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 میزان: طلوع نیوز 33

گوی د که درحال   کشاسرزان در سالیا ویپل با شکایا از نبود بازار بیای پیاز ایه سالیا می

 .رو د  یسش می های شان به نیم بنای تمام شد، دربازارها به حاضی  یاسرده

پیشی ه حاصالت پیاز در ایه سالیا، اک ون بیای آن بازاری  گوی د که با ا زایش بی آنان می

 .سجود ندارد

هزارتُه پیاز در ایه  ۰۷۷های آنان امسال بیش از  کشاسرزان ویپل گفت د که بی ب یاد تخمیه

 . سالیا، بیداشا خواهد شد

های اصالح شده با کود  گوی د که با خیید آب بیای کشا س نیز تخم کشاسرزان ایه سالیا می

 ۰اوا، اما اک ون بنای  ا غانی تمام شده ۰۷شان تا  کیلوگیام پیاز بیای ۰کیمیایی هی 

 .رود ا غانی می ۰۷کیلوگیام پیاز در بازارهای ایه سالیا تا 

https://tolonews.com/fa/business 

  میزان/ باختی ۲۲اوعدآباد/ 

  .دروال پیش رس قیار اوا ده ها پیسژه تووعه یی در ک ی تطبیق شود

  .حکوما بیای تطبیق ایه پیسژه ها هزی ۀ صدها میلیون ا غانی را در نظیگی ته اوا

ایه پیسژه ها بخشی از پیسژه های تووعه یی خواهد بود که قیار اوا در وال آی ده درکن نی 

  .تطبیق شود

امیسز در نشسا کمیتۀ اقتصادی سالیتی گفا که ایه پیسژه ها  ٬محمد اقبال وعید سالی ک ی

  .در پانزده سلسوالی قیار اوا تطبیق شود

   .نوعیا ایه پیسژه ها را قیار اوا میدم نظی به نیازشان تعییه ک  د

http://bakhtarnews.com.af/dari/business.html 

 بسته خبیی

 داخلی

ا زایش حاصالت پیاز 

در ویپل؛ شکایا از 

 نبود بازار

ده ها پیسژۀ تووعه 

یی دروال پیش رس 

درک ی تطبیق می 

 شود

 داخلی

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132963-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132963-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132963-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132963-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D


  میزان/ باختی ۲۲اوعدآباد/ 

  .کار رسی واخا کانال عمومی آبیاری نورگل در ک ی به شدت ادامه دارد

  .انتظار می رسد ایه کانال به زسدی به بنیه گییی وپیده شود

 .با واخا ایه کانال، آب مورد نیاز نزدیک به هزار هکتار کشتزارد هقانان تامیه خواهد شند

  .اداره ملی امورت ظیم آب متصدی ایه پیسژه تووعه یی اوا

یک مسوسل ایه اداره به آژانس باختی گفا که با بنیه گییی ایه کانال، آب نزدیک به هنزار 

  .هکتار کشتزار دهقانان تامیه می شود

دهقانان از واخا ایه کانال اوتقبال کیدند س گفت د که بنیه گییی ازآب ایه کانال بناعن  

 رسنق کشا سکار شان خواهد شد.

 

  میزان/باختی33کابل/

  .نامزد های مو ق بسا های مقطع سرسدی سزارت مالیه امیسز به کار شان آغاز کیدند

به گزارش آژانس باختی، محمد غالم مالخیل، رییس م ابع بشیی سزارت مالیه در مورد آغناز 

بسا مقطع سرسدی سزارت مالیه شند، بنه اشنتنیا   ۲۲۷رسند که زمی ه واز بیای رقابا 

.ک  دگان معلومات ارائه کید س ا زسد که طی میاحل او اد نامزدهای مو ق در جیینان بنود

   

 

  میزان / باختی 33کابل / 

میزان وال رسان به طنور  31میلیون دالی را در داسطلبی رسزچنارش به  13دا غانستان بانک 

  لیالم به  یسش می رواند.

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

تصفنینه   اشتیا  ک  د س بیندگان لیالم مکلفیا دارند که حسابات شان را تا ختم یک رسز

  .ک  د

هزار ا غانی تضمیه به خاطی اشتیا  در لیالم  055همچ ان آن عده از صیا انی که تاک ون 

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

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

کانال عمومی آبیاری 

نورگل ک ی درآوتانه 

 بنیه گییی قیاردارد

 داخلی

نامزد های مو ق 

بسا های مقطع 

سرسدی سزارت مالیه 

به سظایف شان 

 معی ی شدند

 داخلی

میلیون دالی لیالم  13

 می شود

 داخلی

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132965-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132965-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132965-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132975-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132975-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132975-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132975-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132975-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132954-36-%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/132954-36-%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 امییکاه

