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و  ص افدوزسای

  طا دوطم تیاتو

   102شماره مسلسل:  
 

 136699931تاریخ 

  نیوا ع اسیه 

 داخلد

 و بله  31آریانا نیوز 

ها درز کیده اوا، م ابع تمویل طالبان، قااااام ماواد  روانه  در گزارش ناتو که به تازه گد در

در ایه گزارش آمده اوا که م ابع ماالاد .مخدر س اوتخیاج غیی قانوند معادن گفته شده اوا

هاای اخایای ا ازایا   طالبان زیی نظی مال یعقوب، پسی مال عمی رهبی پیشیه طالبان، در واا 

اشمگیی داشته اوا. گفته شده مال یعقوب، به دلیل رسابطد که در م طقه دارد، م ابع مستقیم 

 .مالد را بیای طالبان  یاهم کیده اوا

بی ب یاد ایه گزارش، پس از آنکه مال یعقوب مسوس  مالد طالبان شده اوا، درآمد ایه گیسه از 

 .ملیارد دالی ا زای  یا ته اوا ۱.۱ملیارد به  ۱

دهد که ایاه گایسه  ها قیار گی ته، نشان مد و دی که تووط اعضای طالبان در دوتیس روانه

مالایاون از  ۰۴۲ملیون دالی از مواد مخادر،  ۴۱۱ملیون دالی از معادن،  ۴۱۴همه واله حدسد 

ملیون از ما ااطا   ۰۲ملیون از مالیات س  ۱۱۲ملیون دیگی از صادرات،  ۰۴۲کشورهای بییسند، 

 https://ariananews.co/?p=112105لی ک  .تحا ک تیس  شان به دوا مد آسرند

آریانانیوز: بی ب یاد 

گزارش وازمان ناتو، 

گیسه   درآمد واالنه

 ۱.۱طالبان به 

ملیارد دالی رویده 

 ...اوا

 و بله / باختی ۰۲میم ه /

 .حاصالت انگور اریاب امسا  ده درصد ا زای  یا ته اوا

عبدالکبیی  یزام رییس زاراعا سآبیاری سمالداری  اریاب به آژانس باختی گافاا کاه درحاا  

حاضیپانزده هزارپ جصدس پ جاه سانارهکتارباغ انگوردر اریاب سجود دارد سازآن شاصاا سواه 

 .هزارته انگوربه دوا آمده اوا

انگور اریاب به سیژه انگورسلسوالد های قیصار،المار،خواجه وبزپوش،شییه تگاب سمیم ه میکزآن 

سالیا شنیت زیاد داردس دربازارهای سالیا های شما  سکابل به بنای بیشتیاز انگورواییسالیا 

 http://bakhtarnews.com.af/dari/business.html   لی ک:  .ها به  یسش مد رود

حاصالت انگوردر اریاب 

 ا زای  یا ته اوا

 داخلد

https://ariananews.co/?p=112105
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 و بله/ باختی۰۲پلخمیی/ 

گااه پایاازسکاراالاورادربا االن  سزارت زراعا، آبیاری سمالداری کارعملد واخا وه ذخایایه

 .دییسزآغازکید

عبدالیازم، مسوس  پیسژه ملد باغداری سلسوالد ننییه ب الن به آژانس باختیگافاا کاه ایاه 

گاه ها به هزی ه حدسد پ جصد هزارا  اند به درازای هشا متیسپن ای بی  ازواه ماتای  ذخییه

 .شود سالیا واخته مد درقییه شکیک حوزه کنگدای سلسوالد ننییه آن

گوید کاه کااروااخاا ایاه  ید ریاوا زراعا ب الن درسلسوالد ننییه مد  یاویانج یی، واحه

 .گاه ها دردسماه تکمیل خواهد شد ه ذخیی

قابل تذکیاوا که درب الن نزدیک به انارصد ذخییه گاه پیاز سکراالاو س کشاما  خااناه 

 شود. دراوکات پیسژه ملد باغداری اعمارمد

گاه  کارواخا وه ذخییه

پیازسکرالودرب الن 

 آغازشد

 داخلد

  و بله/باختی 33کابل /

نتایج یک ویسی مشتیک سزارت زراعا، آبیاری س مالداری س ادارۀ ملد احصائیه س ماعالاوماات 

حاکد از آن اوا که در وا  رسان، حاصالت گ دم به بی  از پ ج میلیون متییک ته روایاده 

  اوا.

