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خان پس از  بند کمال

دهه انتظار امروز  پنج

برداری سپرده  بهره به

 شد

  ۰۴۱۱حمل  ۴طلوع نیوز :

برداری سپرده  بهره پس از پنج دهه انتظار، سر انجام امروز بند کمال خان در والیت نیمروز به

 .شد

های کشور گفت که  برداری این بند با تأکید بر مدیریت آب جمهور غنی در مراسم بهره رییس

 .گونه رایگان به کشورهای همسایه نخواهد رفت های افغانستان به پس از این آب

نامۀ آب  است که پس از این توافق جمهور افزود که ساخت بند کمال خان باعث شده رییس

نامه  که در این توافق گونه کامل رعایت شود و اگر ایران بیشتر از آنچه دریای هلمند با ایران به

بعد از این کلید ]دریای[ »خواهد در برابر آن به افغانستان نفت بدهد:  است، آب می آمده

کند؛ اما بیشتر از تعهد حرف مذاکره  هلمند بدست افغان است. ایران تعهد خودرا اجرا می

 «.است

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

  ۰۴۱۱حمل  ۵:طلوع 

بس دیگر  ۰۵۵گویند که قرار است  حمل( می ۵شنبه،  مسؤوالن شهرداری کابل امروز )پنج

 .به فعالیت آغاز کنند  مسیر پایتخت، ۰۱نیز در مرحلۀ بعدی در 

افغانی کرایه از هر سرنشین، در  ۰۱تا  ۰۱ها با هزینۀ  گفتۀ مسؤوالن شهرداری، این بس به

 .ایستگاه، فعالیت خواهند کرد ۰۱۴

 .این پنج بس، فعالیت شان را در مسیرهای کارته نو و پروژه احمدشاه بابا مینه، آغاز کردند

است تا  های شهری سبب شده اند که کمبود بس ها در حالی به فعالیت آغاز کرده این بس

 .ها از بهر دریافت موتری، انتظار بکشند ها در جاده پایتخت نشینان برای ساعت

 .ست که هم اکنون تصدی ملی بس در سه حوزه در کابل فعالیت دارد این در حالی

 .اند و اوضاع نامناسبی دارند های آن از کار افتاده اما بسیاری از بس

شهرداری کابل پنج بس 

گونۀ  شهری را به

آزمایشی در پایتخت 

 داخلی



 

 حمل 7طلوع نیوز 

گذاری  های ردیاب موترها در کابل سرمایه شرکت روی نصب دستگاه ۰۱در یک سال اخیر بیش از 

 .اند کرده

ویژه در  گویند که همزمان با افزایش دزدی موترها در شهرهای بزرگ به ها می مسؤوالن این شرکت

های ردیاب  است و اکنون شمار بزرگی از موترداران به نصب دستگاه پایتخت، کاروبار آنان رونق یافته

 .در موترهای شان عالقمند استند

های  ها هم در موجودیت تیلفون این دستگاه»ها گفت:  محمد بالل، مسؤول یکی از این شرکت

 «.دهد و هم از طریق مسج هوشمند کار می

کنند که با  های ردیاب با کارگیری از ماهوارۀ جهانی کار می گویند که دستگاه می  مسؤوالن این شرکت

یابی به معلومات دربارۀ محل توقف یا مسیر حرکت موتر، از روشن  ها در موترها در کنار دست نصب آن

 .شود و خاموش شدن ماشین نیز به صاحبش خبر داده می

کند و به مالک موتر انتقال  ها حتا صداهای داخل موتر را نیز ثبت می نوع پیشرفتۀ این دستگاه

 .دهد می

های  رونق کار شرکت

های  نصب دستگاه

ردیاب در پی افزایش 

 دزدی موترها

 داخلی

بند   غنی  محمد اشرف

کمال خان را افتتاح 

 کرد

 داخلی

 باختر  حمل/  ۴  کابل/

به نیمروز رفته است بند کمال خان را   محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی افغانستان که

 .افتتاح کرد

شرکت   دو معاون ریاست جمهوری او را همراهی می کنند در محفل  محمد اشرف غنی در حالی که

 .افتتاح بند کمال برگزار شده است  کرده است که برای

کیلومتری جنوب شهر زرنج؛ مرکز نیمروز، در مسیر رودخانه هلمند اعمار شده  ۰۱بند کمال خان در 

 . است

 .میلیون مترمکعب آب را داراست ۵۰  این بند ظرفیت ذخیره

میگاوات انرژی برق تولید خواهد  ۹هزار هکتار زمین را آبیاری و بیش از  ۰۱۴خان بیش از  بند کمال

  .کرد

 مقاله :  ۰۴۱۱حمل  ۷هشت صبح  

هایی در داخل و خارج کشور به  خان در والیت نیمروز، واکنش گردان کمال برداری از بند آب بهره

همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این بند خطاب به ایران گفت که افغانستان 

های اجتماعی  دهد. کاربران شبکه آب نمی »مفت»کند و  پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق می

خان داشتند. کاربران افغانستانی با  برداری از کمال های متفاوتی به بهره در ایران و افغانستان واکنش

های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، برخی کاربران  نشر تصاویر بند و آب

رسد با توجه به کاهش منابع  که به نظر می ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان

سالی، اهمیت آب در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به  آب و افزایش خطر خشک

سالی در والیت سیستان و بلوچستان این  های اخیر خطر خشک های ایرانی، طی سال گزارش رسانه

 .کشور در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است

برداری  ها به بهره واکنش

 خان بند کمال

 داخلی


