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  نیوا ع اسیه 

 صبح8: ۹۹۱۱جدی  ۶

تییه  ابییکه وم ا ا غانستان، پایان یا ا. مسوسالن در  السیاج، قدیمی رسند تیمیم  ابییکه وم ا جبل

اند س تولیدات  هایی از ایه  ابییکه را به گونه اواوی تیمیم کیده گوی د که بخش شیکا انکشاف ملی می

تُه وم ا تولید ک د. با ا زایش  ۰۷آن نیز ا زایش یا ته اوا. قیار اوا ایه  ابییکه پس از ایه رسزانه 

رود. بدیه تیتیب حدسد  میلیون ا غانی می ۲۸السیاج، عاید واالنه آن به  تولیدات  ابییکه وم ا جبل

شوند.  نفی به گونه مستقیم س صدها نفی به شکل غییمستقیم در ایه  ابییکه مصیسف کار می ۸۷۷

شود تا وم ا  السیاج، وبب می شنیسندان معتقد اند که به راه ا تادن چیخ  ابییکه وم ا جبل

های وم ا در  تییه  ابییکه السیاج از قدیمی باکیفیا س ارزان در اختیار میدم قیار گیید.  ابییکه جبل

شود س پیش از ایه  عالیا آن بیای دس دهه متوقف شده بود. گفت ی اوا که از  کشور شمیده می

م زله( س  ۹۲ها، واختمان سزارت مخابیات س تک ولوژی ) وم ا ایه  ابییکه در واختمان مکیسریان

 .هوتل انتیکانتی  تال اوتفاده شده اوا

السیاج رسز چنارش به، ووم جدی، پایان یا ته س ایه  ابییکه بار دیگی  کار تیمیم  ابییکه وم ا جبل

های محلی پیسان س شیکا انکشاف ملی  تولیداتش را از وی گی ا. در میاوم گشایش ایه  ابییکه، مقام

ها تصییح کیدند که پس از ایه، تولیدات ایه  ابییکه  ریاوا جمنوری ا غانستان حضور داشت د. آن

ا زایش خواهد یا ا. ایه  ابییکه در ماه جوزای امسال با شیکا انکشاف ملی ریاوا جمنوری مدغم 

  هایی از آن تووط ایه شیکا، دسباره به کار آغاز کید. شد س پس از تیمیم اواوی بخش
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 داخلی

تییه  چیخ قدیمی

 ابییکه وم ا 

ا غانستان بار دیگی 

 به راه ا تاد

رییس جمنوری، 

گزارش اصالحات در 

دا غانستان بانک را 

 اوتماع کید

 جدی/باختی۵کابل/  داخلی

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان امیسز در دیداری با اجمل احمدی ویپیوا 

  .دا غانستان بانک، در خصوص اصالحات در آن بانک صحبا کید

رییس جمنوری در ایه دیدار، گزارش ویپیوا دا غانستان بانک را در مورد اصالحات در عیصه 

بانکداری به شمول اصالحات در بانک متذکیه، صیا ه بازار ،ا زایش سصول امانا های کابل بانک س 

  تادیات دیجیتالی، اوتماع کید.

رییس جمنوری از ویپیوا دا غانستان بانک به خاطی اصالحات قابل مالحظه در آن بانک در چ د ماه 
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در  رییس جمنوری 

دیدار با نمای دگان 

وکتور خصوصی: 

ا غانستان به ویمایه 

گذاری، مسکه س 

 حیکا ضیسرت دارد

 داخلی

 قوس /باختی5کابل /

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان دییسز در نشستی با نمای دگان وکتور 

