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و  ص افدوزسای

  طا دوطم تیاتو

   101شماره مسلسل:  
 

 036699931تاریخ 

  نیوا ع اسیه 

 داخلد

 رسزنامه انیس  ۹۲و بله  در
 

 .هااا واایسنه اناادااهااا ااد در هاایاه دیاایسز پااه پااناایه پاایداری واا اایده شاا  ده

ها شامل واخا و جاه س یک شبده آپیواند، ود سیک کانال آپیاری، دیوار اواتا اادی  ایه ویسنه

ها، ولچک س تامیه آب آشامی ند  ها س کهتزارها ازویالب پیای جلوگییی از آویب روی ن په خانه

 . های عمیق اوا از راه حفیچاه

گوی  که ایه سزاره پیای واخا ایاه  معیاج ال یه شمس معیه سزاره احیا س اندهاف دهاه مد

اس گفا: هفتاد سو ج هزار  .ههتاد س هها ویسنه، یک ص س و جاه میلیون ا غاند هزی ه کیده اوا

ها پانایه  های کیخ، وهتون زرغون، زن ه جان، کنسان س  ارود از ایه ویسنه خانواده در سلسوالد

 .گیین . از ووید هم ص ها ویسنه اندها د دیگی در هیاه در حال واختمان ان  مد

ها ویسنه  پنیه پیداری ده

 اندها د در هیاه

 

 آنانس پاختیو بله  82

 .گوی ، قص  دارد پا تاجیدستان توا ق امه همداری اوتیاتیژیک را امضاء ک   ا غانستان مد

و تمبی( در ایه مورد خبی داد، اما زمان س مدان امضای ایه  ۸۱سزاره خارجه ایه کهور امیسز )

اعالمیۀ سزاره خارجه ا غانستان واعاتد وس از دی ار محم  ح یف اتمای .و   را مهخص ندید 

ال یه منیال یه سزیی خارجه تاجیاداساتاان در رسز  ویویوا سزاره خارجه ا غانستان پا ویاج

تاجیدستان در حال حاضی پا چنار کهور چیه، قزاقساتاان،  .نخسا وفیش په دسش به نهی ش 

  .های همداری اوتیاتیژیک را دارد رسویه س ازپیدستان توا ق امه

ا غانستان پا تاجیدستان 

توا ق امه همداری 

اوتیاتیژیک امضاء 

 ک   مد

 داخلد



 ۸۹۲۲, ۹۲و بله 

ویویوا سزاره صحا عامۀ ا غانستان تعن  کیده که در سالیا غور یک شفاخانه ص  پساتایی پایای 

 ش .واخته خواه   ۸۲معالجه پیماران کوسی  

و بله( سارد سالیا غور ش  س تعن  و ید که ایه شافااخااناه در  ۹۱احم  جواد عثماند شام جمعه )

پستیی را دس هفته ویش در حضور رئیس  ۸۱۱جییان شش ماه گهایش خواه  یا ا: قیار داد شفاخانه 

جمنور س معاسنیه ریاوا جمنوری پا شیکا اندهاف ملد امضا کیدم. ظیف شش ماه شفاخانه اعاماار 

 ".شود مد

های ایه سالیا از خ ماه صحد محیسم  گوی   که ح سد ص  هزار ته از پاش  ه های محلد غور مد مقام

در غور در حالد صوره مد گیید که شمار رواماد  ۸۲تعن  پیای واخته شفاخانه پیماران کوسی  .ان 

 .ته جان پاخته ان  ۸۸ته روی ه. از میان آننا  ۸۹۱مبتالیان په سییسس کیسنا در ایه سالیا په 

شفاخانه ص  پستیی 

پیای درمان پیماران 

در غور واخته  ۸۲کوسی 

 شود مد

 داخلد

  و بله/ پاختی ۹۱جالل آپاد/ 

 . ن گیهار در آوتانه جمع آسری حاصاله خیما قیاردارد

په اواس پیآسردها، امسال یک ص س و جاه ته خیما در نخلستان های ن گیهار تولی  شا ه اواا، در 

  حالد که ایه رقم دروال گذشته ت نا ص  ته پود.