به گزارش خبینگار آژانس باختی، اکبی روتمد رییس اطالعات، ارتباط عامه س وخ گوی سزارت 

هاای آباد س  میلیون متییک ته گ دم از کشا ۴.۲۰گوید که از مجموع حاصالت،  زراعا مد

 .زارهاای لالاماد باه دواا آماده اواا میلیون متییک تاه گا ادم از کشاا ۱.۱۱

 .رسوااتااا انااجااام شااده اوااا ۰۰۱سلسااوالااد س  ۱۱۱سالیااا،  ۰۲ایااه واایسی در 

میلیون هکتار زمیه زراعتد آبد س للمد دارد که از ایه  ۱.۰بی اواس آخییه ویسی، ا  انستان 

 ۰.۰های قابال کشاا،  گیید. از جمع زمیه میلیون هکتار آن تحا کشا قیار مد ۰.۴میان، 

 شاود میلیون هکتار آن آبد اوا س حدسد یک میلیون آن باه صاورت لالاماد کشاا ماد

 .متییک تُه اوا ۱.۴۳میلیوند  علد ا  انستان امسا   ۰۰.۳نیاز گ دم جمعیا 

  و بله/ باختی 33کابل /

 113هزار س  161سزارت شنیوازی س اراضد درادامه تطبی  بینامه بانک زمیه دسلتد درکشور؛ 

دسلتد را درنیمیسزثبا کایده   جییب زمیه دسلتد سملکیا های عامه تحا اوتفاده اداره های

  .اوا

جاییاب آن  659جییب زمیه وفید دسلتد سمتباقد  159هزارس 163از مجموع ایه زمیه ها، 

 .ماالااکاایااا هااای عااامااه تااحااا اوااتاافاااده اداره هااای دسلااتااد اوااا

سزارت شنیوازی س اراضد مصمم اوا با ثبا زمیه های دسلتد س بنیه گییی ازآن؛ زمایا اه 

 .تحق  پیسژه های عام الم فعه درکشور  یاهم شود

حاصالت گ دم امسا  

میلیون  ۱.۱به بی  از 

 ته روید

 داخلد

 داخلد

هزا جییب  163بی  از

زمیه دسلتد درنیمیسز 

 ثبا شد
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 صبح کابل

های اخیی در ا  اانساتاان، یاک  و بله دسلا ایه، بیای آویب دیدگان ویالب33  صبح کابل

 .تُ د مواد غذاید کمک مد ک د ۱۰۱۱ی  محموله

و بله(، میان غالم بناءالدیه جیالند، سزیی دسلا در  ۰۲ش به ) ی ایه کمک، رسز یک نامه تفاهم

 .امور رویدگد به حوادث س سانگ یو، وفیی ایه در کابل، به امضا روید

ی کمکد را گ دم  تُه از ایه محموله ۱۰۰۴گوید که  سزیی دسلا در امور رویدگد به حوادث، مد

میلیون ا  اناد  ۱۱۲دهد س ارزش مجموعد آن نیز، به  تُه دیگی آن را بینج تشکیل مد ۰۳۰۰س 

 .رود مد

به ایه طیف، در  ۰۲۱۰از ووید هم، سانگ یو، وفیی ایه در کابل، گفا که کشورش از وا  

میلیون دالی ماواد  ۰۲دیدگان حوادث طبیعد در ا  انستان، به ارزش  ااراوب کمک به آویب

 .غذاید س مواد اسلیه کمک کیده اوا

های تشخیصیه سیایسس  میلیون دالی سوایل طبد س کیا ۱ی اس، دسلا ایه، به ارزش  به گفته