 ۹۰۱۱, ۲۲میزان 

نمونۀ مشکو  آزمایش شدۀ  ۵۷۰گوید که از میان  سزارت صحا عامۀ ا غانستان می

 .ساقعه آن مثبا ش اوایی شده اند ۰۵در یک شبانه رسز گذشته،  ۹۱کوسید

 .مورد آن در هیات س هشا مورد در سالیا  یاه ثبا شده اند ۵۰از ایه میان 

میزان( گفا که در حال حاضی، شمار مجموعی  ۲۲اکتوبی ) ۹۰ایه سزارت رسز وه ش به 

 .نفی رویده اوا ۱۲۵هزار س ۰۱مبتالیان ایه سییسس در ا غانستان به 

واعا گذشته، یک نفی در سالیا هیات جان باخته که شمار میگ س میی  ۲۵همچ ان در 

 .مورد رویده اوا ۹۵۵۷ناشی از ایه سییسس در ایه کشور به 

نفی دسباره والمتی شان  ۰۷۵هزار س ۰۰گوید تا اک ون  سزارت صحا ا غانستان همچ ان می

 https://www.darivoa.com                     .را به دوا آسرده اند

 راه مدنیا 

 ۹۰۱۱میزان  ۲۲

ویدخانۀ ویب در بامیان بنه زسدی بنه ۹۷گوید که کار واخا  سزارت زراعا س آبیاری می

 رود. پایان می

مدنیا گفا، کار واخا اینه  اکبی روتمی، وخ گوی سزارت زراعا س آبیاری به رسزنامۀ راه

 درصد پیش ر ته اوا.۵۰ها در بامیان بیش از  ویدخانه

درصند ونننم ۹۷میلیون ا غانی به شمول ۲۲ها به هزی ۀ  آقای روتمی ا زسد، ایه ویدخانه

 شود. های سالیا بامیان واخته می داران مستفید شونده در میکز س سلسوالی باغ

ها را در قالب بینامۀ مندینیینا منحنصنوالت  گوید، ایه ویدخانه سزارت زراعا س آبیاری می

متییک ته منینوه را ۲۰ها ظی یا نگنداری حدسد  وازد. هی یک از ایه ویدخانه زراعتی می

       /https://madanyatonline.comدارد.                                                       .

ا غانستان امیسز از 

ساقعۀ  ۰۵ثبا 

 خبی داد ۹۱کوسید

 داخلی

باب ۹۷به زسدی 

ویدخانه در بامیان به 

 رود بیداری می بنیه

 داخلی

 خبیگزاری اوپوتی ک ا غانستان.

 میزان 33

های تازه ا غانستان، با  گوید که تمام موتیهای الری مملو از میوه س وبزی سالی ن گیهار می

 عبور از خطی  یضی تورخم، سارد پاکستان شدند.

به گزارش اوپوت یک، ضیا الحق امیخیل، سالی ن گیهار در صفحه  یسبوکش نوشته که عبور 

 تی کید. ها پس از آن صورت گی ا که پاکستان ایه پیسوه را اندکی وییع ایه الری

https://af.sputniknews.com/economy/ 

های  امیخیل: الری

میوه س وبزی تازه 

ا غانستان سارد 

 پاکستان شد

 داخلی

https://madanyatonline.com/
https://af.sputniknews.com/economy/


 خبیگزاری اوپوتی ک ا غانستان 

 میزان  33

 وازمان تجارت جنانی به ارسپا اجازه داده اوا تا با امییکا ج گ تجاری را شیسع ک د.

به گزارش اوپوت یک، وازمان تجارت جنانی به اتحادیه ارسپا اجازه می دهد واالنه تقییبنا  

چنار میلیارد دالی باالی کاالهای امییکایی مالیات سضع ک د. در وایا رومی ایه وازمنان 

 آمده اوا، درحقیقا به ارسپا اجازه داده شده اوا تا با امییکا سارد ج گ تجاری شود.

https://af.sputniknews.com/economy/                       

 

 صدای امییکاه

 ۹۰۱۱, ۲۰میزان 

را در چنار اندازه متفاست معی ی  ۹۲میزان( آیفون  ۲۲اکتوبی ) ۹۰شیکا اپل رسز وه ش به 

 .کید

های  های گذشتۀ آن سیژگی در مقایسه با نسل ۹۲نظی به ادعای اپل، هی چنار نوع آیفون 

های دیگی  بنتی دارد س حتا بیخی از خصوصیات آن  قط م حصی به آیفون اوا س در تلیفون

 .سجود ندارد

باشد.  می ۵تغییی کیده س چوکات آن تقییبا  چنار ک ج س مان د آیفون  ۹۲طیاحی ظاهی آیفون 

صفحه نمایشی آن به میاتب محکم بوده س نظی به گفته اپل از یک تیکیب خاص ویامیک 

 .واخته شده اوا س در صورت ا تیدن رسی وطح وخا، چنار بیابی مقاسما بیشتی دارد

جی اوا س ایه  ۰، قابلیا سصل شدن آن با شبکه ۹۲بزرگتییه سیژگی هی چنار نوع آیفون 

های دیگی  آید، در حالی که شیکا باشد که با ایه سیژگی به بازار می نخستیه نسل آیفون می

جی را به  ۰های  شود که تلیفون مان د ومسونگ کوریای ج وبی س ساسی چی ی چ د وال می

                             https://www.darivoa.com.بازار عیضه کیده اند

ارسپا سارد ج گ 

تجاری با امییکا 

 شود می

 خارجی

را  ۹۲اپل آیفون 

معی ی کید؛ در مورد 

 های آن بدانید سیژگی

 خارجی


