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  نیوا ع اسیه 

  ۹۹۹۹دلو  ۹نیوز خبینگار طلوع

اش را به ه د از  رسزه۹۳هزار دالی هزی ۀ یک وفی شخصی  بیب یاد یکی از و دها، آقای توتاخیل نُه

اوا که در ننایا آمی مالی با  رس شده اوا اما با مخالفا آمی مالی س محاوبه بانک رسبه بانک خواوته

  .چ د ته از کارم دان دیگی از بانک بیک ار شدند

هزار ا غانی ماهانه حقوق ۰۸۲بیب یاد یک و د دیگی، ناظی کل بانک میکزی در حالی که 

هزار ا غانی دیگی ۰۲اوا، خواهان ا زایش  که ا زایش بنای مواد اسلیه گفته اوا، بیای آنچه گی ته می

 .اوا اش شده در حقوق ماهانه

های وفیها باید از ووی شورای عالی بانک میکزی تأیید  گوید که تمامی هزی ه اما آقای توتاخیل می

تواند که با بودجه بانک میکزی وفی شخصی ک د. تا زمانی که تصویب  گاه کس نمی هیچ»شود: 

 «.تواند شورای عالی محتیم یا هیئا عامل محتیم را نداشته باشد کس وفی شخصی نمی

بانک  های آقای توتاخیل با سجود مخالفا بیخی از مسؤسالن ده د که درخواوا و دها نشان می

/https://tolonews.com/index.php/fa.اوا       میکزی، از ووی شورای عالی ایه بانک تأیید شده

 بسته خبیی

 داخلی

و دها: ناظیکل بانک 

میکزی بیای وفی 

شخصی از ایه بانک 

 اوا پول گی ته

ایی پس از کاهش  کام'

کیسنا پیساز   محدسدیا

 'ک د به ارسپا را آغاز می

 داخلی

 دلو 1نیوز  خبینگار طلوع

های هوانوردی ا غانستان در  نیوا ویاه اتحادیۀ ارسپا قیار دارند، مسؤسالن  که شیکا درحالی

 .رس نیسا گوی د که ایه شیکا با هیچ محدسدیتی رسبه می«ایی کام»شیکا هوانوردی 

های ناشی از سییسس کیسنا در ارسپا، ایه  گوی د که با کاهش محدسدیا مسؤسالن ایه شیکا می

 .ک د های هوایی ارسپا آغاز می شیکا پیسازهایش راه به میدان

ک  د که تمام شیایط بیای آغاز پیسازها به ارسپا را دارند س پس از  ایی ادعا می مسؤسالن کام

های ناشی از کیسنا، نخستیه پیساز ایه شیکا به ارسپا از میدان هوایی  یانگفورت آغاز  محدسدیا

 .خواهد شد

های وازمان آیاتا را داریم س در حال حاضی  ما ویتیفکیا»ایی گفا:   یید پیکار، معاسن شیکا کام

 «.هیچ نوع مانعی سجود ندارد س نیاز اوا که پیسازهای مان را شیسع ک یم

گوی د  ک  د اما می ایی را به ارسپا رد نمی مسؤسالن ادارۀ هوانوردی هیچ د آغاز پیسازهای شیکا کام

ایی به کیایه گی ته  که ایه پیسازها با کمک یک هواپیمایی شیکا اسکیای ی که از ووی شیکا کام

 .اوا انجام خواهد شد شده



 ۹۹۹۹دلو  ۸هشا صبح  ویدحشما مییی

تییه م ابع معدنی را در جنان دارد. از  نخورده ا غانستان از جمله کشورهایی اوا که دوا 

میدان گی ته تا میدم عام، به ایه باسر هست د که در صورت اوتخیاج م ابع معدنی،  دسلا

ا غانستان شاهد تیقی س ثبات خواهد بود. رویدن به ایه آرزس مشکل اوا، اما ناممکه 

 .نیسا

موجودیا م ابع ویشار طبیعی در ا غانستان، همواره توجه جنانیان را جلب کیده اوا. 

