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 دلو/باختی4کابل/

  خورشیدی، مجمجمجوو بجود جه۹۹۱۱ سزارت احیا سانکشاف دهات می گوید که در وال مالی

میلیون ا غانی اوا ، صد درصد به مصیف روانده  ۱۳۹میلیارد س ۹۳ اش که بیشتی از انکشا ی

 .اوا

امیسز در بینامۀ حسابدهجی  ممیب الیحمان کییمی، ویپیوا سزارت احیا س انکشاف دهات که

دسلججا بججه مججلججا در مججیکججح روججانججه هججای حججکججومججا گججحارش مججی داد، 

مجتجیپجل هجا س حجفج   ۷۷۷ هجای رسوجتجایجی، ایجمجاد کیلومتیویک ۹۱۳اعمار  :گفا

شوراهای انکشا ی قجییجه هجا،  ۳۹۹ های رسوتایی، بسیج کیدن کیلومتیویک ۱۳۳ سمیاقبا

پیسژۀ انجکجشجا جی،  ۹۳۳۳شورای کوچی، اعمار ۳۳۳ شوراهای انکشا ی، ایماد ۹۹۳۳ تمویل

مجتجیکجاریجح از دوجا  ۱۴۳روانی س اعجمجار شبکه آب ۹۳۱ بانک غذایی، احداث ۱۳۳ ایماد

 .اوا ۱۱آسردهای منم ایه سزارت دروال مالی

https://bakhtarnews.com.af/ 

 

 دلو/ باختی 4پلخمیی/  

 
بیق سارداتی ازبکستان که دسشب قبل درمیبوطات پلخمیی قطع شده بود، دسباره سصل  

 ۳شد

دس شب قبل  :انم ییعبداالسل پ اه رییس شیکا بیقِ غوری به خبی نگار آژانس باختی گفا

ویم بیق سارداتی ازبکستان در نتیمۀ درگییی نظامیان باطالبان درقییه گاسوواران شنی 

پلخمیی قطع شده بود که دوتۀ تخ یکی بیق غوری ویم بیق قطع شده را دسباره سصل 

 .کیدند س ییان بیق به کابل ازویگی ته شد

 بسته خبیی

 داخلی

ویپیوا سزارت احیا 

سانکشاف دهات: ایه 

سزارت بود ۀ انکشا ی 

صد  خود را 

 ییان بیق سارداتی 

 ازبکستان ازویگی ته شد

 داخلی



 دلو 4کابل/باختی/

ادارۀ هوانوردی ملکی مسوسلیا  یاهم کیدن خدمات حمل س نقل به سویله تیانسپورت 

های هوایی کشور  وازی میدان هوایی، ک تیسل حییم هوایی کشور، احداث، تووعه س معیاری

 .عنده دارد را بی

به گحارش خبینگار آژانس باختی، محمد قاوم س ایی زاده، رییس عمومی ادارۀ هوانوردی 

 -ملکی که امیسز، در بینامه حسابدهی دسلا به ملا، در میکح اطالعات س روانه های حکوما

ایه اداره  ۹۹۱۱ ادارۀ ارتباطات عامه س اوتیاتیژیک ریاوا  منوری،  عالیا های وال مالی

را گحارش می داد، گفا: مصوسنیا پیساز، ت ظیم تیا یک هوایی، ام یا هوانوردی، 

های هوایی، مدیییا مارکیا،  داخل میدان، خدمات هواش اوی، نظارت شیکا خدمات 

های هوایی، از مسوسلیا های اواوی ادارۀ هوانوردی  تووعه، تمنیح س حف  س میاقبا میدان

 .ملکی اوا

 دلو/ باختی4 یاه/ 

شماری از  عاالن مدنی س اعضای شورای سالیتی  یاه، از تطبیق پیسژه های انکشا ی در آن 

 .سالیا، ابیاز رضایا کیدند

به گحارش خبینگارمحلی آژانس باختی، محمد  بیان س بصییاحمد دسته از  عاالن مدنی  یاه، 

با قدردانی ازحکوما محلی در عملی کیدن پیسژه های زییب ایی در آن سالیا ، از تالش های 

نییسهای ام یتی سد اعی که بیای تطبیق ایه پیسژه ها زمی ۀ ثبات س ام یا را بیقیار کیده 

