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  میزان/باختی 12کابل/

 قی با تاثییات جانبی اش عامل منم س کلیدی درعدم دوا یابی ا غاننا به مصوسنیا غذاییی 

ک  ید  میلیون نفوس ا غانستان بیشتی از یک ووم آنان زییخط  قی زندگی می 23اوا که از 

 . س که قادر به تامیه حداقل نیازهای غذایی خود نیست د

درصد جمعیا ایه کشور از والما غیذاییی بییخیوردار  29دهد که  آخییه آمار نشان می

نیست د، دوتیوی ناکا ی به غذا، باعث  قی منلک در میان تعداد زیادی از خانودهای ا یغیان 

ها بیای دوتیوی به مواد غذایی در ویحی   اوا س قی  زای ده مانع عمده بی وی راه ا غان شده

  اوا.   ا

کارش اوان می گوی د بیشتییه باش دگان کشور رژیم کامل غذایی دریا ا نمی توان د س آنان 

  در تامیه غذای کا ی بیای خود س خانواده های شان ناتوان اند. 

های  قیی نیسا. بلکه جمعیا قیابیل  در ا غانستان عدم والما غذایی ت نا دام گیی خانواده

 .بیند ی ا غاننا از کمبود کالیی، پیستئیه س نداشته رژیم غذایی م اوب رنج می مالحظه
 

http://bakhtarnews.com.af 

 

  میزان/باختی12ک دز/

  ابییکۀ به ظی یا تولید س بسته ب دی هشتیاد تیه بیینیج درکی یدز بیازگشیاییی شید.

عصما اهلل میادی، وخ گوی سالی ک دز، به آژانس باختی گفا که ایه  ابییکه به هیزیی یه 

نزدیک به ششصد هزار دالی امییکایى از بودجه شخصی شعیب  یصل رییس عیامیل اقیا  

  زراعا س مالداری ا غانستان در میبوقات شنی ک دز واخته شده اوا.

سی ا زسد که ایه  اریکه ظی یا تولید س بسته ب دی هشتاد ته بینج را در یک رسز دارد س 

کار را در سالیا های ک دز س بغالن زیی پوشش قییار  نزدیک به چنارهزار نفی از دهقانان شالی

  خواهد داد.

 بسته خبیی

 داخلی

کمبود بودجه باعث 

ازدیاد  قی س عدم 

مصوسنیا غذایی در 

 ا غانستان شده اوا

میکز تولید بسته 

ب دی بینج در ک دز 

 بازگشایی شد

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132897-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132897-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132897-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132897-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132896-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132896-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132896-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D


 اقالعات رسز

  یا ته  یاملی ابتکار جنانی علیه جیایم وازمان س دیلی ماسریک

 جلیل پژساک :متیجم

 اکتبی   22

شود س توویط  ب دی می صورت عمده تولید س در پاکستان بسته هیسئیه از تییاک ا غانستان به

پاکستان در امیتیداد مسیییی  «مکیان»از ب درهای وواحل  «های یک دکلی عیبی کشتی»

دهید  شود. شواهدی در دوا اوا کیه نشیان میی ج وبی راهی بازارهای آ ییقا س ارسپا می

های هیسئیه در امتداد مسییییهیای  های شیشه تولید ا غانستان نیز همیاه با محموله محموله

 .شود المللی مواد مخدر، م تقل می و تی توزیع بیه

اش در تجارت جنانی هیسئیه مشنور اوا، اما در چ د ویا   میکزی  دلیل نقش ا غانستان به

گییییی داشیتیه  های ایه کشور رشد چشم در کوه »شیشه«یا  «آمفتامیه ما»اخیی، تولید 

اوا؛ در حدی که ممکه اوا نیاز بازارهای دسر، حتا در آ ییقای ج وبی س اوتیالیا نییز از 

 .همیه م بع جدید تأمیه شود
https://www.etilaatroz.com/ 

  میزان/ باختی ۱۲جال  آباد/ 

ب د بی  درسنتۀ ن گیهار به کمک بانک جنانی نووازی می شود. حکوما میی خیواهید بیا 

 . نووازی ایه شبکه بی  روانی، ظی یا تولید انیژی آن را تا دس بیابی ا زایش دهد

درحا  حاضی ب د بی  درسنته نه میگاسات انیژی تولید می ک د. انتظیار میی رسد پیس از 

  نووازی ایه ب د توانایی تولید تا هژده میگاسات انیژی را دارا باشد.