 .کیسنا را نیز به ا  انستان کمک کیده اوا
https://subhekabul.com 

 ۱دسلا ایه بی  از 

هزار ُته مواد غذاید به 

دیدگان  آویب

های اخیی در  ویالب

 ک د ا  انستان کمک مد

 داخلد

 ۱۰۳۳و بله  ۰۲یکش به 

 اطالعات رسز

و بله( به رسزنامه اطالعات رسز  ۰۲ش به،  زاده، رییس گمیک ن گیهار امیسز )یک نصیاهلل صاحب

تییه رقم عواید رسزانه  میلیون س پاییه ۱۰۴گفا که در ایه مدت، بیشتییه رقم عواید رسزانه، 

 .میلیون ا  اند بوده اوا ۴۰

 ۱۰میلیارد س  رسز گذشته، یک ۱۰گوید که در  ریاوا گمیک سالیا ن گیهار مد :اطالعات رسز

 .ی دسلا وپیده شده اوا آسری س به خزانه میلیون ا  اند عواید در ایه گمیک جمع

و بله( به رسزنامه اطالعات رسز  ۰۲ش به،  زاده، رییس گمیک ن گیهار امیسز )یک نصیاهلل صاحب

تییه رقم عواید رسزانه  میلیون س پاییه ۱۰۴گفا که در ایه مدت، بیشتییه رقم عواید رسزانه، 

 .میلیون ا  اند بوده اوا ۴۰

زاده تأکید کید که اخییا در عواید ایه گمیک، در ایه اساخی ا زای  قابل توجند  آقای صاحب

 .یا ته اوا

های تجارتد  اس دلیل آن را، جلوگییی از  ساد، تسییع رسند تجارتد س ایجاد اصالحات س ونولا

 .خواند

قبل از ایه، ننادهای مبارزه با  ساد اداری از  ساد گستیده در گمیک سالیا ن گیهار ابیاز 

 .شود سمیل مد نگیاند کیده س گفته بودند که بخشد از عواید در ایه گمیک حیف

https://www.etilaatroz.com 

 ۱۰گمیک ن گیهار: در 

میلیارد  رسز گذشته یک

میلیون ا  اند  ۱۰س 

آسری شده  عواید جمع

 داخلد

https://subhekabul.com/author/subhekabul/
https://subhekabul.com/author/subhekabul/
https://subhekabul.com
https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com


 ۱۰۳۳و بله  ۰۲یکش به 

 ۰:۰۲بی اواس رژیم کاری جدید، کار در ادارات دسلتد از رسزهای ش به تا انارش به، از واعا 

ی پس از ااشا ادامه دارد. ت نا یک واعا )از  دقیقه ۰:۰۲ی صبح شیسع س تا واعا  دقیقه

 .الد یک بعد از ااشا( بیای صیف غذا س ادای نماز سقفه در نظی گی ته شده اوا ۱۰واعا 

سزارت کار س امور اجتماعد کشور از ت ییی رژیم آغاز س ختم کاری ادارات دسلتد  :اطالعات رسز

 .ی وا  جاری خورشیدی خبی داده اوا در ش  ماه آی ده

و بله( از ووی ایه سزارت به سزارت اطالعات س  یه گ  ۰۲ش به،  در مکتوبد که امیسز )یک

کشور  یوتاده شده، آمده اوا که ایه رژیم کاری وی از اس  میزان الد اخیی ماه حوت وا  

 .شود جاری در ادارات دسلتد تطبی  مد

 ۰:۰۲بی اواس رژیم کاری جدید، کار در ادارات دسلتد از رسزهای ش به تا انارش به، از واعا 