خصوصی، رسی طیح ایجاد میجع ساحد مجوزهای واختمانی که از ووی اتحادیه شیکا 

 .های واختمانی مطیح شد، صحبا کید

رییس جمنوری پس از اوتماع صحبا ها س معلومات آنان، از تیتیب طیح ایجاد میجع ساحد 

مجوزهای واختمانی، تشکی کیدسگفا که باید در ایه طیح، تضاد م ا ع حل س بحث بیشتی 

رسی آن صورت گیید. سی ا زسد که وطح همکاری دسلا س وکتور خصوصی ا زایش می یابد 

 .س تغیییات  وق العاده باید به میان آید

رییس جمنوری گفا که پالن های انکشا ی بیای شنیهای کابل، مزارشییف، ک دهار، 

خووا س جالل آباد تیتیب شده اوا س آمادۀ همکاری با وکتور خصوصی می باشیم، زییا 

که  همه پیسژه های پالن واواکی بیای ویمایه گذاری آماده اوا س مزیا پالن ایه اوا 

   .چوکاتی اوا

رییس جمنوری خاطینشان کید که اگی وکتور خصوصی آمادۀ ویمایه گذاری در بخش 

دیزایه باشد، پس با شیکا های بیه المللی به یک نتیجه بیود. ا غانستان به ویمایه 

گذاری، مسکه س حیکا نیاز دارد. سزارت های  واید عامه س شنیوازی س اراضی س شارسالی 

 .باید معیار یکسان را تطبیق نمای د

رییس جمنوری گفا: از چ د شیکا بیه المللی معتبی خواوته شود که تجارب خویش را 

شیکا دسلتی  ۵۸ در زمی ه های خاک ش اوی س تعییه ارتفاع شییک وازند. سی ا زسد که

 .پا ایستاده خواهد شد س آنان رقبای وکتور خصوصی نه، بلکه همکاران شان خواه د بود به

 جدی5نیوز طلوع

پس  –گوی د که ایه شیکا به پیسازهایش به ه د  می «ایی کام»مسؤسالن شیکا هوانوردی 

 .نیز ادامه خواهد داد –از ماه ج وری وال آی دۀ میالدی 

 .اوا گوید که مجوز ادامۀ پیسازها را به ه د پس از ماه ج وری را گی ته ایه شیکا می

کابلل  –نو  نو س دهلی دهلی –پیش از ایه، ادارۀ هوانوردی ملکی گفته بود که پیسازهای کابل 

 .اوا به شیکا هوانوردی آریانا م حصی شده

اوا که  گوی د که ادارۀ هوانوردی ا غانستان تعند کیده ایی می اک ون اما مسؤسالن شیکا کام

 .ک د تا پیسازهای هواپیماهای ایه شیکا به ه د ادامه داشته باشد تالش می

اوا که ایه  از طیف ادارۀ هوانوردی سعده داده شده»ایی گفا:   یید پیکار، معاسن شیکا کام

 «.شود. س ما مجوز پیسازها را از ادارۀ هوانوردی ه دسوتان اخذ کیدیم مشکل حل می
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-خط آهه پاکستان

ازبکستان؛ -ا غانستان

 ۵.۵پاکستان 

میلیارد دالی قیضه 

 گیید می

 داخلی

 جدی/باختی ۵/اوالم آباد/سی اس ای 

حکوما پاکستان بیای احداث خط آهه که آن کشور را به ازبیکستان سصل ک د، 

 .گیید میلیارد دالی از بانک جنانی قیضه می۵.۵ مبلغ

کیلومتی که بخشی آن از  ۵۰۹ های پاکستانی گفته اند که ایه خط آهه به طول مقام

 .شود گذرد، به هدف گستیش رسابط تجارتی س اقتصادی در م طقه احداث می ا غانستان می

به گزارش بخش دیوۀ صدای امییکا، قیار اوا عمیان خان، صدر اعظم پاکستان در یکی دس 

 .رسز آی ده پیش ناد ایه قیضه را روماً به بانک جنانی پیشکش ک د

رسی  ۸۷۹۲ اعظم وواتی، سزیی خط آهه پاکستان گفته اوا که از ایه خط آهه که در وال

 .آن غور شده بود، قطارهای باربیی س قطارهای تیزر تار مسا یبیی اوتفاده خواهد کید

های ا غانستان س ازبکستان از قبل توا ق امۀ تطبیق ایه پیسژه را امضا  به گفتۀ وواتی، حکوما

 .کیده اند

در  ۸۷۹۲ نمای دگان ازبکستان، قزاقستان، رسویه، ا غانستان س پاکستان در اساوط نومبی

تاشک د، پایتخا ازبکستان اعالم کیدند که ک سیویوم مالی س گیسه کاری مشتیک را بیای 

 .تشکیل خواه د داد” پشاسر-کابل-مزار شییف“پیسژۀ اعمار خط آهه 

سزیی خط آهه پاکستان گفا که با تطبیق ایه پیسژه، دهلیزی به وما آویای میکزی گشوده 

 .هایی از رسویه را نیز  یاهم خواهد کید خواهد شد که حتا ظی یا اتصال به بخش

های پاکستانی، احداث ایه خط آهه از پشاسر تا تورخم مسوسلیا پاکستان اولا  به گفتۀ مقام

 .س متباقی پیسژه را ا غانستان س ازبکستان تطبیق خواه د کید

 

 باختی 3جدی ۵ 3آباد جالل

ا در ملی  تخم س گوشا ک  دۀ تولید بزرگتییه به شدن تبدیل درآوتانۀ تولیداتش، ا زایش ن گیهاربا

 .اوا قیارگی ته  غانستان

 شصلا تا رسزانه که دارد درن گیهار عالیا داری می   ارم دسهزارسشصا اک ون هم آمارها، اواس به

 .ک د می تولید هزارمی 

 صلد یک تا رسزانه که دارد سجود ن گیهار در می  تخم ب دی سبسته آسری جمع  ارم وه هم ازوویی

 .ک د می عیضه ها بازار به می  هزارتخم

ویمایله می  ستخم گوشا تولید زمی ۀ در دالیرا ملیون سهشا چنل دسصدس درن گیهار داران ویمایه

 .اند کیده گذاری 

ن گیهار با 

ا زایش،تولیداتش، 

تبدیل شدن به 

بزرگتییه تولید ک  ده 

گوشا ستخم می  

 درا غانستان 

 داخلی


