه  میلیون ا غانی از ووی بینامه ۱۳ی انکشا ی به ارزش مجموعی  کار تطبیق دس پیسژه

وازی رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات در میکز س سلسوالی ویغان سالیا بامیان آغاز 

 شد.

کیلومتی از م طقه نعل  ۳۱۳۱ها شامل واخا دس رشته ویک به طول مجموعی  ایه پیسژه

شییه الی درسازه شنیدان میبوط میکز بامیان س ویک عمومی قییه اختیاران الی کجی 

 شود. شیبیتو در سلسوالی ویغان ایه سالیا می

رسزکاری ایجاد شده س با تکمیل  ۱۰۳۳های یاد شده  گفت ی اوا که در جییان تطبیق پیسژه

خانواده به میاکز خدمات اسلیه  یاهم خواهد شد.    ۰۱۳ها ونولا دوتیوی حدسد  آن

https://mrrd gov af 

 

  میزان/ باختی 31کابل/ 

کار بازوازی کانال دشا  یسح سلسوالی بنارک بدخشان که از ووی اداره ملی ت ظیم اماور 

زیسا راه   های زراعتی، ایجاد شغل س بنبود محیط ، ا زایش زمیه م ظور مدیییا آب آب به

  .اندازی شده بود. امیسز به پایه اکمال روید

 3211به گزارش مسوسالن اداره ملی ت ظیم امور آب؛ کانال دشا  یسح پیش از بازواازی 

هکتار ا زایش یا اتاه  1171کید که پس از بازوازی ایه مقدار به  هکتار زمیه را آبیاری می

  اوا

 شوند.  خانواده از آن مستفید می 1333کیلومتی طول دارد س  11.2ایه کانال 

هزاروپنجکشمشیک
خانهدرهراتبه

وپیده برداریبهره
 شد

 داخلی

آغازکارتطبیقدو

یانکشافیبهپروژه

میلیون۶۳ارزش

 افغانیدربامیان

 داخلی

کاربازسازیکانال
دشتفروحبدخشان
 بهپایهاکمالرسید

 داخلی
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 وایا سزارت احیا انکشاف دهات

 میزان 31

کانکییتی به ارزش نزدیک به  متی پل آهه ۰۳کیلومتی ویک آوفالا س  ۱۳۳۵کار اعمار .

وازی رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات از  ی ملی راه میلیون ا غانی از ووی بینامه ۳۰۳

رسوتای دسمانده الی عباس خیل سلسوالی ارگون سالیا پکتیکا تکمیل س به بنیه بیداری 

 وپیده شد.

ایه ویک رسوتاهای دی مانده، خواجه حسه، بولوکی، دسوا محمد س عباس خیل را به 

 ۱۱هزار ته را به صورت مستقیم س  ۱۳میکز سلسوالی ارگون سصل کیده، ونولا دوتیوی 

 ک د. هزار ته دیگی را به صورت غیی مستقیم به میاکز خدمات اسلیه  یاهم می

هزار س ننصد رسز کاری نیز ایجا شده اوا. ۰۱گفت ی اوا که در جییان تطبیق ایه پیسژه 

 https://mrrd gov af 

 

 میزان/ باختی ۳۱کابل/  

داکتیانوارالحق احدی نامزدسزییسویپیوا سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، کانال آبیاری 

 .گییی وپید  چالستان س غیزان رسوتای قلعۀ شیبا سلسوالی کیخ هیات را به بنیه»

میلیون ا غانی، بینامۀ حمایا از اسلویا ملی دسم سزارت زراعا، به  ۳۰ایه کانال را به هزی ۀ 