ی پس از ااشا ادامه دارد. ت نا یک واعا )از  دقیقه ۰:۰۲ی صبح شیسع س تا واعا  دقیقه

 .الد یک بعد از ااشا( بیای صیف غذا س ادای نماز سقفه در نظی گی ته شده اوا ۱۰واعا 

 ۰:۰۲همیه طور در ایه مکتوب آمده اوا که رژیم کاری در رسزهای پ جش به، از واعا 

 .باشد ای مد ی پس از ااشا بدسن داشته کدام سقفه دقیقه ۱:۰۲ی صبح تا  دقیقه

های دایما  عا ، مؤوسات  مؤوسات تولیدی، خدماتد، بخ »در مکتوب تصییح شده اوا: 

نشیاتد، صحد، معارف، تحصیالت عالد س ادارات غییدسلتد با در نظیداشا خصوصیات کار، 

شان را در ش  ماه دسم  شیایط اقلیمد، لوایح س مقیرات میبوط، رژیم آغاز س ختم کار کارک ان

 «.واعا ت ظیم نمای د ۰۱وا  در هفته 

، کار در ادارات دسلتد از واعا ش  ماه اس  وا  جاری خورشیدی ایه در حالد اوا که در

 .ی نان ااشا ادامه داشا بعد از ظنی با یک واعا سقفه ۴:۲۲صبح الد  ۰:۲۲

بعد از ظنی بدسن  ۱:۲۲صبح الد  ۰:۲۲ش به نیز کار در ادارات دسلتد از واعا  در رسزهای پ ج

 https://www.etilaatroz.com   .سقفه ادامه داشا

رژیم کاری ادارات 

 دسلتد ت ییی کید

 داخلد

https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com/74505/the-ministry-of-labor-changed-the-working-regime-of-government-departments/
https://www.etilaatroz.com
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 اخبار میتبط

 تاریخ بیگزاری نشسا ژنیو مشخص شد

 اوا ها نناید کیده را بیای جلب کمک« صلح س تووعه»حکوما و د دسم 

 

درصد تعندات دسجانبۀ  ۳۲اوا تاک ون بی  از  و بله( گفته ۰۳سزارت مالیه رسزش به )

های مشیسط جناند به ا  انستان،  گان بیای جذب کمک حکوما ا  انستان س کمک ک  ده

 .های الزم شیکا خواهد کید اند س حکوما ا  انستان درنشسا ژنیو با دوا آسرد عملد شده

گوی سزارت مالیه در ایه باره گفا: "امیدسار هستیم که ک فیاس  شمیسزخان مسجدی، وخه

های خود به  آسردهای ما باشد س جامعۀ جناند به کمک ژنیو امسا  یکد از بزرگتییه دوا

 ".میزان بل دی به حکوما ا  انستان، ادامه بدهد

ها به ا  انستان نزدیک  اوا که با گذشا هی رسز، نشسا جناند بیای کمک ایه درحالد

 .شود مد

های ا  انستان هیا د کارکید حکوما ا  انستان را درقبا  بخ   معاسن کمیسیون اتام

گفتۀ اس در شیایط ک وند، ا  انستان  داند؛ اما به خصوصد درپ ج وا  گذشته اثی گذار نمد

 .های جناند دارد بیشتی از هی زمان دیگی نیاز به کمک

های جامعۀ جناند در رسند صلح س نیز بخ  خصوصد،  احمد پیمان ا زسد که "کمک وخد

 ".بسیار منم اوا

گوی سزارت اقتصاد گفا که "درحقیقا یک ااراوب کلد  از ووی دیگی، ونیاب بنمه، وخه

وازد تا ما زمی ه را  های اقتصادی متمیکز مد های بعدی مخصوصأ بیای  عالیا را بیای وا 

 ".بیای یک اقتصادی مشخصأ پسا کیسنا اوا، مساعد بسازیم

گذاری با درنظیداشا ا زای   ساد در ننادهای دسلتد، رکود کارسبار  اما اتام تجارت س ویمایه

گوید که حکوما درعملد واخته تعندات  دربیابی  درکشور سکمبود زییب ا س بیم درکشور، مد

