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 میزان 31

 طلوع نیوز 

در وفیش به سالیتا هتیار رسز دسشت تبته   آهه اییان راۀ معاسن ادارۀ عباس خطیبي،

اوا س قتیار اوتا ایته   درصد کار احداث ایه پیسژه تکمیل شده ۳۹ که گفا (میزان ۴۱

 .بیداری وپیده شود به بنیه تا کمتی از دس ماه دیگی، پیسژه

بسیار امیدسار هستیم که حداکثی تا یک یا دس ماه آی ده، ما ایه پیسژه »  عباس خطیبي ا زسد:

 «.بیداری داشته باشیم بنیه درصد آمادۀ ۴۱۱را به صورر 

مسؤسالن ادارۀ خط آهه هیار نیز گفت د که تا ده رسز دیگی کار واخا بخش چنارم ایه راه 

از سلسوالي غوریان تا میدان هوایي هیار اوا از ووی حکوما ا غتانستتتان، آغتاز  آهه که

                                                  https://tolonews.com  .شود  مي

 

  میزان/ باختی ۴۱کابل/ 

 

سزارر زراعا،آبیاری سمالداری بیای زنان بي بضاعا دوتگاه های وولیی خشک ک  دۀ میوه 

  سوبزی داده اوا.

درخبینامۀ سزارر زراعا، آبیاری س مالداری که امیسزم تشیشد نگاشته شده اوتا کته آن 

سزارر از طییق پیسژۀ وکتوری انکشاف زنجییۀ ارزش باغداری بیسا دوتتتگتاه وتولتیی 

درآمد به کمک بانک انکشاف آویایتي   بضاعا س کم س وبزی را به زنان بي  ک  دۀ میوه خشک

 .توزیع کیده اوا

ک د که ازآن دربنبود شتیایتط  درآمد کمک مي بضاعا س کم ها به زنان بي توزیع ایه دوتگاه

 .             http://bakhtarnews.com.afشان کار بگییند. های اقتصادی خانواده

 بسته خبیی

 داخلي

 -آهه هیار راۀ

دس ماه  خواف تا

 شود  تکمیل مي دیگی

ک  دۀ  دوتگاه خشک

وبزی سمیوه معیشا 

خانوادۀ معصومه 

 را یاهم مي ک د

 داخلي

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132623-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132623-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132623-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132623-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DB%80-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88


 

  میزان/ باختی۴۱جالل آباد/ 

  .مسوسالن محلي در ن گیهار در بینامه یي در تالش ا زایش میزان تولید لیمو اند

آنان مي گوی د: با ا زایش میزان باغ ها س آموزش باغ داران مي خواه د حاصالر لیمو را در 

  .آن سالیا شیقي را بیشتی ک  د

هم اک ون در صدها باغ،هزاران ته لیمو در ن گیهار تولید مي شود س بختشتي از آن بته 

   .بازارهای وایی سالیا های شیقي س حتي پایتخا صادر مي شود

 

  میزان/ باختی 31ایبک/ 

 

  .کار تطبیق دس پیسژۀ انکشا ي در وم گان نود سنه درصد پیش ر ته اوا

وخ گوی سالي وم گان به آژانس باختی گفا که ایه پیسژه ها شامل واخا دسصد س پ جتاه 

سوه متی دیوار محا ظتي س یازده متی کانال آبیاری اوا که به هزی ۀ مجموعي پ ج میلیتون 

ا غاني از طییق بینامه واحه یي سزارر بازوازی سانکشاف دهار در قییۀ ت تگتي یتعت تو  

  .سلسوالي دره صوف پاییه اعمار مي شود

  .بیش از دس هزار رسزکاری نیز  یاهم شده اوا ٬گفته مي شود در جییان کار ایه پیسژه ها

  میزان/باختی 31کابل/

کمیته تخصصي تانک داران تیل س گاز مایع اتاق تجارر س ویمایه گذاری ا غانستان تووتط 

  عمومي اتاق تجارر س ویمایه گذاری امیسز ا تتاح شد.توکل احمدیار رییس 

توکل احمدیار، ا تتاح کمیته تخصصي تانک داران تیل س گاز مایع اتاق را یک گام منم در 

  .کاهش مشکالر ایه بخش س همچ ان عیضه خدمار بنتی بیای میدم دانساجنا 

گتذاران س  ویمایهگذاری ا غانستان را خانه مشتیک تمامي تجار، سی اتاق تجارر س ویمایه 

کید س سعده وپید که رهبیی ایه اتاق هینوع همکاری الزم اعضای بخش خصوصي توصیف 

را در جنا هماه گي بنتی بیای ر ع مشکالر ، میان کمیته تخصصي تانک داران تیل س گاز 

باعث رشد ایه بختش س مایع اتاق تجارر س ارگان های میبوط حکوما انجام خواهد داد تا 

   عیضه خدمار بنتی در ویاوی کشور شوند.

