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  نیوا ع اسیه 

 قوس1نیوز:  خبینگار طلوع

اوا تا  چنار وال پس از  سخ پیمان پیسژۀ وم ا غوری از ووی کابی ه، حکوما ناگزیی شده

 .کار جبیان خساره بپیدازد میلیون دالی به شیکا پیمان ۵۳بیش از 

اوا، هارسن چخانسوری، نامزد سزیی معادن، از  نیوز رویده یی آن به طلوع در مکتوبی که نسخه

، «می ا ا غان انویسا»میلیون دالی به شیکا  ۵۳اوا تا بیش از  سزارت مالیه خواوته

 .ع وان جبیان خساره بپیدازد کار پیشیه پیسژۀ وم ا غوری به پیمان

میلیون دالی ازبنی  ۶.۸کار دیگی مکلف به پیداخا  ایه در حالی اوا که شیکا پیمان

 .االجاره به حکوما نیسا حق

تصفیه پیمان وم ا غوری »بان شفا یا ا غانستان گفا:  ناصی تیموری، پژسهشگی دیده

شود. نیاز اوا که در ایه زمی ه ننادهای مستقل س ننادهای مدنی  صورت شفاف انجام نمی به

یی س  صورت شفاف انجام شود س از بیخوردهای ولیقه که ایه رسند به دخیل باش د تا ایه

 «.ویاوی در رسند تصفیه آن جلوگییی شود

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

 بسته خبیی

 داخلی

  میلیون ۵۳حکوما 

دالی در پیسژه وم ا 

غوری جبیان خساره 

  پیدازد می

 
 قوس/ باختی۹ق دهار/ 

جییب باغ تجارتی خیما در  ۵۳آبیاری س مالداری ق دهار از آغاز کار واخا  ریاوا زراعا، 

 .دهد ایه سالیا خبی می

شود.  ها به م ظور تیسیج کاشا س تولید خیما در وه سلسوالی ایه سالیا واخته می ایه باغ 

 .شود های تجارتی خیما بیداشته می ایه نخستیه بار اوا که در ق دهار قدم به واخا باغ

گفا که ایه پیسژه دس میلیون  اهلل ویدی، رییس زراعا ق دهار به آژانس باختی ویدحفیظ

جییب باغ تجارتی خیما واخته  ۵۳بید س در جییان آن در وه سلسوالی  ا غانی هزی ه می

 .ها از سلسوالی دامان به صورت رومی آغاز شد شود. رسند واخا ایه باغ می

 .شود ها به م ظور تیسیج پیسرش س در ننایا تولید خیما واخته می ایه باغ

واخا صدها باغ  کار

جدید خیما در 

 .شد ق دهار آغاز

 داخلی



تأیید و د بودجۀ 

سوط وال مالی از 

 ووی سلسی جیگه

 داخلی

  
 باختی /قوس 1کابل/

 

شیکا بیش ا، مطابق جدسل از پیش ت ظیم شده، هم اک ون به چنار گیسپ از مشتیکان خود 

 ..واعا بیق  یاهم می ک د ۲۵ تا ۹ واعته س در جییان شب، بیه۲۵ در جییان رسز، بیق

ولیم ولیمی، معیه عملیاتی دا غانستان بیش ا شیکا، که  به گزارش خبینگار آژانس باختی؛

امیسز در یک ک فیانس خبیی در میکز اطالعات س روانه های حکوما حضور یا ته بود، 

گفا: مشکلی که در هفتۀ گذشته بیای دس رسز در رسند بیق روانی بیای عموم مشتیکان بیق 

میگاساتی  ۰۵۷ به سیژه در شنیکابل رسنما شد، ناشی از ایجاد عارضه در ویستم تولید پیسژه

 .بیق گازی ازبکستان بود

سی با اشاره به آنکه بخش اعظم بیق مورد نیاز ا غانستان از م بع بیق سارداتی تأمیه می 

میگاساتی بیق گازی ازبکستان،  ۰۵۷ شود، ا زسد: عارضه پیش آمده در ویستم پیسژه تولید

نه ت نا وبب ایجاد مشکل در رسند بیق روانی در آن کشور شد، بلکه رسند عادی 

میگاسات بیق ازبکستان به ا غانستان را با مشکل رسبه رس کید س وطح ساردات  ۵۹۷ ساردات

 .میگاسات کاهش داده بود ۲۳۷ بیق را بیای دس رسز به

https://bakhtarnews.com.af/ 

میزان عیضه بیق به 

مشتیکان در کابل، 

میگاسات  ۰۶۷به 

 رویده اوا

 داخلی

 انیس ۲۵۹۹, ۹قوس  در

تییه آرا تأیید کیده اوا.  را با بیش ۲۵۹۹اعضای سلسی جیگه و د بودجۀ سوط وال مالی 

  .میلیارد ا غانی اوا ۲۲ایه بودجه حدسد 

و د بودجۀ سوط وال مالی امیسز )ش به، هشتم قوس( در نشسا عمومی سلسی جیگه با 

گان در  عضو مجلس نمای ده ۹۳رأی رد مورد تأیید قیار گی ته اوا.  ۵۳رأی تأیید س  ۸۷

  .گییی ایه و د حضور داشت د رأی

میلیارد ا غانی به ساحد عملیاتی ادارۀ امور ریاوا جمنوری،  ۳٫۰بی اواس ایه و د، 

صد میلیون ا غانی به سزارت  واید عامه، یک میلیارد ا غانی به سزارت انکشاف دهات،  شش

