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محمد اشیف غ د رئیس جمنوری اوالمد ا غانستان بعد از ظنی امیسز با هیات رهبیی سزارت انکشاشاف 

 .دهات، دیدار نمود

در ایه دیدار، ابتدا رهبیی سزارت انکااف دهات، گزارش بینامه های آن سزارت را در بخش های مختلش  

 .به رئیس جمنور ارائه کیدند

معلومات مفصل در مورد پیسژه های سزارت انکااف دهات که در وطح قییشه جشات  آنان در ایه گزارش،

 .در حال تطبیق اند، ارائه نمودند

رئیس جمنور غ د پس از اوتماع گزارش متذکیه، به مسئولیه ایه سزارت هدایا داد تا رسی بشینشامشه 

های خویش با درنظی داشا اصل انکااف متوازن، موثییا س مصیف بودجه س پایداری  شعشالشیشا هشای 

انکاا د تمیکز بیاتی نمای د س تاکید کید که باید انسجام کلد در تطبیق بینامه های انکاا د به سجشود 

 /https://president.gov.af.آید.    

رئیس جمنور غ د، 

گزارش کارکیدهای 

سزارت انکااف دهات را 

 اوتماع کید

پ جنزار خانواده آویب 

دیده در کابل بسته 

های غذاید دریا ا مد 

 ک  د

 داخلد

 ۹۹۹۹, ۹میزان  در

 رسزنامه انیس

هزار خانواده آویب دیده در  ۵های غذاید که شامل )آرد، رسغه، شیی س مکیسند( بیای  رسند توزیع کمک

  .وطح کابل امیسز آغازشده اوا

به گزارش آژانس باختی ؛ غالم بناسالدیه جیالند سزیی دسلا در امور رویدگد بشه حشوادد دیشیسز در 

ک فیانس مطبوعاتد ماتیک با وفیی قزاقستان س مقام سالیا کابل گفا که رسند بعدی ایه کشمشک هشا 

  .هزار خانواده آویب دیده دیگی در هفته آی ده نیز در کابل آغاز خواهد شد ۵بیای 

هزار لشیشتشی  ۰۱۱متییک ته مکیسند،  ۵۱۱متییک ته آرد،  ۹۹۱۱اس بیان داشا که قزاقستان به مقدار 

دالی امییکاید کمک کیده که بشه اوشا   ۹،۹۱۱،۱۱۱هزار لیتی شیی غلیظ به ارزش مبلغ  ۰۱۱رسغه س 

سالیا انتقال شد، س رسند توزیع بیای مشتشرشیران  ۷هزار خانواده آویب دیده در  ۰۱ونمیه ب دی بیای 

 /https://dailies.gov.af  .جییان دارد



 

  میزان/ باختی 7 

 .  کار قیی ریزی بخش اسل ویک دانش تا پل مغان کاپیسا به پایان روید

بیش از هاا کیلو متی س پن ای   به گزارش خبی نگار محلد آژ انس باختی، ایه ویک به درازای

 .شش متی به هزی ه یکصدسوه میلیون ا غاند از بودجه سزارت  واید عامه قیی ریزی شده اوا

تطبیق ایه پیسژه باعث ایجاد  یصا های کاری بیای شماری از باش دگان مسیی ویک یاد شده 

 http://bakhtarnews.com.af اوا.

هاا کیلو متیویک 

پل مغان  –دانش 

 کاپیسا قییریزی شد

 داخلد

 میزان/باختی7اوعدآباد/

 

ید سزارت احیا س انکااف دهات ایه دس  های واحه به گزارش آژانس باختی، د تی انسجام بینامه

.پیسژۀ انکاا د را به هزی ه بیسا س هفا میلیون ا غاند در سلسوالد دره پیچ ک ی آغاز کید

  

متی کانال  ۵۱متی ویب د آبیاری س  ۰۱متی دیوار محا ظتد،  ۹۹۰ها شامل واخا  ایه پیسژه

 . کانکییتد اوا آهه

ها  ها صدها جییب زمیه زراعتد زیی آبیاری قیار مد گیید، از خطیات ویالب با تطبیق ایه پیسژه

 شود س نزدیک به وه هزار باش ده محل از مزایای آن مستفید خواه د شد.  محا ظا مد
 

 داخلد

کاردس پیسژۀ انکاا د 

 درک یآغاز شد

 

  میزان / باختی 7کابل / 

 

درصد کشار  01اندخوی جییان دارد س در حال حاضی بیش از -رسند کار واخا خط آهه آقی ه

  .واختماند ایه پیسژه تکمیل شده اوا

بی د شده س تعند شیکا قیاردادی، قیار اوا ایه  به گزارش آژانس باختی ؛ بی اوا  پالن پیش

  .بیداری وپیده شود پیسژه خط آهه تا آخی وال رسان میالدی تکمیل س به بنیه

اندخوی به تاریخ میان اداره مستقل خط آهه ا غانستان  -قیارداد واخا پیسژه خط آهه آقی ه

