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سزارت زراعا آبیاری س مالداری ا غانستان از آغاز پیسژۀ اضطیاری زراعا س مصوسنیا غذاید به 

  .سالیا ایه کشور خبی داد ۹۳میلیون دالی در  ۹۱۱ارزش 

انوارالحق احدی، ویپیوا ایه سزارت دییسز به خبینگاران گفا که قیار اوا از طییق ایه پیسژه 

های اصالح شده بیای  ها، تولید، تنیه س توزیع تخم های ابیاری، چکدم رسی احیا س بازوازی کانال

ها،  خانه های ارد، واخا کشمش دهقانان، توزیع سوایل زراعتد، ارتقای ظی یا انجمه اویاب

  .های کچالو س پیاز تمیکز شود گاه ذخییه

های اصالح شده  هزار متییک ته تخم۹۱از طییق ایه پیسژه طد دس وال، بیش از “احدی ا زسد: 

شود س همچ ان قیار اوا با تطبیق پیسژه  سالیا توزیع مد ۹۳هزار دهقان در ۰۱۱بیای 

کانال ابیاری احیا س بازوازی گیدد س از طییق ۹۸۱اضطیاری زراعا در دس وال ای ده، به تعداد 

هزار هکتار زمیه تحا کشا قیار ۸۸ها در مجموع بیش از  ها س احیای کانال بییزهٓ  مدیییا ا

  ”.گیید
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آغاز پیسژۀ اضطیاری 

زراعا س مصوسنیا 

 غذاید در ا غانستان

 

  میزان/باختی1مزارشییف/
 

  .کار واخا یک سنیم کیلومتی دیوار اوت ادی دس طیف دریای شولگیه بلخ آغاز شد

ویاج الدیه عابد، سلسوال شولگیه به آژانس باختی گفا که یک سنیم کیلومتی دیوار اوت ادی در 

  .دس طیف دریای شولگیه بلخ به هزی ه یک میلیون س ویصد هزار دالی واختمان مد شود

bakhtarnews 

زمیه های زراعتد 

شولگیه از تخییب آب 

 دریا در امان مد شود

 داخلد
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  میزان/ باختی 1مزارشییف/ 

  .بیداری وپید ریاوا زراعا بلخ یک  ارم زنبورداری را در آن سالیا به بنیه

به گزارش آژانس باختی؛ ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری بلخ به همکاری بینامۀ حمممایما از 

اسلویا ملد دسم،  ارم زنبورداری را با ونم ود درصد بخش خصوصد در قمییمه ومیمدآبماد 

  .بیداری وپید  سلسوالد دهدادی آن سالیا تجنیز کید س به بنیه

ایه  ارم ظی یا تولید دسصد س هشتاد کیلوگیام عسل خالص س یکصد س بیسا س پ ج گیام زهی 

   .زنبور عسل را در یک وال دارد

 در ایه اساخی از زهی زنبور عسل در درمان ویطان پستان کار گی ته مد شود.  گفت یسا که

 ارم زنبورداری ید در 

 بلخ ا تتاح شد

 داخلد

  میزان/ باختی 1میم ه/ 

 

به آژانس باختی گفا که ایه میکز در جادۀ هیات شنی میم ه به  ٬نقیب اهلل  ایق سالد  اریاب

هزی ۀ بیسا س نه میلیون س هفتصد هزار ا غاند از بودجۀ تشویقد ریاوا جمنوری به همکاری 

 . شارسالد شی میم ه اعمار شده اوا

سی ا زسد که ایه میکز تجارتد با دسازده تنکوی، بیسا س نه  یسشگاۀ خید، دسازده  یسشگاه 

بزرگ س دسازده اپارتمان رهایشد در وه طبقه به گونۀ پخته س اواود در مدت یک وال اعمار 

 شده اوا.