 .اند، قدردانی کیدند

با خبینگار آژانس باختی گفا که حکوما   والم نورزی رییس ادارۀ اقتصاد  یاه در مصاحبۀ

محلی  یاه در وال مالی گذشته، نود سیک پیسژۀ حیاتی رادر بخش های مختلف  یاه به 

 .هحی ۀ وه میلیارد ا غانی تطبیق کیده اوا

اداره هوانوردی ملکی در 

بیشتی  ۹۹۱۱وال مالی 

میلیارد ا غانی، عاید  ۱از 

 کیده اوا

 داخلی

کار نود در صد پیسژه 

های انکشا ی در یاه 

 تکمیل شده اوا

 داخلی

  ۹۹۱۱دلو  ۳نیوز طلوو 

اند، ادارۀ امور ریاوا  جمجنجوری، عجبجدالجنجادی  نیوز رویده بیب یاد و دهایی که به طلوو

های غییقجانجونجی  های  ساد س تقیری اوا که دربارۀ اتنام ارغ دیوال، سزیی مالیه را متنم کیده

 .گو نیسا کارم دان ایه سزارت به سیژه رییسان گمیکات، پاوخ

اوجا کجه   منوری از معیه گمیکات سزارت مجالجیجه خجواوجتجه بیب یاد ایه و دها ریاوا

اند بیک ار ک جد س  کارم د ایه سزارت را که در وال رسان همیی خورشیدی گماشته شده۹۹۷

 .اند را ش اوایی س به لوی وارنوالی معی ی ک د ها دوا داشته کسانی را که در ایه تقیری

ده د که حدسد شصا ته از کجارمج جدان ایجه  های هیئا ریاوا  منوری نشان می یا ته

س به لوی وارنوالی معی ی شده بجودنجد    منور بیک ار شده سزارت که پیش از ایه ووی رییس

 .ده د به کار شان ادامه می

https://tolonews.com/fa/business-169438 

انتقاد ادارۀ امور از 

پاوخگو نبودن سزیی 

 های  ساد   مالیه به اتنام

 داخلی



 ۹۹۱۱دلو  ۳طلوو نیوز

گاه در م طقۀ  چون کیایه اقاما هحار ا غانی هم۹۱۳هارسن چخانسوری، سزیی معادن ماهانه 

 .گیید سزیی محمد اکبیخان کابل، از بود ه ایه سزارت پول می

چون ویپیوا سزارت معادن س در حالی که ه وز  چخانسوری پ ج ماه پس از آغاز کارش هم

 منور خواهان پیش پیداخا کیایه یک واله  ویپیوا ایه سزارت بوده در مکتوبی به رییس

 .اوا یک خانه در سزیی اکبی خان شده

هحار ا غانی از بود ه سزارت  ۷۳۳ منور یک میلیون س  ویانمام پس از م ظوری رییس

  .اوا معادن به ایه هدف پیداخته شده

هحار ۹۱۳ منور پیداخا  اوا اما رییس هحار ا غانی پیش ناد شده۹۱۹هیچ د کیایه ماهانۀ 

 .اوا ا غانی را م ظور کیده

سزیی معادن ماهانه 

هحار ا غانی کیایه ۹۱۳

 گیید گاه می اقاما

 داخلی

 ۹۹۱۱دلو  ۹نیوز طلوو

ها در ایه  درصد کارخانه۳۳گوی د که  چیخی می داران در پارک ص عتی پل شماری از کارخانه

 .ک  د کیایی  عالیا می  پارک ص عتی در زمیه

اوا که  ها در ایه پارک ص عتی به کسانی داده شده گفتۀ آنان بیش از نصف زمیه به

داران به کیایه  های گحاف به کارخانه ها را با کیایه دار نیست د س ایه ا یاد ایه زمیه کارخانه

 .اند داده

چیخی بیان  های ص عتی پل عبدالمبار صا ی، مسؤسل انممه صاحبان ص ایع در پارک

چیخی در  های ص عتی پل داران در پارک در حال حاضی شصا درصد از کارخانه»داشا: 

 «.ک  د های کیایی کار می زمیه

گوی د که در هژده وال گذشته مشکل کمبود زمیه   داران با انتقاد از حکوما، می کارخانه

 .اوا بیای آنان حل نشده

های  درصد کارخانه۳۳

پارک ص عتی پلچیخی 

کیایی  عالیا   در زمیه

 دارند

 داخلی


