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  نیوا ع اسیه 

  سزارت اقتصاد  6299قوس 32وه ش به 

رییس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط ، تعمیر یاد شده طی برنامه ی با حضور والی والیت کاپیسا 

رییس و اعضای شورای والیتی و ، محمد نبی سروش معین تخنیکی و مسلکی وزارت اقتصاد ، زیست

  رسما افتتاح و بهبهره برداری سپرده شد.،جمعی از روسای ادارات با قطع نوار

هزار دالر امریکایی از جمع کمک های مالی از جانب کشور دوست هندوستان  ۷۳۱این تعمیر به ارزش 

متر مربع   ۰۵۵با هماهنگی وزارت اقتصاد کشور و همکاری اداره محلی کاپیسا در دو منزل با مساحت  

. ت س ا ه  د ش ر  ا م ع ا ن  آ ت  ا ق ح ل م و  ز  و ر ی  ا ه ر  ا ی ع م ا  ب ی  س ا س ا ل  ک ش ه   ب

همچنین عبداللطیف مراد والی والیت کاپیسا از توجه و کمکهای مالی کشور دوست هندوستان تشکر 

اداره محلی این والیت گام های موثری را در راستای انکشاف ، کرده افزود که با توجه به رهبری دولت

  متوازن در سطح این والیت برداشته است.

 شاه زمان میوندی رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست و محمد نبی سروش معین

از ، تخنیکی و مسلکی وزارت اقتصاد نیز ضمن سپاسگزاری از حمایت مالی کشور دوست هندوستان 

توجه بیشتر رهبری دولت باالی ظرفیت و تاسیسات ادارات جهت ارایه خدمات بهتر برای مردم و اثرات 

  محیط زیستی آن خبر دادند.

از طییق ریاوا انکشاف  (HICDP)ایه در حالیسا که پیسژه های انکشا ی با تاثییات بل د اجتماعی 

پیسژه در وطح سالیا کاپیسا رسی دوا دارد که پیسژه تعمیی یاد شده نییی   ۷۱م طقوی سزارت اقتصاد 

 شامل می باشد.

 بسته خبیی

 داخلی

تعمیر اداری ریاست 

حفاظت محیط زیست 

والیت کاپیسا افتتاح و 

به بهره برداری سپرده 

 شد.

 قوس  ۴۲طلوع نیور: 

کمیسیون مالی س بودجه مجلس نمایی یده گیان میی  ۱۷پس از انتقادها از چه گونه گی مصارف کد 

  .ایه کد را بسته خواهد کید ۷۲۵۵گوید که در بودجه وال 

امضا گید آسری کیدنید تیا  ۱۷از ووی دیگی شماری ازاعضای مجلس به علا اتنام های  ساد در کد 

  .کمیسیون سیژه نظارت از عملکید حکوما واخته شود

مجلس نمای ده گان مصمم تی از همیشه باید جیلیو  سیاد »ناهید  یید، مجلس نمای ده گان، گفا: 

  «.دزدان س چپاسلگیان بودجه ملی س کد نود س یک را بگیید

اما شماری دیگی می گوی د که کمیسیون سیژه نباید در باره یک مورد مشخص ایجاد شیود س اییه  

  /https://tolonews.com/fa/business ...کمیسیون باید همه اتنام های  ساد را در حکوما بیروی ک د

هشدار نمای ده گان 

مجلس از مسدسد 

 ۱۷کیدن کد 

 داخلی



ا غانستان امسال بیش 

ته املوک  ۴۰۵۵از 

 تولید کیده اوا

 داخلی

 صدای امییکاه ۷۳۱۱, ۴۲قوس 

گوید که بی اواس تحقیق ایه نناد، آلودگی هوا واالنه  ادارۀ ملی حفاظا محیط زیسا می

 .آسرد در کابل چ دیه میلیارد دالی زیان اقتصادی را به بار می

قوس( به صدای امییکا گفا  ۴۲دومبی ) ۷۲کاظم همایون، رییس ایه اداره امیسز دسش به 

تییه شنیها اوا که ایه آلودگی  که اک ون کابل از رهگذر آلودگی هوا یکی از خطیناک

های ه گفا اقتصادی را نی   ها، مواشی س نباتات مضی اوا، زیان بیعالسه ایه که به انسان

 .شود وبب می

نشی ان هی وال به دلیل آلودگی هوا چنار  دهد که کابل آقای همایون گفا: تحقیق نشان می

