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 0منازعه شرکت مخابراتی روشن و ادارهای تنظیم خدمات مخابراتی.
-

-2افزایش بهای مواد خوراکی در بلخ درماه رمضان.

-4بیش از سیزده هزار تُن ستروس درافغانستان تولید شدهاست.
 -3صدها خانواده درقندهار به انرژی برق آفتابی دست یافتند.
-5دهها پروژۀ زراعتی در کندز تطبیق شدهاست.
-6کارساخت چهار بازار تجارتی درشهر شبرغان امروز آغازشد.
-7کارساخت سرکهای پارک صنعتی امیرعلی شیرنوایی بلخ آغازشد.
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داخلی
منازعه شرکت مخابراتی
روشن و ادارهای تنظیم
خدمات مخابراتی

چگونهگی پرداخت بدهی های مالیاتی بیشتر از دو میلیارد افغانی شرکت مخابراتی روشن بهه
حکومت ،سبب منازعه میان این شرکت و ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی شدهاست.
پس از آن که دفتر مرکزی شرکت مخابراتی روشن در نتیجه یک انفهجهار نهیهرومهنهد سها
 ۷۱۰۲میالدی در چهار راه زنبق کابل به شدت آسیب دید و این شرکت نتوانست هزینههها و
مالیاتش را در زمان معین به حکومت بپردازد ،شرکت روشن بیش از دومیلیارد افهغهانهی بهه
حکومت بدهکارشد.
https://tolonews.com/fa/afghanistan-171535

طلوع نیوز29:حمل

داخلی
افزایش بهای مواد
خوراکی در بلخ درماه
رمضان

باشنده گان والیت بلخ از افزایش بهای مواد خوراکی به ویژه بهای روغن مایع دراین والیت،
شکایت دارند.
آنان میگویند که از دو هفته بدینسو و با آمدن ماه رمضان ،بهایآرد ،روغن ،برنج و اقالم
گونهای چشمگیری افزایش یافتهاند.
خوراکی دیگر به 
محمدصدیق ،یکی از باشندهگان بلخ گفت:یک بشکه روغن آفتاب پرست به  ۲۱۱افغانی
رسیده و ممکن به  ۰۱۱برسد .یک بوجی آرد که قبال  ۰۰۱۱افغانی میخریدیم به ۷۱۱۱
افغانی رسیدهاست.

داخلی
بیش از سیزده هزار تُن
ستروس درافغانستان
تولید شدهاست

کابل  ۷۲ /حمل /باختر
در سا  ۰۹۲۲سیزده هزار و  ۷۴۹متریک تُن ستروس شامل کینو ،مالته ،نهارنهج و لهیهمهو
درافغانستان تولید شدهاست.
به گزارش آژانس باختر؛ وزارت زراعت آبیاری و ما داری امروز با نشرخبرنامهای گفتههاسهت:
در سا  ۰۹۲۲در کشور  ۰۹هزار و  ۷۴۹متریک تُن ستروس شامل کینو ،مهالهتهه ،نهارنهج و
لیمو تولید شدهاستکه ننگرهار با تولید  ۲هزار تُن کینو ،مالته ،نارنج و لیمو ،بیشترین تولیهد
استکه حدود یکهزار و  ۲۷هکتار زمین دراین والیت تحهت
ستروس در سطح کشور را داشته 

پوشش باغهای ستروس قرار داشتهاست .https://bakhtarnews.af/.

داخلی
صدها خانواده درقندهار
به انرژی برق آفتابی
دست یافتند

داخلی

دهها پروژۀ زراعتی در
کندز تطبیق شدهاست

داخلی
کارساخت چهار بازار
تجارتی درشهر شبرغان
امروز آغازشد.

قندهار ۷۲/حمل /باختر
برق صدها خانواده درقندهاربه وسیلهای انرژی آفتابی تامین شد.
این شبکه درچارچوب برنامه ای میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات بهه درخهواسهت
روستا نشینان درولسوالی سپین بولدک ساختهشد.
یک مسؤو ریاست احیا و انکشاف دهات قندهار به آژانس باخترگفت :که این شبکه شهانهزده
کیلووات برق تولید میکند و به نزدیک به یک هزار خانواده نورو انرژی میرساند.
کندز29/حمل/باختر
مسووالن درکندز میگویند که دهها پروژهای زراعتی دریک سا گذشته درآن والیت تطبیق
شدهاست.
عصمتاهلل مرادی ،سخنگوی والیکندز به آژانس باخترگفت :که در یکسا گذشته دوصد و
بیست پروژۀ بزرگ و کوچک زراعتی به هزینهای نود و دو میلیون افغانی درمرکز و
ولسوالیهای کندز تطبیق شدهاست.
ویافزود :کهاین پروژهها شامل شصت و یک کشمش خانه ،یکصد و پنج ذخیرهگاه پیاز ،پنجاه
دستگاه خشککن میوه سولری و چهار سرد خانه با ظرفیت بیست و پنج تُن محصوالت
زراعتیاست.
شبرغان29 /حمل /باختر
محمد هاشم رییس ،والی جوزجان به آژانس باخترگفت :که نسبت ازدحام فعالیتهای بیش از
حد صنفهای کسبه کاران درجادهها و محالت غیرمجاز داخل شهر ،کمیسیون نظم و توسعۀ
شهر تصمیم بر آنگرفت که شماری ازکسبه کاران جهت فعالیتهای بهتر به بیرون ازشهر نقل
مکانکنند.
والی افزود :که این بازارها برای صنف ترکاری فروشان ،فلزکاران و نجاران درساحهای بیست و
پنج جریب زمین ملکیت دولت از بودجهای شاروالی در نظر گرفته شدهاست و هرکدام این
بازارها گنجایش یکصد دکان را خواهد داشت.

داخلی
کارساخت سرکهای
پارک صنعتی امیرعلی
شیرنوایی بلخ آغازشد

مزارشریف29 /حمل /باختر
کارساخت زیربنایی سرکهای پارکصنعتی امیرعلی شیر نوایی در بلخ دیروز آغازشد.
به گزارش آژانس باختر؛ سید محسن سادات ،رییس عمومی پارکهای صنعتی وزارت صنعت و
تجارتگفت :که هزینهای ساختسرکهای پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی نود میلیون
افغانی میشودکه از بودجهای انکشافی وزارت صنعت و تجارت پرداخت میشود و در نُه ماه
کار آن تکمیل خواهدشد.
غالم فاروق خپلواک ،سرپرست بلخ نقش پارک صنعتی امیر علی شیرنوایی را درتوسعه و رشد
اقتصادیکشور و اشتغا زایی ارزنده خواند و افتتاح کار سرکهای آن را گام مهم یادکرد.

