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  عقیب  31 آریانانیوز:  

رییس جمنور کشورمان در گفتگوی سیدیویی با معاسن بانک انکشاف آویایی، از آماده گی دسلا 

 ...بیای مبارزه با موج دسم کیسنا خبی داد

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان با شکسیه چیه معاسن بانک انکشاف آویایی 

 .از طییق سیدیوک فیانس صحبا نمود

به نقل از ارگ، ابتدا معاسن بانک انکشاف آویایی ضمه تقبیح حملۀ تیسریستی رسز دسش به بی 

پوه تون کابل، به خانواده های قیبانیان ابیاز تسلیا نموده، گفا که ایه گونه حمالت،  یصا 

 .تامیه صلح س ثبات در ا غانستان را تندید می ک د

سی ا زسد که بانک انکشا ی آویا، آماده گی کامل دارد که در بخش های انکشاف، اتصال م طقه یی، 

مبارزه با  قی س حفظ محیط زیسا، با حکوما ا غانستان س دیدگاه س بینامه های درازمدت رییس 

 .جمنور غ ی حمایا نماید

معاسن بانک انکشاف آویایی، گفا که به م ظور مبارزه با موج دسم کیسنا، به ا غانستان کمک های 

مجدد خواهد کید. سی همچ ان با اشاره به ارزش ک فیانس جی وا، گفا که بانک انکشاف آویایی به 

 .ع وان شییک درازمدت ا غانستان، به کمک های خویش به ایه کشور ادامه میدهد

https://ariananews.co/news/ 

 بسته خبیی

 داخلی
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درصدی  15کاهش 

حاصالت چنارمغز در 

 بدخشان

 داخلی
 آرمان ملی31889عقیب ,  31

گوی د که حاصالت چنارمغز در ایه سالیا به دلیل تغیییات  مسوسالن اداره کشاسرزی بدخشان می

درصد کاهش یا ته  ۰۵بیداری غیی   ی در مقایسه به وال گذشته  اقلیمی، ویدی هوا س حاصل

 اوا.

واله میدم ایه سالیا  گوید که همه یی اداره کشاسرزی بدخشان می کیکاسس تکساری، مسوسل روانه

کیدند، اما در امسال مجموعه حاصالت چنارمغز در ایه  بیداری می هزار تُه چنار مغز حاصل ۷تا 

 رود. هزار ویصد س هشتاد س پ ج تُه می ۳سالیا به 

بیداری غیی   ی س پیش از سقا تووط کشاسرزان وبب  یی اس، ا زسن بی ویدی هوا، حاصل به گفته

 یی کاهش یابد. دهی درختان چنارمغز به گونه قابل مالحظه شده اوا که میزان حاصل
http://www.armanemili.com 
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 آرمان ملی 3188عقیب ,  31

نوع ظیف آلومی یومی وااخاتاه  335در کارخانۀ ذسب آلومی یوم خواجه عبداهلل انصاری در هیات  

 شود. شان به کشورهای ارسپایی س کانادا هم صادر می شود که بیخی می

گوید، هفا میلیون دالی ویمایه گذاری کیده س از کاارش راضای  حمیداهلل مسوسل ایه کارخانه می

رسد س به صورت صحیح رقابا هم داریم با کشاورهاای ایایان س  کار ما هم خوب پیش می»اوا: 

رسد  ک یم. ج س پلو پز ما به کانادا می های ا غانستان توزیع می پاکستان س ج س را در ویاوی سالیا

 «شود. س از آنجا به کشورهای دیگی توزیع می

های اصلی نییسی جوان اوا. اما کاارخااناۀ حامایاداهلل  میزان بل د بیکاری در ا غانستان از دغدغه

 توانسته بیای هفتاد ته زمی ه کار را  یاهم ک د.
 

تولید ظیسف 

آلومی یومی در هیات 

 رسنق یا ته اوا

 داخلی

 عقیب طلوع نیوز 31

های خدمات ام یتی س خدمات  گان وپیدن پیسژه کمیسیون مواصالت س مخابیات مجلس نمای ده

 .داند های هوایی کشور را به یک ک سیویوم اماراتی غییقانونی می انتقال زمی ی شماری از میدان

اند س بی  ها، از پیمان کاران پیشیه گی ته شده های آن ها پیش از تکمیل شدن زمان پیمان ایه پیسژه

 .اند وپیی کیدن رسند داسطلبی به پیمان کار دیگیی وپیده شده

ها نیز شده  گان، خواهان ارایه جزییات ایه پیمان کمیسیون مواصالت س مخابیات مجلس نمای ده

 .اوا

هفتۀ »گان گفا: محمد اکبی ولطان زاده، رییس کمیسیون مواصالت س مخابیات مجلس نمای ده

گونۀ غییقانونی صورت گی ته به کمیسیون  آی ده رییس عمومی هوانوردی را ازبنی قیاردادی که به

 «.دعورت کیدیم س گزارشی را به ما ارایه خواه د کید

https://tolonews.com/fa 

وپیدن خدمات 

های  ام یتی میدان

ها  هوایی به اماراتی

 غییقانونی اوا

 داخلی

 سزارت زراعا ۳۳۱۱عقیب  ۳۳

 ۰۵رسد س خاک وفید سالیا  یاه  های پشا هایش در سلسوالی سزارت زراعا، از طییق یکی از پیسژه