  بانک جنانی ده میلیون دالی بیای نووازی ب د بی  درسنته اختصاص داده اوا.
http://bakhtarnews.com.af 

 میزان / باختی12کابل/ 

به اواس معلومات اتحادیه صیا ان ویای شنزاده کابل به آژانس باختی، ارزش شماری از 

 .ارزهای خارجی در بیابیپو  ا غانی امیسز از ایه قیار اوا 

 پو 3ا غانی س 99یک دالیامییکایی 

  پو  06س  ا غانی 97یک یورس

 پو  96ا غانی  97یک پوندانگلیسی 

 پو  23ا غانی س 16یک ریا  وعودی 

 پو  96ا غانی س 16یک درهم امارات 

 ا غانی 291هزاررسپیه پاکستان 

 ا غانی2626هزار رسپیه ه دی 

 پو  .نیلو یدانش 03ا غانی س 1هزار تومان اییانی 

بازارهای آ ییقا، 

مقصد اصلی 

 «یک ی درجه شیشه»

 ا غانستان

 داخلی

ب د بی  درسنتۀ 

ن گیهار نووازی می 

 شود

 داخلی

نیخ شماری از 

ارزهای خارجی در 

 بیابی پو  ا غانی

 داخلی

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-10-11-is-afghanistan-a-new-source-for-high-grade-crystal-meth-in-eastern-and-southern-africa/
https://globalinitiative.net/
https://www.etilaatroz.com/author/jalil-pazhwak/
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132894-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%80-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132894-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%80-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132894-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%80-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132884-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132884-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132884-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%


 اقالعات رسز

    1616اکتبی  22 9 لیاقا الیق 

های قبیلیی بیوده اویا.   رویدن به خودکفایی از تعندهای حکوما ا غانستان در نشسا

گوید که تعند حکوما ا غانستان بیای روییدن بیه  گوی سزارت مالیه نیز می اک ون وخه

گوید که ایه کار اگیی  اوا. آقای مسجدی می 1613ی تحو  تا  وا   خودکفایی در دسره

 .های ویاوی س ام یتی ر ع شود س صل  بیاید دسر از امکان نیسا چالش

سنیم ماه بعد قیار اوا نشسا ژنو در کشور وویس در مورد ا غانستان بییگیزار  حدسد یک

ی ا غانسیتیان جییییان دارد.  بیای شیکا در ایه نشسا در سزارت مالیه ها آمادگی .شود

تعندهای حکوما ا غانستان به  گوی د که کار رسی گزارش تحبیق  مسئوالن ایه سزارت می

در قیبیا   1629قبلی ژنو دروا    تعندهایی که در نشسا ی جنانی جییان دارد؛  جامعه

 .ی جنانی داده شده بود های جامعه کمک

تیعینیدهیاییش را بیه  دیگی حکوما ا غانستان گزارش انجام   در نشسا ژنوی امسا  بار

تیعینیدهیای  ک  ده نییز  رسد کشورهای کمک ی جنانی ارائه س در مقابل انتظار می جامعه

گوی د که تیا کی یون  می  شان را تا چنار وا  دیگی تمدید ک د. مسئوالن سزارت مالیه مالی

دهد که حکوما ا غانستان توانسته اوا از  تعندها نشان می   های ابتدایی از انجام گزارش

ک ی یده نیییز   درصد آن را عملی ک د. در مقابل توقع دارند که کشورهای کمک 76تا  93

 /https://www.etilaatroz.com  .شان را در نشسا ژنو تمدید ک  د تعندهای

 اقالعات رسز 

 ۲۹۱۱میزان , ۱۲الرحمنعثمانیمجیب
 

تشبثات کوچک س متووط یک بخش بزرگ از اقتصاد خصوصی اوا. پایه اقتصاد کشیورهیا 

باشد. در واختارهای اقتصادی کشورها تشبثات کوچک س میتیوویط از  وکتور خصوصی می

زاییی،  گیی بیخوردار اوا. ونم تشبثات کوچک س متووط در اشتیغیا  اهمیا خاص س چشم

تولید ناخالص ملی، توزیع عادالنه ثیست، میزان چیخش پو  در شنی س رسوتاها س خالصه در 

 نیخ رشد س تووعه اقتصادی کشور بسیار اوا.

گذاری س توجه خاص بی مکانیسم تولیدات معیاری اج اس س خدمات، مدیییا نیوییه  ویمایه

تی در محصوالت ایه بخیش  های بیش در تشبثات کوچک س متووط وبب خالقیا س نوآسری

شود. ا زایش تقاضا بی محصوالت تشبثات کوچک س متووط، به ایجاد انگیزه حمایتی در  می

گییدد.  وح  کشور از متشبثان م جی شده س وبب کاهش نابیابیی اقتصادی س اجتماعی میی

اند که بستی م اوب حمایتی را بیای تشبثیات  چیه، ه د، امییکا س جاپان از جمله کشورهایی

تی تحا شعاع ایه کشیورهیا  کوچک س متووط ایجاد کیدند س بازار تجارتی جنان امیسز بیش

 قیار دارد.  
https://8am.af  

های  آمادگی

ا غانستان بیای 

نشسا ژنو؛ تعندها تا 

چه اندازه عملی شده 

 اوا؟

 داخلی

حمایا از تشبثات 

کوچک، انقالب 

 آ یی د اقتصادی می

 داخلی

https://www.etilaatroz.com/author/liyaaqat-layeeq/
https://ariananews.af/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3/
https://www.etilaatroz.com/
https://8am.af/author/news-8am/

