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جانبه ا غانستان، امییکا س تیکم ستتتان، از یتییتد سیت یتو  آریانانیوز: نخستیه نشسا وه

 ...ک فیانس بیگزار گیدی 

جانبه ا غانستان، امییکا س تیکم ستان، به ریاوا مشتیک آقایان محمت   نخستیه نشسا وه

ح یف اتمی س رشی  میادسف سزرای امور خارجه ا غانستان س تیکم ستان، س دیوی  هیل معیته 

 .ویاوی سزارت امور خارجه ایاالت متح ه امییکا، از ییید سی یو ک فیانس بیگزار گیدی 

ها رسی وه محور؛ گستیش رسابط ویتاوتی، تتقتویتا  به نقل از سزارت امور خارجه، صحبا

 .های ام یتی س تووعه اقتصادی متمیکز بود همکاری
https://ariananews.co 

 میزان  18

 یلوع نیوز

گوی   که حاصالت پسته در ایه سالیا ا زایش  مسؤسالن زراعا س آبیاری سالیا ک  هار می

 .اوا س قیار اوا امسال در ح سد پ ج تُه پسته در ایه سالیا گیدآسری شود یا ته

ان  س بسیاری از  های پسته در ایه سالیا نتیجه ق اعا بخش داده گوی   که ننال آنان می

 .کارن  های پسته می داران اک ون باغ باغ

های پسته  میدم بسیار به کاشا ننال»حفیظ وی ی، رییس زراعا س آبیاری ک  هار گفا: 

 «.ایم هایی را بیای تقویا باغ داری رسی دوا گی ته عالقم   اوت   س ما هم بینامه

گوی   که در حال حاضی در شش سلسوالی  مسؤسالن زراعا س آبیاری سالیا ک  هار می

 اوا. های پسته غیس ش ه جییب زمیه ننال۰۰۴۴ک  هار بی گستیۀ 
.https://tolonews.com/fa/business  

 بسته خبیی

 داخلی

جزییات بیگزاری 

نخستیه نشسا 

-جانبه ا غانستان وه

 تیکم ستان-امییکا

امسال پ ج تُه پسته 

در ک  هار گیدآسری 

 شود می

 داخلی



 میزان/ باختی 31کابل/ 

 

سحی اهلل پوپلزی، ویپیوا شیکا بیش ا، امیسز در دی اربا معاسن وفارت بلژیک در کتابتل، 

دررابطه به  یصا های ویمایه گذاری های خارجی درا غانستان دربخش بیق روانی، بحت  

کید. به گزارش آژانس باختی؛ درایه دی ار دس ییف پییامون  یصا های وتیمتایته گتذاری 

گتذاران  خارجی دربخش بیق روانی درا غانستان سبه سیژه امکانات سشیایط اقتصادی ویمایته

 بلژیکی در بخش بیق روانی درکشور، بح  س تبادل نظی کیدن . 

  میزان/ باختی39ایبک /

بیای هشتاد زن زراعا پیشه در وم گان منارت های م یییا وبز خانه ها آمتوزش داده 

  .ش 

به گزارش خبینگار محلی آژ انس باختی،مووسه اکتی  به همکاری مالی د تی مبارزه با متواد 

مخ ر وازمان ملل متح  بیای هشتاد زنی که تحا پیسژه ب یتل متعتیتشتا در تتولتیت  

با همکاری اداره زراعا آبیتاری   حضیت ولطان سشنی ایبک  گلخانه یی در سلسوالی  وبزی

  .سمال اری م یییا وبز خانه ها آموزش داده ش 

ه ف ایه بینامه معی ی رسش های م یییا دروا وبز خانه ها اوا که آنان بتتوانت ت  در 

   .پیسرش وبزی ها مبارزه با امیاض نباتی س بازاریابی منارت های الزم را بیآموزن 

 

  میزان/ باختی ۷۱منتیالم/ 

 
با تاویس ده ها  ارم کوچک میغ داری درلغمان، ص ها زن ازخانواده های نیازم   درداخل 

  .خانه های شان صاحب کارسدرآم  ش ن 

ایه  ارم ها به کمک نناد های کمک روان جنانی تووط ریاوا زراعا، آبیاری س مال اری 

واخته ش ه اوا که خانواده های  قییبا  یسش تخم میغ س میغ اقتصاد خود را تقویا 

  .ک   

درایه دسربیای یک ص س چنل سچنارخانوادۀ نیازم   درلغمان  ارم های میغ داری تاویس 

  .ش 

ویپیوا شیکا بیش ا، 

به ویمایه گذاری 

خارجی دربخش بیق 

روانی در کشورتاکی  

 کید

 داخلی

زنان زراعا پیشه 

وم گان م یییا 

وبز خانه ها را آمو 

 خت  

 داخلی

ده ها  ارم کوچک 

میغ داری درلغمان 

 تاویس ش 

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132744-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132744-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132744-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132744-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132744-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132710-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D
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http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132710-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132692-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF.
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132692-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF.
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132692-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF.


