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 آریانانیوز: 

رییس جمنور غ ی در دیدار با رؤوا س اعضای کمیسیون های مواصالت س مخاخابخیاتم امخور 

کوچی ها س م ابع طبیعی س محیط زیسا سلسی جیگه بی ویمایه گذاری رسی احداث ب دهای 

 ...آب س اعطای تسنیالت بیای اوتایاج معیاری معادن کشور تاکید کید

به نقل از ارگم محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان بخا رؤوخا س اعضخای 

کمیسیون های مواصالت س ماابیاتم امور کوچی ها س م ابع طبیعی س محیط زیسا سلسخی 

 .جیگهم دیدار کید

رییس جمنور غ ی پس اوتماع صحبا های آنانم گفا که ویمایه گخذاری رسی احخداث 

ب دهای آب از اسلویا های منم ما می باشد. سی ا زسد که باید تسنیالت را بااطی اوتاخیاج 

معیاری معادن  یاهم ک یم س اقدامات الزم را در خصوص حفاظا از محیط زیسخا انخمخام 

 .دهیم
https://ariananews.co/ 
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 آرمان ملی

گوی د که در وه ماه گذشته حدسد پ مخاه  مسوسالن اتحادیه ویتاویی تولید گوشا میغ می

خواه د که جخلخو  اوا. آنان از دسلا می  داری در کشور مسدسد شده های میغ درصد از  ارم

 داری در کشور رشد ک د. ساردات میغ را بگیید تا ص عا میغ

میخزان  در  ۳۲ش بهم ) انصاراهلل باتیانیم رییس اتحادیه ویتاویی تولید گوشا میغ رسزوه

رس شده  های پسیه با وقوط رسبه داری در ماه یک نشسا خبیی در کابل گفا که باش میغ

 اوا.
http://www.armanemili.com/ 

 بسته خبیی

 داخلی

 

تاکید رییس جمنور 

غ ی بی ویمایه 

گذاری رسی احداث 

 ب دهای آب

مسوسالن اتخحخادیخه 

درصد  ۰۵داران:  میغ

داری در  های میغ  ارم

 اند کشور مسدسد شده

 داخلی

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


 طلوع نیوز

 میزان32

های بیخاوته از گستیش  شدن محدسدیا ناستیه نمایشگاۀ تولیدات داخلی پس از بیداشته

 .سییسس کیسنام امیسز در کابل راه اندازی شد

های گوناگون شان را به  سالیا کشور  یآسرده۳۲در ایه نمایشگاهم نزدیک به دسصد شیکا از 

 .اند نمایش گذاشته

های ویاوخی س ا خزایخش  علا نابه وامانی گوی د که به گان ایه نمایشگاه می اشتیاک ک  ده

 .اوا حالا عادی بینگشته ها تاه وز کار س بارشان به ناام ی
https://tolonews.com/fa 

 

 میزان  32

 بی بی وی   

کیدیمم نیسا. ایه خخالخصخه گخزارش  اسضاع اقتصاد جنان به آن بدی هم که  کیش را می

انداز اقتصادی جنان اوا. گزارشی که  اف درباره چشم ام المللی پول یا آی جدید ص دسق بیه

اش درباره میزان رکود اقتصادی در اکثی کشورهای جنان از جمله اییان را تعدیخل  بی ی پیش

اف انتظار دارد نیخ رشد اقتصادی اییان س ا غانسختخان امسخال  ام کیده. طبق ایه گزارشم آی

 م فی پ ج درصد باشد.
https://www.bbc.com/persian/business-54533036 

بیگزاری ناستیه 

نمایشگاه تولیدات 

داخلی پس از دسرۀ 

 قینطیه

 داخلی

بی ی ص دسق  پیش

المللی پول از  بیه

 اقتصاد 