جییب  ۳۳۳کیلومتی به صورت پخته واخته شده اوا س بیش از یک هزار س  ۰۳۰۰۱درازای 

 .ک د زمیه زراعتی را آبیاری می

درصدی حاصالت زراعتی بیای  ۰۳درصد ضایعات آب س ا زایش  ۰۳کانال یادشده در کاهش 

 .پیشه، نقش ثمیبخش دارد خانوادۀ زراعا ۵۳۳حدسد 

 .بیند چ ان به صورت مستقیم از ایه کانال وه هزار ته وود می هم

  میزان/ باختی۳۱کابل/ 

به گزارش آژانس باختی، در اعالمیه یی که از ووی ایه اداره امیسز م تشی شد گفته شده 

اوا، در نخستیه پیساز شیکا هوایی باختی معیه عملیاتی اداره هوانوردی ملکی به ق دهار 

  .ر ا

 .زسدی آغاز شود اداره هوانوردی گفته اوا که پیسازهای عادی شیکا باختی قیار اوا به

تاویس شد مگی درجییان ج گ های داخلی  عالیا آن متوقف ۳۱۴۵شیکا باختی در وال 

  .شد

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان در جدی وال گذشته به کمیسیون 

 تدارکات ملی سطیفه وپیده بود تا ظیف شش ماه شیکا هوایی باختی را  عال ک د. 

تکمیلکارساخت

کیلومترسرک۶۰.۳

آسفالتبهارزش

میلیونافغانی.۰۲

 درپکتیکا

 داخلی

سرپرستوزارت

زراعتکانالآبیاری

چالستانوغیزانرا

 درهراتافتتاحکرد

 داخلی

اسلیه پیساز آزمایشی 

باختیبه  شیکا هوایی 

  ق دهار انجام شد

 داخلی
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http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132507-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132507-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9


 

 میزان/ باختی۳۱کابل/  

داکتیانوارالحق احدی نامزدسزیی س ویپیوا سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، در ادامۀ 

های  عال  وفیش به هیات، شش خط پیسوس محصوالت زراعتی را در بیخی از شیکا

 .درآن سالیا ا تتاح کید

خطوط پیسوس کشمش س کیابیه در شیکا  نیم  یصل، خط پیسوس کیابیه در شیکا 

ممتاز اکیمی، خط پیسوس پسته در شیکا نیکو بوجار، خط پیسوس کیابیه در شیکا 

وعید  ایض س خط پیسوس پسته در شیکا  نیم میالد به همکاری سزارت زراعا س با 

 .اند تجنیز س آمادۀ گییی شده «FAO» تمویل وازمان خوراکه س زراعا ملل متحد

میلیون ا غانی اوا که شامل ونم  ۰۳۱۳۱هزی ۀ مجموعی تجنیز س ایجاد ایه خطوط 

 .شود های یاد شده نیزمی شیکا

ها پس از ایه ،محصوالت زراعتی یادشده را به گونۀ معیاری در بازارهای معتبی  ایه شیکا

 .ک  د جنانی پیسوس می

 

  میزان/ باختی31 یض آباد/ 

  .کاردسپیسژه انکشا ی دربدخشان جییان دارد س به زسدی تکمیل می شود

یک مسوسل د تیسالی بدخشان به آژانس باختی گفا که ایه دس پیسژه شامل واخا نزدیک 

به وه صد متی دیوار محا ظتی س یک پل موتیرساوا که به هزی ه چنارده میلیون ا غانی از 

بودجه سزارت احیا س انکشاف دهات در رسوتای گذررحیم بای واخته می شود س به زسدی به 

  .بنیه بیداری وپیده خواهد شد

گفت ی اوا که با تطبیق ایه پیسژه ها بخش بزرگی از زمیه های زراعتی س م ازل مسکونی 

میدم از خطی ویالب ها محا ظا می شودس مشکالت تیانسپورتی باش دگان رسوتای 

 .گذررحیم بای سرسوتاهای همجوارآن نیز ر ع می شود

ششخطپروسس

محصوالتزراعتیدر

هایخصوصیشرکت

 هراتافتتاحشد

 داخلی

کاردوپروژهانکشافی

دربدخشانبهزودی

 تکمیل می شود

 داخلی

 

 داخلی
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