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المللی با هزی ۀ دس میلیاارد  گوید که قیار اوا یک میدان هوایی بیه ادارۀ هوانوردی ملکی می

 .دالی در سالیا لوگی واخته شود

بنیه بیداری وپیده خواهاد شاد   ا زاید که ایه میدان هوایی تا وه وال دیگی به ایه اداره می

 .های کامل ایه میدان هوایی تا پانزده وال زمان خواهد بید شدن بینامه اما عملی

گفتۀ مسؤسالن ادارۀ هوانوردی، هزی ۀ واخا س واز ایه میدان هوایی بیه المللی در واه  به

دارد که ایه میدان را بیای پایسازهاای مالای س  میلیون دالی هزی ه بی می۳۲۲وال نخسا، 

                                   https://tolonews.com/fa.الملی آماده خواهد واخا بیه

 بسته خبیی

 داخلی

یک میدان هوایی با 

هزی ۀ دس میلیارد دالی 

 شود در لوگی واخته می

هزار  ۲۳ثبا نزدیک به 

  بیش از  و د موتی بی

دس میلیارد ا غانی به 

خزانه دسلا ساریز شده 

 اوا

 داخلی

 دلو 31هشا صبح 

و د را گمیک س  هزار موتی بی ۲۳گوید که در جییان چنار ماه گذشته حدسد  سزارت مالیه می

وا اد،  های مسوسالن ایه سزارت، از بابا محصول موتیهای بی محصول کیده اوا. طبق گفته

میلیون ا غانی به حساب دسلا ساریز شده اواا. مساوسالن ایاه سزارت  ۹۲۱دس میلیارد س 

مانده اوا که باید گامایک س   و د باقی گوی د که ه وز هم شمار زیادی از موتیهای بی می

های موتیهای جدید، میزان  محصول شود. به باسر ایه نناد، محتمل اوا که با ثبا س راجستی

دلیل، سزارت مالیه منلا تعییه شده بیای قانونم ادواازی   عواید بیش از ایه شود. به همیه

گوی د که بیای ثبا واایای  ایه موتیها را بار دیگی تمدید کیده اوا. مسوسالن ایه سزارت می

و د، میعاد زمانی تا دهم ماه حوت وال جاری تمدید شده اوا، از ایه رس کسانای  موتیها بی

شاان را گامایک س  ک  د تا موتایهاای شان تاک ون ثبا نشده،  یصا پیدا می که موتیهای 

قیار بود موتیهای دوا راوا پاکستان از چایخاه تایا ایاک  محصول ک  د. از ووی دیگی 

، ایه تصمیم ملاغاا  گوید که بیاواس نیازم دی بییسن شود، اک ون اما ریاوا تیا یک کابل می

 .شان ادامه دهد شده س قیار اوا ایه موتیها به  عالیا

https://8am.af/ 



گوید، با توجه به  ک د س می : سزارت مالیه از عدم تصویب و د بودجه ابیاز نگیانی میدلو33صبح، ۸

نویس ووم بودجه گ جای ده شده، باید ایه و د تصویب شود.  های مجلس در پیش که خواوا ایه

دهد که در صورت عدم تصویب و د بودجه، وطح  قی س مشکالت اقتصادی  ایه سزارت هشدار می

 یابد. ا زایش می

سووم دلو، در یک نشسا خبیی ش به، بیسا محمدخالد پای ده، ویپیوا سزارت مالیه، رسز پ ج

ها در و د بودجه  های آن گی شده س خواوا گان مجلس رویده های نمای ده گفا که به خواوا

س از لحاظ امکانات مالی قابل تطبیق بوده، «معقول»هایی که  گ جانیده شده اوا. اس گفا، خواوا

 نویس ووم بودجه درج شده اوا. در پیش

ویپیوا سزارت مالیه تأکید کید که ایه سزارت آماده هینوع همکاری س کار مشتیک در موضوعات 

نویس ووم بودجه طیح ا زایش معاشات  گان اوا. سی ا زسد که در پیش تخ یکی با مجلس نمای ده

 رتبه دسلتی ا زایش یابد. در نظی گی ته شده س قیار اوا معاشات کارم دان پاییه

هشدار سزارت مالیه به 

مجلس: در صورت عدم 

تصویب بودجه، وطح 

 یابد  قی ا زایش می

 داخلی

گذرگاه تورخم شش رسز 

در هفته به رسی 

 مسا یان باز خواهد بود.

 داخلی

 دلو آریانا نیوز 33

دلو( تایید کیدند که گذرگاه تورخم شش  ۳۹های ا غان س پاکستانی رسز گذشته )وه ش به،  مقام

 رسز در هفته به رسی مسا یان باز خواهد بود.

های آن کشور گزارش داده اوا ایه گذرگاه از دسش به یا ش به  های پاکستانی به نقل از مقام روانه

 به رسی مسا یان باز خواهد بود س ت نا رسز یکش به بسته میباشد.

 ایه درحالی اوا که اک ون ایه گذرگاه چنار رسز به رسی مسا یان باز میباشد.

ما ”های آن کشور در ایه باره گزارش داده اوا که: روانه پاکستانی دیلی تایمز به نقل از مقام

ی گذشته در ایه باره تصمیم گی ته بودیم س م تظی طیف ا غان بودیم تا م ابع را در طیف  هفته

                                                    /https://ariananews.af”خود  یاهم ک  د.