دهد که در صورت اوتخیاج ایه م ابع، کلید خودکفایی  ها در ایه مورد نشان می بیروی

 .کشور به دوا خواهد آمد

ش اوی امییکا پس از وینگونی رژیم طالبان، در صدد آن شد تا در مورد م ابع  وازمان زمیه

شود که ایه پژسهش در هفتاد درصد خاک  طبیعی ا غانستان تحقیق ک د. هیچ د گفته می

 .انگیزی مورد توجه قیار گی ا ا غانستان صورت گی ته اوا، اما نتایج آن به شکل شگفا

در ایه پژسهش، تخمیه زده شده اوا که ا غانستان دارای م ابع ارزشم د مس، و گ آهه، 

ع اصی خاکی کمیاب مان د النتانیم، وییم، الومی یوم، طال، نقیه، زی ک، ویماب س لیتیم 

میلیارد دالی تخمیه زده  ۸۹اوا. از ایه میان، ت نا ارزش ذخایی کاربونیا در سالیا هلم د، 

 .شده اوا

شده در ا غانستان دانسته شده اوا س گفته  تییه ذخایی کشف آهه س مس از جمله بزرگ

تییه  تواند ایه کشور را به بزرگ ای بزرگ اوا که می  شود که ایه ذخایی به اندازه می

های بانک جنانی در ایه خصوص نشان  آهه س مس در جنان تبدیل ک د. بیروی  تولیدک  ده

تواند تا  دهد که درآمد حاصل از معادن در ذخایی مس عی ک لوگی س آهه حاجیگک می می

ها، اندازه س ت وع ثیست  میلیون دالی بیود. ایه یا ته ۹۲۲طور متووط به   به ۰۲۹۹وال 

                                                        ./https://8am.af.دهد معدنی ا غانستان را نشان می

معادن؛ کلید خودکفایی 

 ا غانستان

 داخلی

 ۹۹۹۹دلو  ۹هشا صبح

که از هفا وال به ایه وو کار واخا آن «ووختوک»صبح، بامیان: ب د بیق موووم به ۸

شب، هشتم دلو، توزیع بیق از ایه  در نیلی، میکز سالیا دایک دی، جییان داشا، چنارش به

 آزمایشی آغاز شد.  ب د به گونه

اک ون جییان بیق ب د  صبح گفا که هم۸نصیاهلل غوری، وخ گوی سالی دایک دی، به رسزنامه 

 ک  د. ووختوک به شبکه بیق شنی نیلی سصل اوا س میدم از آن اوتفاده می

کیلوسات انیژی بیق را  ۰۲۲وخ گوی سالی دایک دی ا زسد که ایه ب د بیق ظی یا تولید 

کیلوسات به شبکه بیق شنی نیلی  ۹۰۲ها با ظی یا  دارد س در حال حاضی ت نا یکی از توربیه

 سصل شده اوا.

در حدسد پ ج «ووختوک»  میلیون دالی امییکایی در م طقه ۹.۹  ایه ب د بیق، با هزی ه

 دهد. گان شنی نیلی را بیق می کیلومتیی شنی نیلی واخته شده اوا س باش ده

توزیع بیق ب د 

در «ووختوک»

 دایک دی آغاز شد

 داخلی

https://8am.af/author/news-8am/
https://8am.af/author/news-8am/


 دلو/ باختی۹کابل/

درصد ا زایش یا ته اوا. آژانس اطالعاتی باختی به  ۸۳میزان صادرات ا غانستان به چیه 

نقل از خبینامه د تی مطبوعاتی سزارت ص عا س تجارت خبی می دهد که حجم صادرات 

میالدی ا زایش یا ته  ۰۲۹۹درصد نسبا به وال  ۸۳به چیه،  ۰۲۰۲ا غانستان در وال 

 ۰۹اوا. بیاواس آمار های اداره کل گمیکات چیه، صادرات ا غانستان به آن کشور از 

میالدی ا زایش  ۰۲۰۲میلیون دالی در وال  ۰۹به  ۰۲۹۹میلیون دالی امییکایی در وال 

میالدی انواع مختلف محصوالت ا غانی شامل جلغوزه،  ۰۲۰۲یا ته اوا. در جییان وال 

پ به ،میوه خشک، شامل زردآلوی خشک، کشمش، انجیی خشک، و گ های قیمتی میمی س 

 /https://bakhtarnews.af       .تالک س بیخی اموال دیگی به کشور چیه صادر شده اوا

میزان صادرات کشور به 

 چیه ا زایش یا ته اوا

 داخلی

  دلو/ باختی 1کابل/ 

داکتی بشیی نورمل معیه پالن س پالیسی سزارت صحا عامه، چگونگی  عال وازی  ابییکه 

  .تولید محلوالت زرقی را مورد بحث قیار داد

وال قبل بیای ایه  1های که  طبق هدایا ریاوا جمنوری در پیوند به بیروی دوتگاه

 ابییکه خییداری شده بود، هماه گی میان شیکا چی ایی که جنا  عال وازی ایه 

 ابییکه با ایه شیکا قیارداد شده اوا، کارهای تدارکاتی، تامیه م ابع بیق، تامیه ام یا 