یک مسوسل ریاوا زراعا، آپیاری س مال اری ن گیهار په آنانس پاختی گفا که په زسدی رسنا  جاماع 

 . آسری حاصاله خیما در ن گیهار آغاز مد شود

اس گستیش واحاه کها س آموزش پاغ داران در زمی ه شیوه های نویه پاغ داری را از علا های اصلاد 

 . ا زایش حاصاله خیما در ن گیهار خوان 

 .قیار اوا در پینامه ید ص ها پاغ ج ی  خیما در پاخاش هاایاد از نا اگایهاار وااخاتاه شاود

 مسوسالن امی سار ان  پا واخا ایه پاغ ها، ن گیهار از رهگذر خیما خودکفا شود.

  و بله/ پاختی ۹۱لهدیگاه/ 

 .پاغ داران در هلم   مد گوی   که چهم په راه پنیه گییی از کهاماش خااناه هاای جا یا  انا 

قیار اوا تا وایان همیه هفته یک ص  س و جاه سو ج کهمش خانه درهلم   په پنیه گییی و یده شود

 . 

واخا ایه کهمش خانه ها زمی ه پیای نگن اری انگورپاغ داران سنیز مب ل کیدن انگور پاه کهاماش 

 . را یاهم مد ک  

تا ویش از ایه پخش اعظمد از انگور تولی ی هلم   که پازار چ  اند نمد یا ا مد گ  ی  اما اکا اون 

پاغ داران مد توان   پخهد از انگور تولی ی شان را په کهمش تب یل ک    س در پاازارهاا پاه  ایسش 

 . پیوان  

زلمد الدو رییس زراعا، آپیاری س مال اری هلم   په آنانس پاختی گفا که پاغ داران پایای تاولایا  

 .کهمش په کهمش خانه ها نیاز داشت   که ای ک تا آخای هافاتاه پاه آن دواا ماد یااپا ا 

ویش از ایه پیسا سهفا کهمش خانه در هلم   واخته ش ه اوا س پا واخا کهمش خااناه هاای 

 .ج ی ، پاغ داران دیگی مهدلد پیای تولی  کهمش س نگن اری  یاسرده های شان را نخواه   داشا

ن گیهار در آوتانه جمع 

 آسری حاصاله خیما

 داخلد

 داخلد

ص ها پاغ دار هلم  ی 

چهم په راه پنیه گییی 

 از کهمش خانه ها ان 
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 و بله/ پاختی۹۲ یض آپاد/ 

  حاصاله چار مغز در پ خهان امسال کاهش یا  ته اوا.

یک مسوسل ریاوا زراعا پ خهان په آنانس پاختی گفا که درآن سالیا در ح سد یک هازارس 

ههتص  هدتار پاغ چارمغز سجود دارد سمیزان تولی  چارمغز در وال گذشتاه وا اجاصا سواد 

متییک ته پود سلد امسال په دلیل پارش پیف زیاد ، په حاصاله چارمغز ص ماه سارد شا  س 

 تولی  آن کاهش یا ته اوا.

آسرد  ها سارداه میلیوند دارس، اک ون اما صادراه شماری از اقالم داخلد یک دواا وس از وال

ی ت ظیم امور دساید س محصواله صحاد،  وعی  راش ، رییس اداره شود. غالم پزرگ و  اشته مد

وو  گوی  که از وه وال په ایه خوان  س مد آسرد پزرگ مد صادراه دارسی ا غانستان را یک دوا

