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  میزان/ باختی ۰۲جالل آباد/ 

گمیک ن گیهار ت نا دریک هفته اخیی نزدیک به پ جصد میلیون ا غانی درآمد جمممآ آسری 

 . کیده اوا

 . ایه رقم نسبا به هفته پیش، ا زایش را نشان می دهد

به آژانس باختی گفا که آنان توانسته اند دریمک  ٬نصیاهلل صاحب زاده رییس گمیک ن گیهار

هفته اخیی چنارصد س نود س چنارمیلیون ا غانی از درک محصوالت گمیکی به دوا آسرند س 

 . به بودجه حکوما ساریزک  د

ا زایش دادس وتد تجاری س اصالحات بیای بسته ومیچشمممه همای  ٬رییس گمیک ن گیهار

  ساد زا درایه اداره را از دلیل اصلی بیشتی شدن درآمد شان می خواند.
http://bakhtarnews.com.af 

  میزان/باختی 32کابل/

عبدالنادی ارغ دیوال، نامزد سزیی س ویپیوا سزارت مالیه در میزگید ام یا غذایی کمه در 

حاشیۀ اجالس واالنۀ بانک جنانی که از طییق ک فیانس سیدیویی بیگزار شده بود، اشتمیاک 

  .کید

به گزارش آژانس باختی، در ایه نشسا که معاسن بانک جنانی س سزییان مالیمه کشمورهمای 

عضو اشتیاک داشت د، ویپیوا سزارت مالیه در رابطه به تاثییات م فی اقتصادی س اجتماعی 

  .شیوع سییسس کیسنا س ام یا غذایی در کشور صحبا کید

( تقییباً بیای همه کشور ها در هی م طقه بدسن در نظی  17-سی گفا که میض کیسنا) کوسید

داشا شیایط اقتصادی س اجتماعی پیامد های بی وابقه س شدید صحی، اجتماعی س اقتصادی 

داشته اوا. ا غانستان مان د بسیاری از کشور های دیگیزیی تأثیی ایه بیماری همه گمیمی س 

  .ام یا غذایی قیار گی ته اوا

 بسته خبیی

 داخلی

گمیک ن گیهار 

پ جصد میلیون 

ا غانی درآمد به 

 دوا آسرده اند

ارغ دیوال در میزگید 

ام یا غذایی واالنه 

بانک جنانی اشتیاک 

 کید

 داخلی

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132844-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132844-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132844-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132844-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132839-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132839-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132839-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132839-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87


  میزان/ باختی ۰۲کابل/ 

ا غانستان واالنه نزدیک به چنارده ملیارد سپ ج صد ملیون ا غانی ازرهگذر تولیمد س میسش 

 . انگورعاید دارد

های انگور در حدسد  رود س باغ هزار ته می ۰۸۲امسال میزان تولید انگور در ویاوی کشور به 

  گیید. هزار هکتار زمیه را دربی می ۰۲

ایه درک واالنمه ا مغمانسمتمان   گوی د که مسوسالن در سزارت زراعا، آبیاری س مالداری می

  ک د. چنارده ملیارد سچنارصدس وی سهشا ملیون سچنارصد هزارا غانی درآمد می

تییه انگور در کشور در هیات، پیسان، ق دهار، کابل، غزنی، وم گان، کماپمیمسما، بملمخ  بیش

ها هزار خانواده با مشغول  شود س ده جوزجان،  اریاب، ک دز ، پکتیا س پکتیکا رشد س تولید می

  ک  د س درآمد دارند. بودن در بخش تاک پیسری، امیار معیشا می

بخش اعظمی ازانگور تولیدی در ا غانستان دربازار های داخلی به  یسش می رومد س یمک 

  بخشی از آن ازطییق دهلیز هوایی سکارسان های تجاری به دیگی کشورها صادر می شود.

  میزان / باختی 32کابل / 

میزان وال رسان به طور لیالم 31میلیون دالی را در داسطلبی رسزدسش به  23دا غانستان بانک 

 . به  یسش می رواند

دا غانستان بانک از بانک ها س صیا ان ساجد شیایط دعوت می ک د که در ایمه داسطملمبمی 

تصمفمیمه   اشتیاک ک  د س بیندگان لیالم مکلفیا دارند که حسابات شان را تا ختم یک رسز

  ک  د

هزار ا غانی تضمیه به خاطی اشتیاک در لیمالم  022همچ ان آن عده از صیا انی که تاک ون 

های اوعار را تحویل نکیده اند، می توان د یک رسز قبل از داسطلبی پول تضممیمه شمان را 

 .تحول ک  د س در لیالم های بعدی اشتیاک ک  د

 آریانانیوز:

 میزان19

ملیون باش ده ا غان تا اساخی وال جاری  10ب ابی اعالم د تی پیسگیام غذایى جنان  

 ...عیسوی با کمبود مواد غذایی مواجه خواه د شد

 13سحیداهلل امانی وخ گوی د تی پیسگیام غذایى جنان در کابل گفته اوا که هم اک ون 

ملیون ته  10ملیون ته با کمبود مواد غذایی مواجه اند س ایه رقم تا دس ماه دیگی به 

 .ا زایش خواهد یا ا

 . یصد ایه ا یاد را اطفال تشکیل خواه د داد 32آقای امانی ا زسده که حدسد 

نزدیک به چنارده 

ملیاردسپ ج صد 

ملیون ا غانی عاید 

واالنه کشور از 

رهگذرتولید انگور 

 اوا

 داخلی

میلیون دالی لیالم  23

 می شود

 داخلی

د تی پیسگیام غذایى 

جنان درباره کمبود 

مواد غذایی در 

 ا غانستان هشدار داد

 داخلی

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132833-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132821-36-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132821-36-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html


 صدای امییکا  ۹۹۰۰, ۰۲میزان 

گییی کیسناسییسس رسی اقتصاد س ام یا غذایی  گوید که همه سزارت مالیۀ ا غانستان می 

ایه کشور تاثییات م فی گذاشته س بودجۀ حکوما به ت نای پاوخگویی ر آ ایه تاثییات 

   نیسا

میزان( در میزگمید  ۰۲اکتوبی ) ۹۹عبدالنادی ارغ دیوال، ویپیوا ایه سزارت رسز یکش به 

ام یا غذایی که در حاشیۀ اجالس واالنۀ بانک جنانی که از طییق ک فیانس سیمدیمویمی 

گییی کیسناسییسس متاثی س  بیگزار شده بود، گفا که ا غانستان مان د وایی کشورها از همه

همای  ام یا غذایی آن با چالش مواجه شده اوا، اما ایه کشور در بخش زراعا  میصما

   قابل توجه دارد

همای  تواند به ت نمایمی چمالمش ویپیوا سزارت مالیه گفته اوا: بودجه وکتور عامه نمی

انکشا ی تاثییات م فی کیسناسییسس را پاوخگویی نماید از همیه رس ما متعند اوتیمم کمه 

اصالحات الزم س م اوب را بیای رشد وکتور خصوصی به میان بیاسریم س بودجه ومکمتمور 

 /https://www.darivoa.com"  خصوصی را در بخش وکتور زراعا جذب ک یم

  

 

 

تالش حکوما 

ا غانستان بیای جذب 

گذاری در  ویمایه

 بخش زراعا

 داخلی

 

 داخلی

 

 داخلی