 داخلد

یک میکز تجارتد دییسز 

  .در  اریاب ا تتاح شد

 رسزنامه شفق ا

  ۹۹۱۱میزان , ۷ 

گاه پیاز س کچالو در سالیا بامیان به  ذخییه ۹۰سزارت زراعا اعالم کید که  -شفق ا ا غانستان

 اوا. بیداری وپیده شده بنیه

 ۷به گزارش خبیگزاری شفق ا ا غانستان، طبق خبینامه سزارت زارعا که امیسز )دسش به، 

 «ارزش باغداری  پیسژه وکتوری انکشاف زنجییه»ها از طییق  گاه میزان( م تشی شد، ایه ذخییه

 اوا. در میکز بامیان س سلسوالد کنمید واخته شده

ته کچالو س پیاز، با  ۹۱های ذکیشده با ظی یا نگنداری  خانه به گفته سزارت زراعا، ذخییه

 اوا. میلیون ا غاند واخته شده ۷,۰هزی ه 

 خیز بیای تولید کچالو در کشور اوا. های حاصل بامیان یکد از سالیا

 گاه کچالو در ایه سالیا واخته شود. ذخییه ۹۹۱گوید، قیار اوا که  سزارت زراعا مد

https://af.shafaqna.com 

 

 

گاه پیاز س    ذخییه  ۹۰ 

کچالو در بامیان به  

 بیداری وپیده شد   بنیه 

 داخلد
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  ۹۹۱۱میزان , ۰

 شفق اا غانستان

ای گفا امسال حاصالت پ به در سالیا نیمیسز  سزارت زراعا، آبیاری س مالداری در خبینامه

 بیابیی خواهد داشا. ۹۱نسبا به وال گذشته ا زایش 

سزارت زراعا، آبیاری س مالداری اعالم کید که وال گذشته محصوالت پ به در سالیا نیمیسز 

 هزار ته خواهد روید. ۸ته بود، اما امسال به حدسد  ۸۰۱

نیمیسز، پیسان، ک ی، ارزگان،  اریاب، هیات، بغالن، جوزجان، ق دسز، لغمان، تخار، کاپیسا، 

 شود. هاید هست د که در آن پ به کاشته مد ن گیهار، بلخ، وم گان، ویپل، هلم د س کابل سالیا

https://af.shafaqna.com 

امسال حاصالت پ به  

بیابیی    ۹۱ نیمیسز رشد  

 خواهد داشا 

 داخلد

 میزان  ۰

 شفق اا غانستان

هزار  ۹۳آبیاری س مالداری امسال بیش از   بی اواس ارزیابد سزارت زراعا،-شفق اا غانستان

 متییک ته کچالو در سالیا پ جشیی بیداشا خواهد شد.

ای از سزارت زراعا، آبیاری س مالداری گفته شده که  صل بیداشا محصوالت  ، در خبینامه

ها، میزان ایه حاصالت امسال به بیش از  کچالو در سالیا پ جشیی آغاز شده س بیاواس ارزیابد

 تُه خواهد روید.  هزار متییک ۹۳

هزار هکتار زمیه  ایه سزارت گفته که امسال واحات تحا کشا کچالو در پ جشیی، به یک

 دره س آبشار قیار دارد.  روید س بیشتییه مزارع کچالوی پ جشیی در سلسوالد مد

بی د سزارت زراعا    پیش 

  ۹۳ از بیداشا بیش از  

هزار متییک ته کچالو در  

 پ جشیی 

 ///7, 1میزان 

 آرمان ملد

بیای نخستیه بار یک میکز بازرگاند سیژه زنان در سالیا بدخشان گشایش یا ته اوا. ایه   

جد. ای. »هزار ا غاند از ووی د تی  177میلیون س  5میکز بازرگاند زنان بدخشان به ارزش 

ی انکشاف اقتصاد مستمی س ایجاد اشتغال دسلا جمنوری  درال آلمان  یا بینامه «زید ویدیپ

( خورشیدی آغاز شد س در 1//7واخته شده اوا. کار واختماند ایه میکز وه وال پیش در )

 مدت وه وال به پایه اکمال روید.

بیداری وپیده  ش به، )ششم میزان( به گونه رومد گشایش یا ا س به بنیه ایه میکز رسز یک

گوی د که با ایجاد ایه میکز س پیووته  شد. مسوسالن ریاوا امور زنان در سالیا بدخشان مد

ید بیای زنان  یاهم شده س نقش آنان در عیصه تووعه  های خوب تووعه زنان به بازار،  یصا

 http://www.armanemili.comاقتصادی پی رنگ خواهد شد.

 داخلد

نخستیه میکز بازرگاند 

سیژه زنان در بدخشان 

 گشایش یا ا
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