کارم دان ایه شیکا، بودجه س کارهای واختمانی با مسوسالن اداره های میبوط شییک شد 

  .س رسی اقدامات الزم در ایه زمی ه بحث س تبادل نظی صورت گی ا

معیه پالن س پالیسی سزارت صحا عامه، بی  عال وازی وییعتی ایه  ابییکه تاکید کید س از 

.مسوسالن اداره های ذییبط خواوا که سزارت صحا عامه را در ایه راوتا همکاری ک د

 ابییکه تولید محلوالت 

 زرقی  عال می شود

 داخلی

 دلو /باختی 1

ها  کیلوسات بلخ، مشکل کمبود بیق س پیچاسی ۰۰۲ با سصل شدن بیق تیکم ستان به دوتگاه

 .در شنیمزارشییف حل شده اوا

عالسه بی چالش های  قی، ج گ س نا ام ی، کمبود انیژی بیق س پیچاسی های دسامدار آن نیز 

دام گیی باش دگان بلخ بود، به سیژه ایه مشکل در  صل ویما آنان را با مشکالت زیاد مواجه 

کیده بود، اما وه رسز پیش بیق سارداتی تیکم ستان به شبکه عمومی بیق آن سالیا سصل 

 .شد

حمیداهلل حمیدی، رییس حوزۀ بلخ بیش ا به خبینگار آژانس اطالعاتی باختی گفا که پس از 

کیلوسات بلخ، سصل شده  ۰۰۲ های آن ریاوا، بیق سارداتی تیکم ستان به دوتگاه تالش

میگاسات انیژی بیق مزارشییف از آن کشور تامیه شد که بیق شنی  ۹۰ اوا س اک ون

 .ک د مزارشییف را تامیه می

مشکل کمبود بیق س 

ها در  پیچاسی

شنیمزارشییف حل شده 

 اوا

 داخلی

https://bakhtarnews.af/dr/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7/
https://bakhtarnews.af/dr/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7/


 دلو/ باختی 1پلخمیی/ 

درصورت ر ع مشکالت ناشی ازکمبود انیژی بیق، وطح تولید وم ا در ابییکه های   

 .ا زایش خواهد یا ا وم ا غوری بیش از چنل درصد

ظاهیعبادی رییس  ابییکه های وم ا غوری درمصاحبه باخبینگارآژانس باختیگفا که 

میگاسات بیق اوا اما رسزانه  دسازده وم ا غوری رسزانه ۰سنمبی ۹ضیسرت  ابییکه های نمبی

 .وه تا چنارمیگاسات بیق به دوتیس ما قیارمی گیید

پ جصد  تا چنارصد نسبا کمبود انیژی بیق رسزانه  به گفتۀ عبادی، ایه  ابییکه ها

کل کیتولید دارد، درصورت تامیه بیق مورد نیاز ابییکه های وم ا غوری تولید  سهشتاد

نه صد تا یکنزارتُه تولید می شود که چنل درصد درتولید وم ا ا زایش به عمل  کل کیبه

 .می آید

کمبود بیق مشکل 

اواوی در  ابییکه های 

 وم ا غوری اوا

 داخلی

 داخلی
  

 جدی/ باختی 1پلخمیی/ 

 .رهبیی  ابییکۀ وم ا ِغوری موازی دسصد جییب زمیه را بوته هی گ غیس می ک د

ایه دسصد جییب زمیه که شامل بخش دسم باغ تیقی  ابییکۀ وم ا غوری اوا 

درنظیاوا که امسال بیعالسۀ غیس ده هزار ننال اصالح شده میوه دار، درآن بوته هی گ نیز 

 .غیس شود

هدف ایه اقدام  که محمدظاهیعبادی رییس  ابییکۀ وم اِ غوری به آژانس باختی گفا   

اوتفاده ازجایدادهای دسلتی سجلوگییی ازغصب زمیه های  ابییکه، تقویا ب یۀ مالی  ابییکه 

 .سانکشاف کمیب د وبز ع وان کید

کمیب د وبز  ابییکۀ 

وم ا غوری گستیش 

 داده می شود


