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 ۹۹۱۱, ۲میزان  در
 ساحد مسکوند  از اسل پیسژۀ نیله باغ به امضا روید ۹۰۱۱قیارداد آغاز کار احداث 

در حضورداشا محمد اشیف غ د رئیس جمنوری اوالمد ا غانستان قبل از ظنی دییسز، قیارداد 

ساحد مسکوند در واحه نیله باغ داراالمان شنی کابل میییان  ۹۰۱۱آغاز کار  از اسل پیسژه اعمار 

  .کشور چیه به امضا روید MCC 19 سزارت شنیوازی س اراضد س شیکا

بی اواس تفاهم امه میان دسلا جمنوری اوالمد  ۲۱۹۲پیسژه اعمار شنیک متذکیه که در وال 

 ۹۱ا غانستان س جمنوری خلق چیه عقد گیدیده بود، بی اواس آن جمنوری خلق چیه بی اعمار 

 ۹۰۱۱هزار ساحد مسکوند تعند کیده اوا س امیسز از مجموع ایه تعداد، قیارداد آغاز کار اعمار 

   .بالک رهایشد پ ج م زله مد باشد، امضا گیدید ۲۵ساحد مسکوند که 
 http://dailies.gov.af    

قیارداد آغاز کار احداث 

ساحد مسکوند  ۹۰۱۱

 از اسل پیسژۀ نیله باغ به 

 امضا روید

 ۹۹۱۱, ۲میزان  در
 

محمدطاهیزهیینامزد سزییس ویپیوا سزارت اطالعات س یه گ رسزپ جش به دردیداربیا رئیییس 

 .  ب یاد  یه گد آغاخان، دررابطه به بازوازی باالحصارکابل، صحبا کید

دررابطه به بازوازی س تیمیم باالحصارکابل بحث صورت گی ا س تأکید شد که به ایه می یریور، 

درآی ده نزدیک تفاهم امۀ همکاری میان سزارت اطالعات س یه گ س ب یاد  یه گد آغاخان بیه 

  امضا بیود.

ویپیوا سزارت اطالعات س یه گ با تأکید بیبازوازی هیچه زسد تی باالحصارکابل، گفا که ایه 

 . وال قدما دارد س بیای تاریخ س  یه گ ا غانستیان بسیییارمینیم اویا ۹۰۱۱ب اه تاریخد، 

 . وال را دربیخواه د گی ا ۹۱کارپیسژۀ بازوازی باالحصارکابل، تا نزدیک به 

 

محمدطاهیزهیی 

بیبازوازی هیچه زسد تی 

 باالحصارکابل

 داخلد

http://dailies.gov.af


 
 اهلل جنانمل، ذبیح :نویس ده

 طلوع نیوز 

 میزان 42

 اوا پژسهش: در دس دهۀ گذشته نیمیسز به یک میکز بازرگاند مبدل شده

 های اجتماعد دیگی شبکه

های ناوالم ه د س پاکستان  ها را بیای رقابا ها در ایه بخش زمی ه نرمد بیب یاد ایه پژسهش، بد

  .اوا ساییان دربازارها کشور یاهم واخته

 اخبار میتبط

 باسر اوت د پژسهش: میدم به کشانیدن ناقضان حقوق بشی به دادگاه بد

 ها پذیی شدن رسند صلح در پد ا زایش خشونا ها از آویب نگیاند

 

دهد که در دس دهۀ گذشتیه سالییا  یک پژسهش تازۀ نناد تحقیق سارزیابد ا غانستان نشان مد

نیمیسز از یک م طقۀ بیاباند سخشک به میکز بازرگاند کاالهای قانوند سغیی قیانیونید میبیدل 

. اوا شده   

  .اوا  درایه پژسهش، به سالیا نیمیسز به مثابۀ یک سالیا میزی ا غانستان یاد شده  

اویا،   ایه پژسهش که دربارۀ بازرگاند  یامیزی س اقتصاد ج گ درا غیانسیتیان پیخیش شیده

المیلیلید  های گذشته زرنج، میکز سالیا نیمیسز به یک میکز بازرگاند بیه اوا که دروال  آمده

  .اند های ه د در چابنار اییان، بیجسته بوده گذاری اوا س در ایه بخش، نقش ویمایه مبدل شده

هیای  های بازرگاند درایه سالیا،  یعیالیییا اوا که با سجود پیشی ا اما در ایه گزارش آمده

 .اوا بازرگاند غییقانوند درآن بیشتیرُشد داشته
https://tolonews.com 

پژسهش: در دس دهۀ 

گذشته نیمیسز به یک 

میکز بازرگاند مبدل 

 اوا شده

 داخلد

 میزان  /پ جش به, 

هیای  ریاوا جمنوری، ایه قیاردادها میان شیکا بییشی یا س شییکیا  آریانانیوز: بی ب یاد اعالمیه

س واختماند کواتی در حضور رییس جمنور غ د در ارگ امضیا شیده  ۷۷زسلیوتان، واختماند 

 ...اوا

گذاری گفته اوا که ایه چنار قیارداد از جمله بزرگیتییییه  عطااهلل نصیب، رییس ساحد تسنیل ویمایه

 ۹۹۱گذاری شده س در حیدسد  ملیون دالی ویمایه ۹۵۱قیاردادهای شیکا بیق ا غانستان اوا: در آن 

 .گیدد ماه، اضا ه مد ۲۷تا  ۹۰های تولیدی ما در مدت  میگاسات بیق در شبکه ظی یا

میگاسات انیژی آ تابد در سالیا بیلیخ،  ۰۱ها  بی ب یاد معلومات حکوما ا غانستان، با تطبیق ایه پیسژه

 ۲۲مییگیاسات بییق بیادی س  ۲۲میگاسات انیژی بیق آ تابد ش اسر بی رسی آب ب د نغلوی کابل،  ۲۱

 .میگاسات بیق آ تابد به صورت چیخشد در سالیا هیات تولید خواهد شد
ariananews.co  

 داخلد

امضای چنار قیارداد 

گذاری رسی  ویمایه

تولید انیژی خورشیدی 

 در ا غانستان

https://tolonews.com/fa/business-166589
https://tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%DB%80-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D
https://tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D


 خارجد

 خبیگزاری اوپوت یک ا غانستان

 میزان 42

 ما را دردنبال ک ید

رسچ در ماه جون پیش بی د کیده بود که دالی طد یک تا دس وال آی ده وقوط خواهد کید س 

 .مد ا تد 4245حاال مد گوید ایه اتفاق در پایان وال 

اوپوت یک، اوتفان رسچ اوتاد اقتصاد دانشگاه ییل امییکا به ایه باسر اوا که وال  به گزارش

آی ده میالدی والد وخا بیای دالی امییکا خواهد بود. سی گفا دیدگاه اس در مورد وقوط دالی 

 .چ دان هم نامحتمل نیسا

ک  ده  میبوط به شاخص های کالن مثل پس انداز س حساب جاری چ دان دلگیم  اطالعات»

نیست د. کسیی حساب جاری در امییکا که دلیل اصلد عدم تعادل بیه المللد ما با وایی 

 .«دنیاوا، در وه ماهه دسم وال جاری میالدی به باالتییه رقم رویده اوا

نیخ خالص پس انداز ملد که مجموع پس انداز ا یاد، کسب س کارها س بخش »سی اضا ه کید: 

دسلتد اوا هم بیشتییه کاهش را در وه ماهه دسم داشته س بیای اسلیه بار از زمان بحیان 

 .«بزرگ مالد تا محدسده م فد وقوط کیده اوا

وقوط ارزش دالی دروال 

4245 

 خارجد


