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روند صادرات کاالها از 

راه دهلیزهای هوایی 

 است متوقف شده

  

 حمل 41 :نیوز طلوع

سو روند صادرات کاالها از راه  گوید که ازچند هفته به این گذاری می اتاق تجارت و سرمایه

 .است دهلیزهای هوایی متوقف شده

گفتۀ مسؤوالن این اتاق، حکومت امسال تنها یازده درصد کُل هزینۀ انتقال کاالها را از راه  به

 .است دهلیزهای هوایی در بودجه تخصیص داده بود که این رقم تمام شده

گویند که حکومت در حدود دو میلیون دالر از هزینه  نیوز می از سویی هم، منابع به طلوع

 .های هوانوردی بدهکار است انتقال کاالها به شرکت

بندی  که بسته هایی قالین»دلجم منان، معاون انجمن تولیدی و صادراتی قالین گفت: 

 «.های خود هم، بسیار قالین داریم  اند و ما در گدام شده..آمادۀ صادرات استند، اما باقی مانده
https://tolonews.com/fa/business-171198 

     

 حمل 41نیوز:   طلوع

گاه گاز مایع در شمال شهر هرات که  در دو ذخیره سوزی پیش از چاشت امروز شنبه در آتش

اند و یک تن هم  منجر به انفجارهای نیرومند نیز شد نزدیک به بیست تانکر گاز سوخته

 .است زخمی شده

های گاز دیر رسیدن موترهای آتش نشانی را علت اصلی گسترش آتش  گاه مالکان این ذخیره

 .کنند خوانند و از ادارۀ اطفاییه انتقاد می می

گی کند. پس  کسی نبود که رسیده هیچ»گاه گاز مایع گفت:  فرزاد جاللی، مالک یکی از ذخیره

های گاز در آتش سوختند، اطفاییه آمد. نه تماس را جواب دادند و نه  از نیم ساعت که شرکت

 «.که اینجا آمدند مصروف عکس گرفتن و تصویر گرفتن شدند گویی کردند به ما. وقتی پاسخ

سوزی در  درآتش

های گاز  گاه ذخیره

درهرات نزدیک به 

 اند تانکر سوخته۰۲

 داخلی
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گذار چینی  برای نخستین بار یک نمایشگاه تولیدات فناوری های چینی از سوی یک سرمایه

حمل( در شهرک چینی  ۰۲کند، روز جمعه ) گی می شود در افغانستان زنده که بیست سال می

 .اندازی شد ها در کابل راه

تولیدات  دراین نمایشگاه شماری از شرکت های چینی و شرکت های مشترک افغانی و چینی،

 .شان را به نمایش گذاشتد

گویند که اگر زمینه های سرمایه  بازرگانان چینی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند می

 .گذاری انجام دهند گذاری الزم برایشان فراهم شود، حاضر استند در بخش صنایع سرمایه

گوید که برای تشویق سرمایه گذاران چینی یک  یومینگ هوی، برگزار کننده این نمایشگاه می

 .گذاری به افغانستان آورده است گروه از چینی ها را برای سرمایه

 حمل 41طلوع نیوز:

انود کوه  هایی بووده سوزی های هرات و فراه، چهاربار گواه آتش در نزدیک به دوماه اخیر والیت

 .اند  ها زیان رسانیده های نفت و گاز در بندرگاه  گاه   بیشتر به ذخیره

سوزی بزرگی در بندر اسالم قلعه هرات رخ داد کوه  روز بیست و پنجم ماه دلو پارسال، آتش به

 .جا گذاشت ها دالر زیان به صد موتر و کانتینر را سوزانید و میلیون حدود هزار و سه

سوزی روز  های روز پنجم و شانزدهم حوت در بندر ابونصر فراهی والیت فراه و آتش سوزی آتش

   .اند های گاز در شهر هرات، رویدادهای دیگر از این دست بوده گاه شنبه در ذخیره

دهود کوه  داند و هشودار موی های تجارت ادامۀ این وضع را نگران کننده می فدراسیون اتاق

 .پروایی در این باره، اقتصاد کشور را به سقوط خواهد کشانید بی



 /حمل/باختر41شبرغان/

 .پروژه در شبرغان مرکز جوزجان امروز افتتاح شد  چهل و نه

پروژه های به هزینۀ بیش از پنجاه میلیون افغانی از کمک دفتر  به گزارش آژانس باختر؛ این

 .حمایت از کودکان در چهل قریۀ شهر شبرغان به بهره برداری سپرده شده است

 .گفته می شود که از مزایای این پروژه ها صدها خانواده مستفید می شوند

https://bakhtarnews.af/ 
پروژه در شبرغان  ده ها 

 افتتاح شد

 داخلی

کار نصب و مونتاژ برق 

آفتابی در بغالن آغاز 

 شد

 داخلی
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 .کار نصب و مونتاژ برق آفتابی در شهرپلخمری مرکز بغالن امروز آغاز شد

میرآقا افضلی، آمر آبرسانی بغالن به خبرنگار آژانس باختر گفت: این دستگاه تولید برق آفتابی 

کیلووات برق را دارد، به هزینۀ سیزده هزار دالر امریکایی به همکاری  دوازده که ظرفیت تولید

 .مالی بنیاد آغا خان نصب و منتاژ شده است

افضلی افزود که هدف از ایجاد این دستگاه برق آفتابی، تامین برق مورد ضرورت شبکۀ 

 آبرسانی ساحۀ نوآباد معدن زغال سنگ شمال بغالن است. 