تالش بیای ا زایش 

میزان تولید لیمو در 

 ن گیهار ادامه دارد

 داخلي

کار دس پیسژۀ انکشا ي 

دروم گان به زسدی 

 پایان مي یابد

 داخلي

کمیته تخصصي تانک 

داران تیل س گاز مایع 

 ا تتاح شد

 داخلي

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132616-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132616-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132616-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132612-%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%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132612-%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%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132612-%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%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132609-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132609-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132609-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%


 

 3177,31میزان 

 آرمان ملي

هزار پول  یووده 301های  یووده درهیار، هی صد هزار پول نو با  نور خیید س  یسش بانک

 شود تبادله مي

گي خود را در دادسوتد ارز دارد،  مارکیا خیاوان س بازار صیا ان هیار که هیاهوی همیشه 

شغل جدیدی را ایه رسزها به چیخه معامالر پولي اضا ه کیده اوا. شغلي که در آن 

های  یووده س نو میان  نور خبیی از معامله ارزهای خارجي نیسا، بلکه ت نا بانک

شود. اتفاقاً ایه دادسوتد، بازارِ گیمي را بیای کاوبان به  گان تبادله مي خییداران س  یسش ده

                                 http://www.armanemili.comمیان آسرده اوا.

 وایا سزارر انکشاف دهار

 میزان 31

میلیون ا غاني در ن گیهار کار واخا  ۷متی دیوار اوت ادی به ارزش  ۸۱۲جییان کار واخا 

های  میلیون ا غاني از ووی د تی انسجام بینامه ۷متی دیوار اوت ادی به ارزش بیش از  ۸۱۲

واحوی سزارر احیا س انکشاف دهار در رسوتای چنل گزی سلسوالي وپیه غی سالیا 

 درصد پیش ر ته اوا. ۳۲ن گیهار 

ته از  ۸۲۱۱رسز کاری ایجاد شده س پس از تکمیل شدن  ۹۳۱۴  در جییان تطبیق ایه پیسژه

                   https://w.mudl.gov.afشوند. مستفید مي   باش دگان محل از مزایای آن

 وایا سزارر انکشاف دهار

 میزان 31

 بیداری وپیده شد دس پیسژه تعلیمي در سالیا هیار به بنیه

ص في در سلسوالي زنتده جتان س  ۴۱سزارر شنیوازی س اراضي کار عمیاني تعمیی مکتب 

تعمیی البیاتوار وای س را در ناحیه اسل واحه لیسه ولطان غیاث الدیه غوری سالیا هتیار 

 را تکمیل س به بنیه بیداری وپید. 

خیید س  یسش 

های  یووده  نور بانک

 درهیار 

 داخلي

جییان کار واخا 

متی دیوار  ۸۱۲

 ۷اوت ادی به ارزش 

میلیون ا غاني در 

 ن گیهار 

 داخلي

دس پیسژه تعلیمي در 

سالیا هیار به 

بیداری وپیده  بنیه

 شد

 داخلي

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


 میزان :  یس بوک؛ سزارر زراعا سمالداری . 13

پیسژه در اریا  ازطییق سزارر زراعا درحال تطبیق اوا ایه پیسژه ها شامل واخا  130

ذخییه خانه های پیاز، ذخییه خانه های کچالو،کشمش خانه ها ستوضیح دوتگاه خشک 

ک  ده میباشد. که با تکمیل کارایه پیسژه ها واالنه از اود شدن میوه جار سوبزی جار 

 ایه سالیا جلوگییی میشود.

وبزیجار که واالنه به میزان قابل مالحظه درایه سالیا کشا میشود که واخته 

ویدخانه ها پیاز، کچالو ستوضیح دوتگاه خشک ک  ده درذخییه نمودن وبزیجار ایه 

 سالیا اثیگزار میباشد .

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=378117156881193 

 

 

پیسژه در اریا   130

ازطییق سزارر زراعا 

 درحال تطبیق اوا 

 داخلي

 

 داخلي

 

 داخلي