میلیون ا غانی دیگی به سزارت شنیوازی درنظی  ۶۹۷میلیون ا غانی به سزارت صحا س  ۶۵۷

  .گی ته شده اوا

ایه و د بودجه که پیش از ایه از ووی سلسی جیگه رد شده بود، با تعدیل بودجۀ شماری 

ها از جمله ساحد عملیاتی ادارۀ امور ریاوا جمنوری مورد تصویب قیار گی ته اوا.  از اداره

میلیارد ا غانی از ایه بودجه به ساحد عملیاتی ادارۀ امور اختصاص  ۰در و د پیشیه ت نا 

  /https://dailies.gov.af.                                                  یا ته بود

https://dailies.gov.af/


 عقیب/باختی 1کابل/ 

با ا زایش حاصالت انار در ق دهار، محصوالت تولیدی کارخانه های که درتولید آب میوه انار 

 .در ایه سالیا  عالیا دارند، ا زایش یا ته اوا

محصوالت تولیدی کارخانه های تولید آب میوه س صابون انار که در پارک های ص عتی 

ق دهار  عالیا دارند، وطح تولیدات شان را ا زایش داده اوا س محصوالت تولیدی شان را 

 .به کشورهای ارسپایی س آمییکایی صادر می ک  د

به گزارش آژانس باختی، کارخانه های تولیدی آب میوه در ق دهار در وال جاری وطح 

تولیدات محصوالت خود را که بخش عمده آن را آب میوه های انار تشکیل می دهد، به 

 .بیش از ده ته روانیده اوا

ته در وال ا زایش  ۶ همچ ان کارخانه های تولیدی صابون انار، نیز حجم تولیدشان را به

   .داده اند

تولیدات محصوالت 

انار در ق دهار ا زایش 

 یا ته اوا

 داخلی

 
 قوس/ باختی 1میدان شنی/ 

گوی د که کار  سردک می  مسوسالن در ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری میدان

 .ویدخانۀ ویب در آن سالیا در آوتانۀ تکمیل شدن اوا هفتادیک واخا

ها ازطییق  سردک به آژانس باختیگفا که ایه ویدخانه  سلیداحمد تسل رییس زراعا میدان

درصد آن پیش ر ته  هفتاد شود که کار واخا بینامۀ مدیییا محصوالت زراعتی واخته می 

 .اوا س به زسدی به پایان می رود

میلیون ا غانی واخته می  بیش از یک صدس هشتاد سی گفا که ایه وید خانه به هزی ۀ

درصد را باغداران مستفید شونده می  ده درصد هزی ۀ آن را سزارت زراعا س نود شود که

 .پیدازند 

ها ویدخانۀ  ده 

  ویب در میدان

سردک در آوتانۀ 

 تکمیل شدن اوا

 داخلی

 قوس/ باختی 1 یاه/  

های جویه س گلستان  یاه تکمیل شده  پیسژۀ انکشا ی در سلسوالی بیسا سشش کار ویسی

 .اوا س به زسدی کار آن به گونۀ عملی آغاز می شود

 ٬ها سزارت احیا س انکشاف دهات در خبینامه یی به آژانس باختی گفته اوا که ایه پیسژه

ها، ویب دها،  های آبیاری، ب دهای آبگیدان، چشمه شامل واخا دیوارهای او ادی، کانال

صدها هکتار زمیه زراعتی تحا پوشش م ظم  ها س مکاتب اوا که با تطبیق آن پلچک

های موومی مصوسن می شود س همچ ان بیای  آبیاری قیار می گییند س از خطیات ویالب

 .تحصیل  یاهم می شود  هزاران دانش آموز زمی ۀ

کار ده ها پیسژۀ 

انکشا ی در  یاه آغاز 

 می شود

 داخلی



 قوس/ باختی ۹قالت/  

 .کار تیمیم جاده های تخییب شده در شنیقالت میکز زابل از ویگی ته شد

 .ایه بینامه بیای چ درسز به دلیل آنچه مشکل   ی خوانده می شود، متوقف شده بود

شارسال قالت به آژانس باختی گفا که در چارچوب ایه بینامه، همه جااده  ٬صدرالدیه زیور

 .های تخییب شده در شنی قالت تیمیم می شود

گذر زمان س بی کیفیا بودن کار واختمانی س نیز بمب س مایه گذاری های طالبان، بااعا  

 .تخییب جاده هایی در شنی قالت میکز زابل شده اوا

 .شارسال زابل می گوید که کار تیمیم همه جاده ها دوا کم شش ماه را دربیخواهد گی ا

کار تیمیم جاده ها در 

میکز زابل از 

 ویگی ته شد

 داخلی

 

 

 داخلی

 

 داخلی