 ".شوند میلیون دالی ضیر متقبل می ۴۵۵میلیارد س 

های اویدی س گیم شدن زمیه به دلیل  بی اواس معلومات ادارۀ حفاظا محیط زیسا، باران

 .آلودگی هوا به صورت غییمستقیم بی م اطق مختلف کابل تاثییات م فی گذاشته اوا

میلیارد  ۲.۴زیان حدسد 

دالیی آلودگی هوا در 

 کابل

 داخلی

 صدای امییکاه ۷۳۱۱, ۴۲قوس 

گوید که امسال حاصالت املوک ایه کشور به  سزارت زراعا، آبیاری س مالداری ا غانستان می

 .ته رویده اوا ۴۰۵۵بیش از 

قوس( به صدای امییکا  ۴۲دومبی ) ۷۲اکبی روتمی، وخ گوی ایه سزارت امیسز دسش به 

 .های اوا حصالت رس به رشد در ا غانستان دارد گفا که املوک یکی از میوه

 .ته بود ۴۳۵۵آقای روتمی ا  سد که وال گذشته حاصالت املوک 

اس گفا که لغمان، بلخ، ن گیهار، تخار س کابل از جمله سالیاتی اند که بیشتییه تولید املوک 

 .را دارند

از ووی دیگی، ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری ن گیهار گفته اوا که امسال در مساحا 

 .های املوک احداث شده اوا جییب زمیه باغ ۱۵۵

نوع املوک در ایه سالیا  ۴۲اهلل صا ی رییس ایه اداره گفته اوا که در حال حاضی  انعام

 .شود های ایه میوه بیشتی می سجود دارد س هی وال مساحا باغ

https://www.darivoa.com 

 قوس/باختی32قالت/

با هموار کاری س جغل اندازی ده کیلو متی ویک، چنار سلسوالی زابل از طییق کوتل دب به 

 .میک  آن سالیا سصل شد

هموار کاری س جغل اندازی ده کیلو متی  کار به گ ارش آژانس باختی، سزارت  واید عامه

درم طقه وورغی، کوتل دب زابل تکمیل کید که با ا تتاح آن مسیی سلسوالی های اتغی،  ویک

 نوبنار، شی کی س شمل ی زابل به میک  آن سالیا سصل شد

.https://bakhtarnews.com.af  

    

ده کیلو متی ویک در 

زابل هموار کاری س 

 جغل اندازی شد

 داخلی



کارواخا ب د بابو 

 .درق دهارپایان یا ا

 داخلی

 قوس /باختی 32کابل/

میلیون  2.6مسوسالن سزارت زراعا، آبیاری س مالداری می گوی د حاصالت گ دم امسال به 

 .ه ار ته ا  ایش را نشان می دهد 233ته می رود که نسبا به وال گذشته 

اکبی روتمی، وخ گوی ایه سزارت به خبینگار آژانس باختی گفا : ا غانستان بیشتییه 

 .حاصالت گ دم را از ک دز داشته اوا س بعد از اس هلم د، هیات س ق دهار اوا

سی ا  سد که ایه مقدار گ دم نیاز واالنه ما را ه وز هم کفایا نمی ک د، ا غانستان واالنه  

 . میلیون ته گ دم کم داریم 6.2میلیون ته گ دم نیاز دارد س ما در حال حاضی  1.6حدسد 

روتمی اظنار داشا سزارت زراعا، آبیاری س مالداری بیای نگنداری گ دم همه واله ذخایی 

 ه ار ته را گ دم بیای حوادث طبیعی ذخیی دارد. . 03اوتیاتیژیک دارد س 

ه ار  233امسال 

حاصالت گ دم  ته 

 ا  ایش یا ته اوا

 داخلی

 قوس/ باختی ۴۰ق دهار/

ایه ب د توانایی نگنداشا یک صدس بیسا سشش ه ارمتیمکعب آب را دارا اوا س می تواند 

 .تا ده ه ارجییب کشت اررا درسلسوالی ارغستان آبیاری ک د

سزارت زراعا، آبیاری سمالداری بیای واخا ب د بابو ن دیک به هشا ملیون س پ ج صد 

 .ه ارا غانی ه ی ه کید

اهلل ویدی رییس زراعا، آبیاری س مالداری ق دهاربه آژانس باختیگفا که  وید حفیظ

های زییزمی ی، جلوگییی از تخییب خاک، مانع شدن  واخا ایه ب د در تقویا آب

 .ک د ها، ویوب ی واحه س تنیۀ آب آشامیدنی بیای مواشی نی  کمک می ویالب

 

