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سوی کااباد در کارکات باودج در  اریاا   آباد به ایر که امروز شنبه از فیض یک هواپیمای شرکت کام

 .پرواز دچار مشکالت فنی شد

های ای  هواپیما در آسما  روشا   های هشداردهندۀ یکی از ماشی  گوید که دستگاه ادارۀ هوانوریج می

 .شدندج اما ای  هواپیما بگونۀ مصو  به میدا  هوایی کامد کرزی نشست کرد

مسافر بود و تصاویارهاای آ  در هاناگاام دچاار شاد  باه ایا  ۳۳ای  هواپیمای نوع "اِ تی آر" کامد 

 .های ا تماعی پخش شدند مشکدج از سوی مسافرا  در رسانه

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

  

 میزان  07

 سزارت زراعا، مالداری سآبیاری

های هیات،  اریاا  س قا ادهاار  آمارهای به دوا آمده از بیداشا احتمالی انگور از سالیا

درصاد س در  ۵۱ا زایش یا ته اوا. بی اواس ایه آمارها، حاصالت انگور در سالیا هیات 

  .درصد ا زایش یا ته اوا ۵۱ اریا  س ق دهار، هی کدام 

سزارت زراعا، آبیاری س مالداری میزان تولید اناگاور در  ۵۹۳۱چ ان به اواس آمار وال  هم

های  متییک ته بود. در همیه وال، باغ ۳۱۹هزار س  ۵۵۱وطح کشور در حدسد یک میلیون 

 http://tinyurl.com. .رود              هکتار می ۱۹۳هزار  ۱۹انگور به حدسد 

 بسته خبیی

 داخلی

یک هواپیمای 

ایی در  شیکا کام

جییان پیساز دچار 

 مشکالت   ی شد

حاصالت انگور در 

هیات،  اریا  س 

ق دهار ا زایش یا ته 

 داخلی



 سزارت کار سامور اجتماعی

  - ۵۳ش به 

هایی که از اثی سییسس کیسنا آویب دیده  بضاعا س خانواده ی نادار س بی صد خانواده بیای پ ج

آه گی با سزارت  در هم MTN.های خوراکی که به کمک مالی شیکا مخابیاتی بودند، بسته

کار س امور اجتماعی تنیه گیدیده بود، از ووی رهبیی ایه سزارت س مسوسالن شیکا ام تی 

  .ان، به مستحقیه آن توزیع گیدید

ی ج؛ ویپیوا سزارت کار س امور اجتماعی طی  در گشایش ایه بینامه، بشیی احمد ته

های بزرگ دانسته، از مسوسالن شیکا  کاری را در کشور یکی از چالش وخ انی، ناداری س بی

های مخابیاتی س  گزاری نموده؛ از همه بازرگانان، شیکا شان وپاس های ام تی ان، بابا کمک

  .خواوا تا در ایه شیایط دشوار، دوا ا یاد نادار را بگییند  ننادهای کمک ک  ده

.    https://molsa.gov.af 

 میزان  07

 سزارت احیا سانکشاف دهات

 میلیون ا غانی در غور ۹۹۷۱ی آبیوانی به ارزش  تکمیل کار واخا یک شبکه

میلیون ا غانی از واوی  ۹۹۷۱ای آ  آشامیدنی به ارزش بیش از  ی جاذبه با اعمار یک شبکه

ی آبیوانی س حفظ الصحه رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات در شنیک مناجییاه  بینامه

  .شنی  ییسز کوه، میکز سالیا غور تکمیل س به بنیه بیداری وپیده شد

.   https://mrrd.gov.af        .  

 سزارت احیا سانکشاف دهات

  ۵۹۳۳۹۹۹۵۳ش به 

نفیی بازار چبیاوک در  0111سزارت شنیوازی س اراضی کار واختمانی تعمیی مسجد 

گاه در شنی نیلی میکز  تخا س ب در را آغاز س کار واختمانی تعمیی پیسرش سلسوالی و گ

  .درصد تکمیل کیده اوا 97سالیا دایک دی را 

متی میبع در یک م زل  498نفیی بازار چبیاوک در زمیه به مساحا  0111تعمیی مسجد 

یی سزارت شنیوازی س اراضی  هزار ا غانی از بودجه تووعه 311میلیون س  31با هزی ه مالی 

متی میبع در دس  0321چ یه تعمیی پیسرشگاه سالیا دایک دی در زمیه به مساحا  س هم

  .شود یی سزارت مالیه اعمار می میلیون ا غانی از بودجه تووعه 27م زل با هزی ه مالی 

توزیع کمک به 

 های نادار خانواده

 داخلی

تکمیل کار واخا 

ی آبیوانی  یک شبکه

 ۹۹۷۱به ارزش 

 داخلی

کار واختمانی دس 

الم فعه در  پیسژه عام

سالیا دایک دی در 

 جییان اوا

 داخلی

https://molsa.gov.af
https://mrrd.gov.af


 سزارت معارف

  ۵۹۳۳۹۹۹۵۳ش به 

 و گ تندا  یک با  مکتب در سالیا کاپیسا گذاشته شد

سزارت معارف_کاپیسا: و گ تندا  مکتب متووطه غالم حیدر شنید سلسوالی حصه دسم 

کوهستان سالیا کاپیسا تووط محمد اقبال صا ی نمای ده میدم در سلسی جیگه، عبدالعلیم 

عیار رئیس معارف، خواجه مصور صدیقی رئیس شنیوازی در حالیکه تعدادی ازبزرگان 

 قومی، اوتادان س جمعی از دانش آموزان حضور داشت د گذاشته شد

. .http://tinyurl.com 

. 

 

و گ تندا  یک 

با  مکتب در سالیا 

 کاپیسا گذاشته شد

 داخلی

 

 داخلی

 

 داخلی