 .اوا حل مشکالت بخ  خصوصد کارهای زیادی نکیده

ها  وید زمان هاشمد، رییس هیئا عامل اتام تجارت س ویمایه گذاری گفا: "تعندات س کمک

در راوتای رشد س انکشاف وکتور خصوصد ا  انستان آنر اند ملموس نبوده. دروا اوا که 

اوا؛ سلد در عمل تا ه وز نتیجۀ ملموس  یک ولسله تعندات از طیف حکوما وپیده شده

 ".نداشته اوا

های مالد به حکوما ا  انستان با  قیار اوا تا دسماه دیگی، نشسا جناند بیای جذب کمک

گان حکوما ا  انستان درژنیو، راه اندازی  گان کشورهای کمک ک  ده س نمای ده اشتیاک نمای ده

 .شود

های حکوما ا  انستان، رسشه  وا  آی ده م ابع تمویل بیای بینامه ۱درایه نشسا بیای 

 .خواه د شد

166458-https://tolonews.com/fa/business 

با گذشا هی رسز، نشسا 

ها به  جناند بیای کمک

 .شود ا  انستان نزدیک مد

 داخلد
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 طلوع نیوز 

 حیدرشاه امید، :نویس ده

 ۱۰۳۳و بله  ۰۳ :سییای  شده در تاریخ - ۱۰۳۳و بله  ۰۰

بانک تووعۀ آویاید، از آماده وازی یک بستۀ صد میلیون دالیی بیای کمک به ا  انستان خبی 

 .دهد  مد

گوید که ایه بستۀ کاماکاد، در ااارااوب  نیی درا و گیس، رییس ایه بانک در ا  انستان مد

شود س کماک  های ایه بانک در راوتای مبارزه با اثیهای اقتصادی سییسس کیسنا آماده مد بینامه

 .های کواک س میانه هدف اصلد آن اوا گذاری به ویمایه

دانیم که اثیهای اقتصادی بیماری کاوسیادنازده گساتایده  ما مد»اس در ایه باره بیان داشا: 

ها بانک تووعۀ آویاید در ااراوب بینامۀ تشاویا   گد به ایه اال  خواه د بود. بیای رویده

گوید  عا  به بیماری کوسیدنزده در حا  آماده وازی یک بسته ضد وایکالاد  ها س پاوخ هزی ه

 «.صد میلیون دالیی اوا

 .ایه بانک، در زمان شیوع سییسس کیسنا نیز انل میلیون دالی به ا  انستان کمک کیده بود

هاای  سیژه در رسزهای قینطیه، کارسبارهای کواک س مایااناه زیاان با گستیش سییسس کیسنا به

 .ه گفتد دیدند

هاید که از یکصد  گذاری گوید که کم از کم ود درصد از ویمایه سران س دکانداران مد اتام پیشه

 .هزار تا وه صد هزار ا  اند ویمایه داشت د، به کلد ازمیان ر ت د

میلیون دالی یاک بساتاۀ ۱۱۲بیشتی از »گوی سزارت اقتصاد اظنار داشا:  ونیاب بنمه، وخه

ک د در طویال مادت؛ ماقال قایضاه بایای  حمایتد اوا که یک مقدار دسباره بیگشا مد

 «.شود داران داده مد ویمایه

میالدی تاک ون پ ج اعشاریه نُه میلیارد دالی به ا  اانساتاان ۰۲۲۰بانک تووعۀ آویاید از وا  

 .اوا کمک کیده

که نتیاجاه  های ایه بانک بدسن درنظی داشا ایه گوید که کمک رییس بانک تووعۀ آویاید مد

خواهاد   مذاکیات صلح اه خواهد بود، ادامه خواه د یا ا اما پایان مو قانه ایه مذاکیات باعث

ها از طیی  ص دسم تووعۀ زییب اهای ا  انستان که از ووی ایه بانک مادیاییاا  شد که کمک

 .شود، بیشتی شوند مد
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بانک تووعۀ آویاید 

صدمیلیون دالی به 

 ک د ا  انستان کمک مد

 داخلد
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