 قوس/ باختی۴۰ / پلخمیی

ماهی پیسری مالکان  ارم ها بیای ریاوا زراعا، آبیاری سمالداری بغالن امیسز دسا س سوایل 

 .توزیع کید

داکتی تاج محمد احمدزی آمیمالداری ریاوا زراعا بغالن به خبینگار آژانس باختی گفا 

قلم سوایل کار سدسای طبی موردَ ضیسرت  ارم های ماهی پیسری در چوکات بینامۀ  یازده که

ملی باغداری سمالداری ریاوا زراعا بغالن به مالکان  ارم های ماهی پیسری توزیع شده 

 .اوا

سی گفا که امسال بینامه یی در چوکات پیسژه ملی باغداری س مالداری سزارت زراعا ایجاد  

شده اوا که بیای بیسا  ارم ماهی پیسری درسلسوالی بِغالن میک ی سپلخمیی توزیع شد، 

 .تطبیق خواهد شد

 ارم  بیسا احمدزی ا  سد، در بغالن بیش ازیکصدسچنل  ارم ماهی پیسری  عال اوا که

   .آن امسال تازه یجاد شده اوا

 ارم های ماهی 

بغالن   پیسری در

 تجنی  می شود

 داخلی
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تالش سزارت مالیه 

بیای گیدآسری 

های ننادهای  بدهی

 داخلی

 

 قوس/ باختی ۴۰/جالل آباد

 .بینامه یی بیای جلوگییی ازآ ا روی به کشت ارها درن گیهارراه اندازی شد

درچارچوب ایه بینامه بیای صد ها دهقان درپ ج سلسوالی ن گیهارکارگاه هایی بیپیا شید س 

 .درآن میبیان شیوه های مبارزه با ملخ های صحیایی سبیماری های گیاهی را آموزش دادند

انعام اهلل صا ی رییس زراعا ن گیهاربه آژانس باختیگفا که درایه دسر دسصدس بیسا سپ یج 

 .دهقان شیوه های مبارزه با آ ا های گیاهی را  یا گی ت د

پیکارمبارزه با ملخ 

های صحیایی 

سبیماری های گیاهی 

 درن گیهارآغازشد

 داخلی

 ۷۳۱۱قوس  ۴۲نیوز: طلوع

سزارت مالیه میگوید که تا چ د رسز دیگی پ ج میلیارد ا غانی بدهی شیکا های خصوصی 

 .ستصدی های دسلتی را گیدآسری خواهد کید

مسوسالن ایه سزارت میگوی د که بیب یاد هدایا رییس جمنور تمام شیکا های خصوصی س 

 .دسلتی یی که به حکوما بدهکار اوت د ، مکلف اند بدهی هایشان را به ایه سزارت بپیدازند

در ایه میان ازشیکا های رسشه، کام ایی، ا غان تیلی کام سشیکا تووعه ملی خواوته شده 

 .اوا که تمام بدهی های شان را با حکوما تصفیه ک د

اما مسوسالن شماری ازایه شیکا ها ایه اقدام حکوما را غیی عادالنه سبه زیان شیکا ها 

 .میدان د

 

 قوس/ باختی ۴۰ /خووا

 .دهقانان خووا درآوتانۀ بنیه گییی ازده ها ذخییگاه  یآسرده های زراعتی قیاردارند

هم اک ون کاررسی واخا شصا سهشا ذخییه گاه  یآسرده های زراعتی درشنی س شیمیاری 

 .ازسلسوالی های خووا ادامه دارد

 .هیذخییه گاه توانایی نگنداری ازپان ده تا بیسا سپ ج ته  یاسرده های زراعتی را دارد

یک مسوسل ریاوا زراعا خووا به آژانس باختیگفا که با واخا ایه ذخیییه گیاه هیا، 

دهقانان می توان د ه اران ته  یاسرده های شان را بیای ماه ها نگندارند س هیسقتی که بیازار 

 .به آن نیاز پیدا کید به بنای خوب به  یسش بیوان د

 ارم های ماهی 

بغالن   پیسری در

 تجنی  می شود

 داخلی
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