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رسد تا دس ماه دیگی کار عملی  گوید که انتظار می عقیب( می ۱۱ش به ) شیکا بیش ا رسز یک

 .ها در شنی کابل، آغاز شود های بیق خورشیدی بی بام پیسژه نصب دوتگاه

ها نخواهد داشا س با وید شدن هوا  اما ایه پیسژه در زمستان امسال اثیی بی کاهش پیچاسی

 .ها ا زایش خواه د یا ا پیچاسی

کیلوسلا به کابل تا یک وال دیگی،  ۰۵۵شیکا بیش ا ا زسد که با کشیده شدن ویم بیق 

 .رس نخواهد شد شنی کابل دیگی به کمبود بیق رسبه

خاطی کاهش  یی به رود که امسال نیز هیچ راه س چاره با  یا رویدن  صل ویما، به نظی می

 .پیچاسی سجود ندارد

گوید که از تمامی م ابع تا اوتفاده خواهد شد، اما با سجود آن در زمستان  شیکا بیش ا می

 .رس خواهد بود میگاسات بیق رسبه ۱۵۵شنی کابل با کمبود حدسد 

 بسته خبیی

 داخلی

شیکا بیش ا: پیسژه 

های  نصب دوتگاه

بیق خورشیدی در 

 شود کابل آغاز می

غ ی خواوتار 

رویدگی  وری به 

م اره پ جم مصلی 

گوهیشاد در هیات 

 شد

 میزان بی بی وی  ۱۱ داخلی

ارگ ریاوا جمنوری ا غانستان اعالم کیده که محمد اشیف غ ی، رئیس جمممنموری ایمه 

کشور، در تماس با سالی هیات خواوتار رویدگی س بازوازی م اره پ جم مصلی همیات شمده 

 اوا.

در خبینامه ارگ آمده که آقای غ ی به عبدالوحید قتالی دوتور داده که با یک گمیسه  م می 

هیچه عاجل سضعیا م اره پ جم مصلی هیات را ارزیابی کیده س بیای بمازومازی آن اقمدام 

 ک  د.

های انجام شمده را بما  ها س ارزیابی سالی هیات گفته که بیای بازوازی ایه م اره، نتایج یا ته

 ریاوا جمنوری شییک خواهد کید.
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های شورای عالی اقتصادی در  های واختمانی ادعا دارد که بسیاری از  یصله اتحادیۀ شیکا

 .شوند کشور عملی نمی

هایی  های ایه شورا بسیاری از شیکا نشدن  یصله به گفتۀ اعضای ایه اتحادیه، بدلیل عملی

 .اند رس شده های دسلتی را بگییند با رکود رسبه توان د پیسژه که نمی

ها   یصله»های واختمانی اظنار داشا:  بان، مسؤسل بخش مالی اتحادیه شیکا بشیی آتش

شوند. س  صورت دروا آن که باید تطبیق شوند، تطبیق نمی شوند، به که اعالم می بعد از آن

گیید. ب ابی همیه دلیل مشکالت وکتور واختمان وازی هی  جانبه صورت نمی گییی همه پی

 «.اوا رسز ا زایش یا ته

بسیاری از '

های شورای   یصله

عالی اقتصادی عملی 

 'شوند نمی

 داخلی

 میزان بی بی وی  ۱۵

 واختماننای جدید چنیه شنی کابل را تغییی داده اوا

گوید که اصالح در  ویپیوا سزارت شنیوازی ا غانستان به م اوب رسز جنانی شنیها می

 شنیهای ک ونی ایه کشور ناممکه اوا س باید شنیهای نو واخته شود.

گوید که دسلا در نظی دارد  محمود کیزی، ویپیوا سزارت شنیوازی س اراضی ا غانستان می

 تا در چنار سالیا کابل، ن گیهار، ق دهار س هیات شنیهای جدید واخته شود.

اکتبی را به ع وان رسز جنانی شنیها نامید. ایه  ۱۱وازمان ملل متحد شش وال پیش تاریخ 

ها، وازمان ملل متحد س  عاالن شنیی تا در جنا تووعه پایدار  رسز  یصتی اوا بیای دسلا

 شنیها تالش ک  د.

های شنیی س ایجاد شنیهای آی ده به  ها خواوته که بیای ر ع چالش ایه وازمان از دسلا

 گونه ویستماتیک بینامه ریزی ک  د.

سزارت شنیوازی 

ا غانستان: اصالح 

شنیهای ک ونی 

ممکه نیسا باید 

 داخلی

 صدای امییکاه  ۱۱۱۱, ۱۱عقیب 

گوی د دس میدی را بازداشا کیده اند که یک چیاغ عالءالدیه را مبلغ هفا  مقامات در ه د می

 .هزار دالی( به یک داکتی به  یسش روانیده بودند ۱۱میلیون رسپیه )

الیق خان را  ییب داده س متیقه واخته بودند که در داخل ایه چیاغ ج ی   ایه ا یاد همچ ان،

 .سجود دارد که آرزسهای اس را بیآسرده خواهد کید

الیق خان پس از پی بیدن به ایه که چیاغ چ ان که در ا سانه ها بیان شده س تووط کاله بیداران 

 .های جادسیی ندارد به پولیس میاجعه کید توصیف شده بود، قدرت

امیا رای، یک مقام ه دی گفا که مظ ونیه به رسز پ جش به بازداشا شدند، اما همسی یکی از 

 .آنان که در ایه قضیه دوا داشا، ه وز تحا تعقیب قیار دارد

ها رسپیه به دوا آسرده  پولیس گفا که ایه ا یاد شماری زیادی از ا یاد را  ییب داده س میلیون

 .بودند

 

داکتی ه دی 

عالءالدیه را  چیاغ

  خیید اما جه نداشا

 خارجی
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 ی دهقان/ تمیم صدیقی نامه هفته

ارایه کیده اوا، واحه کشا  ۱۱۱۱به اواس آماری که سزارت زراعا، آبیاری س مالداری در وال 

هکتار اوا. از همیه واحه، در وطح کشور شش  ۳۷۱ناک در وطح ا غانستان در حدسد دس هزار س 

 متییک ته ناک تولید شده اوا. ۱۹۹هزار س 

 ک  د تییه ناک را تولید می هایی که بیش سالیا

 هیات:

 دهد. ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا هیات از ا زایش حاصالت ناک در ایه سالیا خبی می

درصد  ۱امسال حاصالت ناک در ایه سالیا »گوید:  بشیی احمد آمی امور زراعتی سالیا هیات می

 «ا زایش یا ته اوا.

متییک ته ناک  ۱۷۳هکتار باغ واخته شده در وطح سالیا هیات،  ۷۱آقای احمد ا زسد که از 

 بیداشا خواهد شد.

تولید رس به تووعه: 

ا غانستان امسال 

هزار تُه  ۹.۱بیش از 

 ناک تولید کیده اوا

 داخلی