 حی ر شاه امی ، :نویس  ه

  ۷۹۱۱میزان  ۷۱

 یلوع نیوز

اثیهای م فی گستیش سییسس کیسنا بی هوانوردی، درآم های ادارۀ هوانوردی ملکی 

  .اوا ا غانستان را تاک ون چنل میلیون دالی کاهش داده

گوی  درآم های ایه اداره در آغاز وال رسان میالدی با  رییس ادارۀ هوانوردی ملکی می

ۀ  بیسا س پ ج درص  ا زایش به همیاه ش ، اما پس از گستیش سییسس کیسنا بگونه

 .اوا پیشی ه ا ا داشته بی

به گفتۀ اس، شمار پیسازهای عبوری از  ضای کشور در نخسا در پی وقوط هواپیمای 

واعا، به بیش از چنارص  پیساز ا زایش  ۰۰پیساز در  ۹۰۴تا  ۰۱۴اسکیای ی در اییان، از 

 .یا ته بود

. https://tolonews.com 

 سزارت شنیوازی ساراضی 

 میزان  17

  وم گان

محتیم محمود کیزی ویپیوا سزیی شنیوازی س اراضی در د تی کارش در حاشیه دی ار با 

محتیم داسد کلکانی سالی وم گان س محتیم اقبال صا ی نمای  ه میدم سالیا کاپیسا در 

   سلسی جیگه؛ پالن وتیاتیژیک شنی ایبک میکز سالیا وم گان را م ظور نمود

محتیم محمود کیزی ویپیوا سزیی شنیوازی س اراضی در ایه دی ار با محتیم داسد کلکانی 

سالی وم گان رسی تع یالت س بازنگیی موارد مختلف ایه پالن وتیاتیژیک بح  س تبادل 

   نظی نموده س پس از مالحظه همه جانبه آنیا تأیی  س م ظور نمود

   https://w mudl gov af  

 سزارت شنیوازی س اراضی

 ب خشان  : میزان 31

سزارت شنیوازی س اراضی در ادامه تطبید رسن  ویسی، عالمه گذاری س ثبا علفچیها در 

جییب علفچی را در میبویات مختلف سالیا ب خشان الی اخیی ماه او   ۷۱۴۰۰۱کشور؛ 

 وال رسان ویسی س ثبا نموده اوا.

میلیون  ۹ایه سزارت از آغاز پیسژه ویسی، عالمه گذاری س ثبا علفچیها تا اک ون بیش از 

 سالیا کشور ثبا نموده اوا. 81جییب علفچی را در 

https://w mudl gov af 

کاهش چنل میلیون 

دالیی درآم های 

هوانوردی ا غانستان 

 درپی شیوع کیسنا

 داخلی

پالن وتیاتیژیک 

شنی ایبک میکز 

سالیا وم گان 

 م ظور ش 

 داخلی

جییب  ۷۱۴۰۰۱

علفچی در سالیا 

 ب خشان ثبا ش 

 داخلی

https://w.mudl.gov.af


 سزارت احیا سانکشاف دهات

 میزان  39

ی ملی میثاق شنیسن ی سزارت احیا  ی اقیای بینامه کار واخا دس باب مکتب زیی چتی پیسژه

س انکشاف دهات در رسوتای کامگل سلسوالی سامای سالیا نوروتان س رسوتای چنارتوت 

ی کاوی سلسوالی  سلسوالی خان آباد سالیا ک  ز تکمیل ش ه س دس مکتب دیگی درقییه

شی وار س رسوتای گارمیالی سلسوالی کوزک ی سالیا ن گیهار به زسدی به بنیه بیداری 

 وپیده خواه  ش .

https://mrrd gov af 

 سزارت شنیوازی ساراضی 

 میزان  17

  وم گان

محتیم محمود کیزی ویپیوا سزیی شنیوازی س اراضی در د تی کارش در حاشیه دی ار با 

محتیم داسد کلکانی سالی وم گان س محتیم اقبال صا ی نمای  ه میدم سالیا کاپیسا در 

   سلسی جیگه؛ پالن وتیاتیژیک شنی ایبک میکز سالیا وم گان را م ظور نمود

محتیم محمود کیزی ویپیوا سزیی شنیوازی س اراضی در ایه دی ار با محتیم داسد کلکانی 

سالی وم گان رسی تع یالت س بازنگیی موارد مختلف ایه پالن وتیاتیژیک بح  س تبادل 

   نظی نموده س پس از مالحظه همه جانبه آنیا تأیی  س م ظور نمود

   https://w mudl gov af  

 میزان 39

 کشور چیه به ارزش یک ملیون دالی مواد بن اشتی به دسلا ا غانستان کمک نمود

کشور جمنوری خلد چیه، به ارزش یک ملیون دالی امییکایی مواد بن اشتی به دسلا 

   جمنوری اوالمی ا غانستان مساع ت نمود

ایه محموله بن اشتی شامل: نزدیک به چنل هزار کیا تشخیص سییسس کیسنا، بیسا هزار 

لباس محا ظتی، دس پایه دوتگاه پی وی آر س دس پایه دوتگاه ار ان ای اکستیکشه 

   باش   می
     https://moph.gov.af.   

تکمیل کار واخا دس 

باب مکتب در سالیات 

 ک  ز س نوروتان

 داخلی

پالن وتیاتیژیک 

شنی ایبک میکز 

سالیا وم گان 

 م ظور ش 

 داخلی

کشور چیه به ارزش 

یک ملیون دالی مواد 

بن اشتی به دسلا 

 ا غانستان کمک نمود

 

 داخلی

https://mrrd.gov.af
https://moph.gov.af