متی  ۳۵۳ی  ها در محدسده خانه خانه بزرگ را بیای دهقانان محل ایجاد کید. هی یک از ایه گل گل

 .میبع زمیه واخته شده اوا

ی  سویله ۲۲ها،  خانه زمان با تکمیل کیدن کار واخا ایه گل سزارت زراعا از طییق ایه پیسژه، هم

 .گان جدید توزیع کید ای را نیز به مستفیدشونده خانه کاشا س بیداشا حاصالت گل

شده،  های اصالح ، ساتیپمپ وولیی، تخم«655Watt»ی وولی  های کمکی، شامل تخته ایه بسته

ای، کودهای کیمیایی س حیوانی، کیاچی س پالوتیک  خانه آسری حاصالت گل دساپاش، وبدهای جمع

 .اوا

 ۲۵۰رسد س خاک وفید،  های پشا تا اک ون سزارت زراعا از طییق ایه پیسژه در مجموع، در سلسوالی

                              https://www.mail.gov.af. .خانه بیای دهقانان واخته اوا گل

ی بزرگ  خانه گل ۰۵

 در  یاه واخته شد

 داخلی

http://www.armanemili.com/posts/author/amilli


 : سزارت شنیوازی ساراضی۳۳۱۱۹۹۹۳۳ش به  وه

  تخار

سزارت شنیوازی س اراضی کار عمیانی اوتیدیوم سرزشی را در سلسوالی  یخار سالیا تخار 

 . آغاز کید

متی میبع در وه م زل شامل میدان  1115ایه اوتدیوم سرزشی در زمیه به مساحا 

غی ه تش اب بیای  35بال، دسش، پولیه بیای تماشاچیان،   وتبال، میادیه سالیبال، باوکیا

غی ه تش اب بیای قشی ذکور، چاه وپتیک، اتاق ج یاتور، ذخییه ارتفاعی، اتاق  35قشی اناث،

هزار ا غانی از بودجه  055میلیون س  98محا ظ، چاه آب س پارکی گ سوایط، با هزی ه مالی 

                  https://w.mudl.gov.af. شود یی سزارت شنیوازی س اراضی اعمار می تووعه

کار عمیانی وتیدیوم 

سرزشی در سلسوالی 

 یخار سالیا تخار 

 آغاز شد

 داخلی

 سزارت شنیوازی ساراضی ۳۳۱۱۹۹۹۳۳ 

 هلم د 

 ۲۶۲۰۶۰سزارت شنیوازی س اراضی در ادامه تطبیق بینامه بانک زمیه دسلتی در کشور؛ 

جییب زمیه دسلتی س ملکیا های عامه تحا اوتفاده ادارات دسلتی را در سالیا هلم د ثبا 

 .نموده اوا

جییب آن ملکیا  3139جییب زمیه وفید دسلتی س متباقی  063016از مجموع ایه رقم، 

 .های عامه تحا اوتفاده ادارات دسلتی می باشد

میلیون جییب زمیه دسلتی را در کشور ثبا  6سزارت شنیوازی س اراضی تا ک ون بیش از 

نموده س مصمم اوا با ثبا زمیه دسلتی س بنیه گییی از آن؛ زمی ه تحقق پیسژه های عام 

                                           https://w.mudl.gov.af.الم فعه در کشور  یاهم گیدد

جییب  ۲۶۲۰۶۰

زمیه دسلتی در 

سالیا هلم د ثبا 

 گیدید.

 داخلی

 سزارت  واید عامه :  ۳۳۱۱۹۹۹۳۳ش به  وه

متی عیض عبوری با دسمتی شانه دس  ۷الی  ۶کیلومتی طول س  ۳۰ایه پیسژه دارای بیشتی از 

میلیون ا غانی با یک شیکا واختمانی ۲۷۰طیف ویک می باشد، به قیما بیشتی از 

خصوصی قیار داد س از ووی دسلا ا غانستان تمویل شده اوا، کار آن تکمیل گیدیده س 

 . آماده بنیه بیداری می باشد

ایه ویک قییه های قلعه مسجدی،کاکود، پون غی، باغ طو ان، میغ گییان س پغمان سصل می 

نماید، باعث ایجاد ونولا در ر ا س آمد مسا ییه س انتقال محصوالت زراعتی می شود س نیز 

                      https://mopw.gov.af.دوتیوی به بازار های میکز را ونل تی می وازد

اعمار س واختمان ویک 

قییه میغگییان سالیا 

کابل تکمیل س آماده 

 بنیه بیداری اوا

 داخلی



 

 سزارت  وایدعامه:  ۳۳۱۱۹۹۹۳۳ش به  وه

متی عیض دارد، چنار خط  ۰۶کیلومتی طول س  ۳۰ویک حلقوی شنی شبیغان بیشتی از 

پایه ویستم رسش ایی س وولی یک  ۳۰۵۱پایه پلچک، وه گلدان به طول پیسژه س  ۳۲حیکتی،

طی ه س دس طی ه در دیزایه آن شامل اوا که به قیما بیشتی از یک میلیارد ا غانی با یک 

 یصد پیشی ا کاری دارد س از ووی  ۰۷شیکا واختمانی خصوصی قیار داد شده تا ک ون 

 https://mopw.gov.af –                              .حکوما ا غانستان تمویل می گیدد

واختمان ویک 

حلقوی شنی شبیغان 

 ۰۷سالیا جوزجان 

 یصد پیشی ا کاری 

 دارد

 داخلی


