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 داخلد

 میزان / باختی 9کابل / 

محمد اشیف غ د رییس جمنوری اوالمد ا غانستان امیسزدر میاوم ا تتاح  دراویون اتاق های 

 .ا غانستان، اشتیاک سوخ یاند کید

به گزارش آژانس باختی؛ درایه میاوم که درارگ بیگزار شد، رییس جمنوری دروخ یاند اش با 

بیان تبییک ا تتاح  دراویون اتاق های ا غانستان، گفا: جای ا تخاراوا که  دراویون اتاق 

های ا غانستان را روماً ا تتاح مد ک م سشما امیسز زبان سآدرس ساحد پیدا کیدید س انسجام 

 .دارید

وال قبل اواس بخش خصوصد ا غانستان را عبدالمجید خان زابلد قنیمان  9/سی ا زسد که 

  .اقتصاد ا غانستان، گذاشا ستاکید داشا که ویمایه باید م سجم، متمیکز سآدرس داشته باشد

رییس جمنوری گفا: امیسزباید اهل قلم سدسلا ا غانستان دریک صف ساحد با ویمایه گذاران  

قیاربگییند سبا تشکیازقوای ام یتد سد اعد کشور، ازقوای اقتصادی ا غانستان نیزباید قدرداند 

 .ک یم

 https://dailies.gov.af 

محمداشیف غ د: 

تقویا بخش خصوصد 

یکد ازاهداف بزرگ 

 ساواود دسلا اوا

ده پیسژۀ انکشا د درغور 

 ا تتاح شد

 داخلد

 

 میزان/باختی9 ییسزکوه/

ده پیسژۀ انکشا د که کار آن ها اخییاً به پایان رویده اوا، در سلسوالد شنیک غور، امیسز ا تتاح 

 .شد

های آب زراعتد،  ها شامل واخا دیوارهای اوت ادی، کانال به گزارش آژانس باختی، ایه پیسژه

های آبیاری س حفیچاه آب  های بیق وولیی س آبد کوچک، ذخییه های آبیواند، شبکه شبکه

آشامیدند اوا که به هزی ه دسازده میلیون ا غاند از بینامۀ ملد میثاق شنیسندی سزارت احیا س 

 . انکشاف دهات در سلسوالد شنیک آن سالیا عملد شده اوا

 حدسد یک هزارخانواده از مزایای آن ها مستفید شده اند. 

http://bakhtarnews.com 
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  میزان/ باختی ۷گیدیز/ 

  .سزارت زراعا دربینامه ید بیای تیسیج زعفیان در پکتیا تالش مد ک د

ایه سزارت مد گوید که با تیسیج س ا زایش واحه کشا، مد کوش د میزان تولید زعفیان در ایه 

  .سالیا را بیشتی ک د

درحال حاضیت نا کشتزارهای محدسدی بیای تحقیقات درزمی ه کشا زعفیان در پکتیا سجوود 

  .دارد

بیرود های کارش اوان زراعا نشان مد دهد که آب س هوای پکتیا بیای کشا زعفیان م اوب 

  .اوا

  .درچارچوب ایه بینامه کارگاهد بیای شصا زعفیان کاردرپکتیا راه اندازی شد

تالش بیای تیسیج 

زعفیان درپکتیا ادامه 

 دارد

 داخلد

 میزان/باختی9امیان/ب

  .بیداری وپیده شد گاه صفی انیژی بیای پیاز سکچالو دربامیان به بنیه  شانزده ذخییه

به گزارش آژانس باختی، سزارت زراعا، آبیاری س مالداری به هزی ه نزدیک به هشا میلیون 

.گاه صفی انیژی را بیای نگنداری پیاز سکچالو در بامیان واخته اوا  ا غاند شانزده ذخییه

  

ها که هی کدام ظی یا دسازده ته کچالو س پیاز را دارد، درمیکز بامیان س سلسوالد  خانه ایه ذخییه

 .کنمید آن سالیا با معیارهای اواود واخته شده اوا

 داخلد

گاه بیای   شانزده ذخییه

پیاز س کچالو در بامیان 

 واخته شد

 اهلل جنانمل، ذبیح :نویس ده

 طلوع نیوز - از چاشا پیش ۹::۵ -دییسز 

های  اوا که بی ب یاد آن باغ ید را رسی دوا گی ته  سزارت زراعا، آبیاری س مالداری بینامه

  .شوند هزارها جییب زمیه، واخته مد تجارتد بی گُستیۀ

ها به هدف تشویق کشاسرزان س   گوید که ایه باغ  سزارت زراعا مد گوی اکبی روتمد، وخه

ها تا ده بیابیعواید بیشتی به  شوند س ایه باغ  داران بیای کشا بازرگاند در کشور، ایجاد مد  باغ

  .دهد  کشاسرزان س باغداران مد

های بازرگاند را با کمک بخش   اکبی روتمد ا زسد که سزارت زراعا امسال، هزارها جییب باغ

  .اند  خصوصد، ایجاد کیده

اند که بخشد آننا  ها در کشور ایجاد شده  هزار جییب باغ ۰۴ امسال»آقای روتمد گفا: 

های تجارتد خیما س انجیی در سالیا ن گیهار   های تجارتد هست د س ما تالش داریم که باغ  باغ

 «.بسازیم

های   گد  های تازه، از سیژه  گونۀ متیاکم سعمیطوالند میوهها به حاصالت زسدرس، واخا باغ

 https://tolonews.com                                            .های بازرگاند اوت د  باغ

سزارت زراعا   تالش

های بیای گستیش باغ

 تجارتد در کشور

 داخلد
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 اهلل جنانمل، ذبیح :نویس ده

 طلوع نیوز.  از چاشا پس ۴::۰ -دییسز 

اوا، اما بی  های کشور هزی ه شده  میلیارد دالی رسی جاده ۷وال گذشته، بیش از  ۵:درحدسد 

 .ها درحال حاضی، سییان هست د  ها س شاهیاه  درصد ایه جاده ۹۴ب یاد آمارهای نخستیه، 

ها س اضا ه بار سوایط علا سییان شدن زسد ه گام   گوید که ناام د   سزارت  واید عامه مد

های حکوما بیای   پیساید های کشور اوا، اما شماری از آگاهان بخش جاده وازی بد  شاهیاه

ها را علا سییان شدن  ها س نیز کیفیا پائیه واخا ایه جاده  س میاقبا از شاهیاه  حفظ

 .دان د زسده گام آننا مد

کیلومتی جاده در کشور واخته  ۷:۴هزار س ۲:های گذشته   بیب یاد اطالعات ایه سزارت، دروال

هزار ۲:های قیییزی س بیش از   هزار کیلومتی آنیا جاده۴:اوا که از ایه میان بیش از  شده

 .دهد های جغلد تشکیل مد  کیلومتی دیگی آنیا جاده

 ۹۴سزارت  واید عاموه: 

هووا س   درصوود جوواده

 ها سییان هست د  شاهیاه

 داخلد

 ///9,8/میزان 

 آرمان ملد3

  

بیای نخستیه بار یک میکز بازرگاند سیژه زنان در سالیا بدخشان گشایش یا ته اووا. ایوه 

جود. ای. »هزار ا غاند از ووی د تی  999میلیون س  5میکز بازرگاند زنان بدخشان به ارزش 

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

( خورشیدی آغاز شد س در 1//8واخته شده اوا. کار واختماند ایه میکز وه وال پیش در )

 مدت وه وال به پایه اکمال روید.

نخستیه میکز بازرگاند 

سیژه زنان در بدخشان 

 گشایش یا ا

 داخلد

http://www.armanemili.com/posts/author/amilli