  .س سزارت ص ایع س ارتباطات دسلا تیکم ستان امرا شده بود

کیلومتی طول دارد، طیح واخا آن در اساخی وال گذشته تکشمشیشل س کشار  11ایه پیسژه که 

   .واختماند آن از آغاز وال جاری میالدی شیسع شده اوا

کار واختمان خط آهه 

اندخوی بیش از  -آقی ه

درصد پیای ا  01

 کیده اوا

 داخلد

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132278-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%E2%80%93-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132278-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%E2%80%93-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132278-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%E2%80%93-%D9%BE%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132277-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132277-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132272-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-60-%D8%AF%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132272-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-60-%D8%AF%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132272-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-60-%D8%AF%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132272-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-60-%D8%AF%D8%


 طلوع نیوز

 میزان 7    
 

 .های ا غانستان س آلمان بیگزار شود وپتامبی( ناسا واالنه دسلا۹۱قیار اوا )

های  گوید که در ایه ناسا، آلمان کمک مد «جد آی زید»های جناند آلمان یا  وازمان همکاری

 .گون به ا غانستان تخصیص میدهد، اعالم خواهد کید های گونه ید را که در بخش واالنه

های مایسط را به ا غانستان در نظی  میلیون یورس کمک۰۰۱گوی د که آلمان  نیوز مد م ابعد به طلوع

گان  گی ته اوا، اما تخصیص مقدار ماخص ایه پول سابسته به نتایج گفتگوهای امیسز میان نمای ده

 .دسکاور خواه د بود

های ا غانستان  گان حکوما وپتامبی( ایه ناسا به گونۀ آنالیه میان نمای ده۹۱قیاراوا امیسز )

   .https://tolonews.com/fa.سآلمان راه اندازی شود

ناسا واالنه 

های ا غانستان  دسلا

 سآلمان

 داخلد

 میزان 7

 طلوع نیوز

گونۀ رومد از  میزان( به۸ش به،  پیسازهای ملکد میان کابل س سالیا ک دز، پس از ده وال امیسز )وه

 .وی گی ته شدند

گوی د که پس از ایه در هی هفته دس پیساز از کابل به ک دز س بیعکس صشورت  مسؤسالن سالیا ک دز، مد

 .خواه د گی ا

ک یم که میدان بیای پیسازهای حشجشار را نشیشز  ما تالش مد»عبدالستار مییزکوال، سالد ک دز گفا: 

 «.بسازیم تا زائییان حج از ک دز به جده بیسند

های زمی شد  ها درمسیی راه ناام د»زاده، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکد نیز بیان داشا: قاوم س اید

بید، ب أ آغاز پیسازها باید رسی دوشا گشی شتشه  کار ک دز را به انزسا مد اند س ایه بیای میدم پی خطی بوده

 «.شد مد

 

پیسازهای ملکد میان 

کابل س ک دز پس از ده 

 وال ازوی گی ته شدند

 داخلد

 

 آرمان ملد9. میزان 31
  

های اقتصادی با  نامه همکاری نامه س یک موا قا ریاوا جمنوری از امرای وه تفاهم

 تیکم ستان خبی داده اوا.

میزان( در حرشورداششا ریشیشس  7نامه همکاری، رسز چنارش به ) ها س موا قا نامه ایه تفاهم

جمنور غ د، تووط ویپیوا سزییان معادن س پتیسلیم س مخابیات س تک الشوژی مشعشلشومشاتشد، 

رییسان دا غانستان شیکا بیش ا س بیات گیسپ با وفیی تیکم ستان در ا غانستان س ریشیشسشان 

 های پایپ الیه تاپد س چالک، به امراء رویدند. شیکا
http://www.armanemili.com 

ا غانستان س تیکم ستان 

نامه  موا قا

های اقتصادی  همکاری

 امرا کیدند

 داخلد

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


 امییکا صدای

 ۹۹۹۹, ۱۸میزان 

های  به خانواده ۹۹بانک جناند گفته اوا که هدف از ایه کمک، کاهش اثیات اقتصادی کوسید

 .پذیی س حفظ مصوسنیا غذاید در ا غانستان اوا آویب

میلیون دالی ایه  ۵۵ای گفا که  وپتمبی )هفتم میزان( در خبینامه ۰۸ایه بانک ناسقا دسش به 

میلیون دالی آن، تووط ص دسق بازوازی  ۰۵ها از ووی اداره انکااف بیه المللد س  کمک

 .شود ا غانستان پیداخا مد

زاید  بی اوا  معلومات بانک جناند در ایه پیسژه رسی بنبود مصوسنیا مواد غذاید س اشتغال

 .کوتاه مدت در محالت دسر دوا ا غانستان تمیکز خواهد شد

https://www.darivoa.com 

بانک جناند از کمک 

میلیون دالیی به  ۹۱۱

 .ا غانستان خبی داد

 داخلد

https://www.darivoa.com/z/3018