 .های علمد،   د س مسلدد اوا های تولی ی دارس شاه  ویهی ا کارخانه

حاصاله چار مغز در 

پ خهان کاهش یا ته 

 اوا

 داخلد

 و بله 86 :اطالعاه رسز

ی پودیزم پا ق ما دسهزار  ی دسره ش ه م اپع محلد در سالیا ن گیهار از کهف یک زن ان واخته

 .ان  واله خبی داده ۸۱۱س 

کااری  ی د تی مطبوعاتد سالد ن گیهار آم ه اوا که ایه زن ان در جییاان کا ا ن در اعالمیه

رسد کهف ش ه  سلسوالد ویخ «وبزآپاد»ی  ش اوان ریاوا اطالعاه س  یه گ در م طقه پاوتان

 .اوا

ی عمیق واخته ش ه س درسازه ن ارد س کاار آن پاا  په نقل از اعالمیه، ایه زن ان در یک واحه

  .ش ه اوا واختار سیژه انجام ش ه اوا. از ایه زن ان در امور نظامد کار گی ته مد

 

 پد پد ود خبیهای جنان: 

 

میالایاون دسز  ۸۱۱دسنال  تیمپ رئیس جمنور امییدا تعن  کیده که کهورش تا وایان امسال، 

و تمبی( در یک نهسا خابایی  ۸۱تیمپ رسز جمعه ).را تولی  خواه  کید ۸۲ساکسیه کوسی  

هاا خاواها   در قصی وفی  گفا که تا ماۀ اوییل وال آی  ه، ساکسیه پیای تمامد امییاداایاد

رسد ساکسیه سییسس کیسنا تا ماۀ اکتوپای  ویش از ایه دسنال  تیمپ گفته پود که انتظار مد.روی 

پیای تطبیق په میدم عیضه شود اما دانهم  ان گفته ان  که ایه ویهبی د غیی عملد په ناظای 

میلیون ته در ویتاوی جنان پاه  ۹۱په گزارش ووه تون جانز هاود ز، تا حاال پیش از .رو  مد

هزار ته جان داده ان  س حا سد  ۲۸۱از میان آننا، نزدیک په .مبتال ش ه ان  ۸۲پیماری کوسی  

  .میلیون ته هم دسپاره شفا یا ته ان  ۹۸

ی  یک زن ان دسره

 ۹۸۱۱پودیزم پا ق ما 

وال در ن گیهار کهف 

 ش 

 داخلد

 خارجد

تیمپ: تا وایان امسال، 

میلیون دسز  ۸۱۱

 ۸۲ساکسیه کوسی  

 تولی  خواه  ش 
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 و بله 86پد پد ود 

پاه  8181مااه ناخاساا  7پی اواس آمارهای یورسوتاه، اداره اطالعاه آمار ارسوا، چیه در 

 .نخستیه شییک تجاری اتحادیه ارسوا تب یل ش ه اوا، جایگاهد که قبال در اختیار آمییدا پود

په گزارش گیسه اقتصاد پیه الملل  ارس، پی اواس آمارهای یورسوتاه، اداره اطالعاه آمار ارسوا، 

په نخستیه شییک تجاری اتحادیه ارسوا تابا یال شا ه اواا،  8181ماه نخسا  7چیه در 

 .جایگاهد که قبال در اختیار آمییدا پود

درصا   9.6سارداه اتحادیه ارسوا از چیه در پازه نانویه تا جوالی نسبا په م ه مهاپه واروال 

 .درص  ا ا داشته اوا 00.7رش  کیده درحالد که سارداه از آمییدا در همیه م ه 

پی اواس آمار اداره آمار اتحادیه ارسوا، صادراه ایه پلوک په چیه نیز ان کد کاهش یا ته س ا ا 

  .درص  ا ا داشته اوا 6.6درص ی را ثبا کیده درحالد که صادراه په آمییدا  0.2

یورسوتاه: چیه په 

جای آمییدا نخستیه 

شییدد تجاری اتحادیه 

 ارسوا ش 

 خارجد

 

 

 

 

 خارجد

 