  دلو/ باختی ۳۲کابل / 

، امیسز ازطییق «مشارکا س همکاری بیای تووعۀ اقتصادی ا غانستان»یی تحا ع وان   نشسا سیژه

سیدیو ک فیانس بیگزار شد . به گزارش آژانس باختی  ایه نشسا با حضور صدیق روولی ویپیوا 

امییکا س تعدادی از  ٔ  های اقتصادی، دیه تامپسون دوتیار سزیی امور خارجه ریاوا همکاری

محققان، به ابتکار ج یال قونسلگیی جمنوری اوالمی ا غانستان در شنی الس انجلس از طییق 

های اقتصادی سزارت امور خارجه، بی  سیدیو ک فیانس، بیگزار شد. در ایه نشسا ویپیوا همکاری

اقتصادی میان کابل س ساش گته از طییق دیاوپورا تأکید کید س  ٔ  گستیش همکاری درعیصه

های تجارت،  ازا غانان مقیم آمییکا خواوا که با اوتفاده از تجارب شان کشور شان را در بخش

امییکا در امور آویای ج وبی س  ٔ  اقتصاد، آموزش های علمی کمک ک  د. دوتیار سزیی خارجه

کیده در امییکا را در   های علمی ا غانان تحصیل آویای میانه ، خاطینشان کید: ما تجارب س اندسخته

دانیم س در ایه راوتا با  های عمیانی س اقتصادی در ا غانستان با اهمیا می  راوتای تطبیق پیسژه

 حکوما ا غانستان همکاری خواهیم کید. 
https://bakhtarnews.af/ 

مشارکا س ”نشسا 

همکاری بیای تووعۀ 

”اقتصادی ا غانستان 

 بیگزارشد

 داخلی



  دلو/ باختی۳۳مزارشییف/

رییس زراعا بلخ می گوید که درآن سالیا  ارم های ماهی پیسری سجود دارد س واالنه 

یکصد س پ جاه ته متییک ماهی تولید می شود. محمد والم واعی، رییس زراعا بلخ به 

خبینگار محلی آژانس باختی گفا که آخییه ارقام نشان می دهد که از حدسد هشتاد  ارم 

ماهی پیسری در آن سالیا یکصد س پ جاه ته متییک ماهی به دوا می آید. واعی ا زسد که 

حوض های ماهی پیسری بیشتی در سلسوالی های شورتپه، کلدار، شولگی س یک تعداد آن در 

 های ننیشاهی، بلخ، دهدادی س خلم آن سالیا موقعیا دارد.  سلسوالی

واالنه یکصد س پ جاه ته 

متییک ماهی در بلخ 

 تولیدمی شود

 داخلی

آب هزاران 

هکتارکشتزاردرن گیهاربه 

سویلۀ انیژی آ تاب 

 تامیه می شود

 دلو/ باختی ۳۳جالل آباد/  داخلی

 .با واخا یک شبکۀ آبیاری درن گیهار، آب مورد نیاز هزاران هکتارکشتزار دهقانان، تامیه می شود

ایه شبکه در ارم هده موقعیا دارد س پس ازواخا دریک سقا می تواند آب مورد نیاز بیسا 

 .هزارهکتار کشتزاررا به سویلۀ انیژی آ تاب تامیه ک د

 .بانک انکشاف آویایی بیای واخا ایه شبکه، چنل سوه ملیون ا غانی هزی ه می ک د

حشما اهلل غفوری معاسن ادارۀ آبیاری سم ابع طبیعی به آژانس باختیگفا که با واخا ایه شبکه 

 .بیای بیسا هزارهکتارکشتزارکانال ن گیهاردر واحۀ  ارم هده، زمی ه آبیاری  یاهم می شود

 دلو/ باختی 33تالقان/ 

متی دیوار محا ظتی آهه کانکیتی در سلسوالی  یخار تخار  یکصد سبیسا سشش کار واخا

 .تکمیل س امیسز ا تتاح شد

د تی مطبوعاتی ریاوا احیا سانکشاف دهات تخار به آژانس باختی خبیداد که ایه دیوار 

میلیون سنه  نه محا ظتی در قییۀ ج گل گزای سلسوالی  یخار به هزی ۀ بیش از

هزار ا غانی از بودجۀ بینامۀ انسجام واحه یی سزارت احیا س انکشاف دهات واخته  صدسشصا

 .شد

زمیه های زراعتی س 

م ازل رهایشی در  یخار 

از خطی ویالب در امان 

 شد

 داخلی

 / دلو/ باختی33پل علم 

مسوسالن ریاوا زراعا، آبیاری سمالداری لوگی دروال جاری ازاحداث باغ های جدید 

 . درواحۀ یکنزار سهفا صد جییب زمیه درآن سالیا خبیدادند

عبداهلل تسل رییس زراعا، آبیاری سمالداری لوگی به خبینگار محلی آژانس باختیگفا که در 

وال جاری بیای ا زایش حاصالت میوه سشغل زایی بیای باغداران، درواحۀ یکنزار سهفا 

 .صد جییب زمیه باغ های جدید میوه درمیکزسسلسوالی های لوگی احداث شده اوا

سدرواحۀ دسصد  سی ا زسد که یکنزارسپ جصد باغ میوه به همکاری پیسژۀ باغداری سمالداری 

 .جییب زمیه با چنل درصد ونم میدم درلوگی احداث شده اوا

باغ های جدید میوه 

 درلوگی احداث شد

 داخلی


