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هایی داوا  واخته پیسژۀ تاپی به پیشی ا گوید که در عملی سزیی امورخارجۀ تیکم ستان می

 .اوا اند س لولۀ گاز تاپی به میحلۀ واختمان نزدیک شده یا ته

رشید میادسسف، سزیی امور خارجۀ تیکم ستان که در نشسا تووعۀ رسابط تیانزیتی ا غانستان 

زد، تأکید کید که  های تازه ایه کشور در ا غانستان، وخه می س تیکم ستان س اهمیا پیسژه

در میحلۀ نخسا لولۀ گاز تیکم ستان در ا غانستان از میزهای تیکم ستان تا سالیا هیات 

 .واخته خواهد شد

ک یم س در  شدن ایه پیسژه کار می ما با جانب ا غانی بیای عملی»رشید میادسسف ا زسد: 

هایی که در مسیی  ک یم که قانون اوتمالک زمیه جمنور ا غانستان تشکی می نخسا از رییس

اوا س نیز نقشۀ راه بیای ایه پیسژه واخته شده  گییند را واخته لولۀ گاز تیکم ستان قیار می

اوا. در میحلۀ نخسا، ایه لولۀ گاز در ا غانستان از میزهای ما تا هیات س بعدا تا ک دهار 

 «.واخته خواهد شد

.https://tolonews.com/fa                        . 
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ایه در حالیسا که سلسی جیگه خواهان یک وان وازی حقوق س معاش کارک ان دسلتی  

 .اوا

به گزارش آژانس باختی، رییس سلسی جیگه می گوید تا زمانی که بودجه تصویب نشود به 

 .تعطیالت نمی رسند

ایه اقدام سکال در حالی صورت می گیید که به تعطیالت زمستانی شورای ملی وه رسز باقی 

مانده اوا. اما م تقدان می گوی د باید یک وان وازی معاش از نمای دگان سلسی جیگه س 

 شیسع سشامل س زرا، معی ان س مشاسران نیز شود.  مشیانوجیگه شورای ملی 

https://bakhtarnews.com.af/ 
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بحث اتصال م طقه یی که شامل ابعاد اقتصادی، تجاری، تیانزیتی س انیژی اوا، امریسز بره 

ع وان یکی از عوامل اواوی تووعۀ کشورهای م طقه مطیح شده اوا. ا غانستان به عر روان 

 .چنارراه آویا، از نقش س جایگاه سیژه یی در اتصال م طقه یی بیخوردار اوا

مفسی آژانس باختی ایه موضوع را به بیروی گی ته اوا س می نگارد: دییسز بیای ا غانستان س 

تیکم ستان به ع وان دس کشور همسایه س بیادر، یک رسز تاریخی بود. وه پیسژۀ بزرگ ا تتراح 

شد س رییسان جمنور ا غانستان س تیکم ستان در میاوم ا تتاح ایه پیسژه ها به گونۀ آنالیره 

 .صحبا کیدند

کیلرومرتری آن  ۶۰کیلو متی طول دارد س  ۰۱اندخوی اوا که  –پیسژۀ اسل، خط آهه آقی ه 

 .خط آهه اصلی س شش کیلو متی دیگی آن خطوط  یعی در وب وتیشه اندخوی اوا

پلخمیی اوا. پیسژۀ ووم،  ایبینوری اوا کره از  –اندخوی  –پیسژۀ دسم، ویم بیق کیکی 

 .میگابایا انتینیا به هیات س سالیا های دیگی انتقال خواهد شد ۶۰۱۱طییق آن 

ایه وه پیسژه از چ دیه بعد بیای ا غانستان س همچ ان تیکم ستان حایز اهرمریرا اورا. 

اندخوی رسند انتقال کاالهای تجاری میان دس کشرور  –نخسا ایه که تمدید خط آهه آقی ه 

را تقویا می ک د، ویم بیق بیای چ د شنی س رسوتای ا غانستان بیق  یاهم می ک د س  ایبری 

نوری هم دوتیوی هیاتیان س باش دگان شنیهای همجوار آن ، به انتینیا ارزان س ورییر  

 .تسنیل می ک د
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 یسشی در مزارشییف در مقایسه برا هری  صرل  با رویدن زمستان س  صل ویما بازار ماهی

   .شود دیگیی وال پیرنگ می

گوی د که در رسزهای وید زمستان میدم بیشتی از گروشرا   یسشان در مزارشییف می ماهی

   .ک  د ماهی اوتفاده می

اش در  گوید که شمرار مشرترییران  یسشی، می وال در ماهی ی بیسا احمدذکییا با پیشی ه

ما در مجموع پر ر ، شرش رقرم »یابد:  زمستان نسبا به هی  صل دیگیی وال ا زایش می

   «.ک  د ماهی داریم، همیه شییماهی را بیشتی میدم مصیف می

   .ها در مزارشییف اوت د تییه ماهی ماهی، ریگی، از پی یسش شییماهی، طغاره

   .اوا حاضی بنای هی کیلوماهی از دسصد ا غانی گی ته تا ششصد ا غانی در حال

اورا،  های دریای آمو اوا، ماهی  ارمری در مزارشییف ماهی» یسش گفا:  عبدالباقی، ماهی

  «.اوا ماهی پاکستان

  .پیسری سجود دارند در بلخ پ جاه  ارم ماهی

ها  درصد از نیازم دی ها ده گوید که تولیدات ایه  ارم محمدوالم واعی، رییس زراعا بلخ می

  .ک د بازار را بیای گوشا ماهی تامیه می

جایگاه ا غانستان در 

اتصال م طقه یی 

 بیجسته تی می شود
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  در ارزگان ده ها پیسژۀ زراعتی به بنیه گییی وپیده شد.

ایه پیسژه ها، شامل ده ها ذخییه گاه پیاز س کچالو، انبارهای سیژۀ نگنداری ویب س انار س 

دوتگاه های خشک ک  دۀ میوه خوانده شده اوا که در شنی تیی کوت س شماری از 

 .سلسوالی های ارزگان در جییان وال جاری واخته شده اوا

احمد شاه خییی، رییس زراعا ارزگان به آژانس باختی گفا که در وال جاری تاک ون 

 .پ جاه سهفا پیسژه را به هزی ۀ نزدیک به وی سوه میلیون ا غانی تطبیق کیده اند

ده ها پیسژۀ زراعتی در 

ارزگان به بنیه گییی 

 وپیده شد

 داخلی

 


