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 میزان /باختی  32
  

امیسز رسز جنانی تیانسپورت س تیانزیا اوا م طق تجلیل از ایه رسز جنانی بهنهیه رهیهیی 

  .کشور ها از یصا های موجود بیای ایجاد ونولا ، تووعه تجارت س اقتصاد اوا

بیای کشورهای محاط به خشکه م جمله ا غانستان  تیانزیا یک مسئلۀ حیاتی اوا شهمهار 

کشورهای محاط به خشکه در جنان اضا ه از چنل کشور اوا مگی مان د ا غانستهان ههیه  

کدام از ایه کشورها از محاط بودن خود به خشکه، رنج نبیده اوا سجزاز ا غانستان  در بیابی 

.هی  کشوری ازمسئلۀ تیانزیا به ع وان عامل  شار س حیبۀ ویاوی کار ری ته نشهده اوها

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

 

  میزان/ باختی 32

 
با سجودی که مسوسالن درلوری ازا زایش ده درصدی محصوالت زراعتی نسهبها بهه وها  

پاردرآن سالیا خبیمی ده د، اما اکثیدهقانان، نبود بازارم اوب سذخییه راه های محصهوالت 

زراعتی را ازچالش های عمدۀ وی راه شان می دان د ساز دسلا می خواه هد کهه درعهیصهه 

  .میکانیزه واخته زراعا درآن سالیا توجه بیشتیک  د

محمداجمل شاه پور سالی لوریرفا: لورییکی ازبنتییه سالیا ها دربخش زراعا اوا کهه 

اری درایه دربخش ویمایه رذاری ستوجۀ بیشتیشود، ایه سالیا ضیسریات بیخی سالیا های 

   .دیگی را دربخش  یآسرده های کشاسرزی ر ع می ک د

 بسته خبیی

 داخلی

به بنانۀ رسزجنانی 

 تیانزیا س تیانسپورت

محصوالت زراعتی 

لوری ا زایش یا ته 

 اوا

 داخلی

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133160-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133160-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133135-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133135-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133135-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html


 میزان/ باختی ۶۲ق دهار/

  

با واخا یک پیسژۀ تووعه یی، قیار اوا آب ده ها هزار کشتزار در بخش هایی از ق هدههار 

  .تامیه شود

با تطبیق ایه پیسژه تووعه یی، قیار اوا آب های طبیعی ق دهار به دروتی مدیییا شهود 

ساز طییق ده ها کانالی که واخته می شود، به ده ها هزار کشتزار در سلسوالهی ههای دنهد، 

  .ارغ داب، ژییی، شاه سلی کوت، دامان، پ جوایی س میوند انتقا  یابد

ه گام تنداب رذاری ایه پیسژۀ تهووهعهه  ٬سزییاحیا سانکشاف دهات ٬مجیب الیحمان کییمی

   .یی رفا که با تطبیق آن، ده ها هزار جییب کشتزار در ق دهار وییآب می شود

 

 میزان / باختی 32کابل/ 
  

شارسالی کابل به م ظورایجاد ستووعۀ واحات وبز، درواحۀ تپۀ چنهل دخهتهیان نهاحهیهۀ 

  .ویزدهم شنیکابل، پارک تفییحی می وازد

به رزارش آژانس باختی؛ به همیه هدف  عا  کیدن ویستم آبیاری قطیه یی س لولهه کشهی 

متیدرحالی تکمیل شدن اوا. شارسالی کابل بیاواس رشد  177هزارس 2درآن واحه به طو  

های کوتاه مدت، میان مدت سدرازمهدت را درخصهو   متوازن نواحی تالش دارد که بینامه

  .های تفییحی سرستیش واحات وبز به همکاری میدم تطبیق ک د ایجاد پارک

 

آب ده ها هزارجییب 

کشتزار در ق دهار 

 تامیه می شود

 داخلی

شارسالی کابل ویستم 

یی   آبیاری بارانی سقطیه

را درواحۀ تپۀ چنل 

 دختیان ایجاد کید

 داخلی

 

 میزان :25نیوز طلوع

 

ها مهیهان  روید که در پی شیوع سییسس کیسنا س ب دش راه های ا غانستان می  دراویون اتاق

 .اوا درصد کاهش یا ته۲۶ا غانستان س پاکستان، بازررانی میان دس کشور 

روید که در حا   حاضی شماری از موتیهای باربیی که  روید که می معاسن ایه  دراویون می

کهه  اند؛ در حهالهی ده د در حدسد نُه صد موتی رویده رسزانه به دس کشور کاالها را انتقا  می

 .شدند وا  رذشته رسزانه تا دسهزارموتی کاالها میان ا غانستان س پاکستان مبادله می

 
https://tolonews.com/fa/business 

بازررانی میان 

ا غانستان س پاکستان 

درصد کاهش ۲۶

 'اوا یا ته

http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133136-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133136-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133136-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133128-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133128-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133128-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133128-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87


 سزارت زراعا، آبیاری سمالداری

 میزان 26

دهد که میزان تولید انجیی در  آمارهای سزارت زراعا س مسوسالن محلی ایه نناد نشان می

 تی شده اوا. های ق دهار، هیات س  اریاب بیش سالیا

درصد حاصالت انجیی در ایه  ۰۶ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا هیات از ا زایش 

 دهد. سالیا خبی می

https://www.mail.gov.af  

 سزارت زراعا، آبیاری سمالداری

 میزان  32

 الحق نوری ی دهقان/ شجاع نامه هفته

باشد، تا زراعا نویهه  های عمده س اواوی سزارت زراعا می ها یکی از  عالیا تیسیج وبزخانه

کاران در ویاوی کشهور  را به دهقانان آش ا وازد. از همیه رس هزاران وبزخانه را بیای وبزی

ها اوا که چه هدوها   ران ایه کمک واخته اوا. شیکا بووتان وبز یکی از مستفیدشده

 وبزخانه بیایش واخته شده اوا. ۰۶پیش، از ووی سزارت زراعا 

ا زایش در حاصالت 

انجیی هیات، ق دهار س 

  اریاب

 داخلی

معیار بیتی، کیفیا بنتی: 

های  حاصالت وبزخانه

بووتان وبز، بازار داخلی 

 س خارجی دارد

 داخلی

 سزارت احیا سانکشاف دهات

 میزان ۶۲  

انداز بینامه ملی انکشاف اقتصاد رسوتایی سزارت احیا س انهکهشهاف  ریسپ پس ۰۶۰۱اعضای 

ریسپ میدانه در شنی شبیغان، میکز سالیا جوزجهان  ۶۶۱ریسپ زنانه س  ۰۰۶دهات شامل 

 انداز ک  د. ا غانی را پس ۶۰۶هزار س ۰۰۰توانسته اند طی ده رسز اخیی، مبلغ 

انهداز س شهیهوه  های آموزشی اصو  پهس ها، بینامه قابل یاد آسری اوا که اکثی ایه ریسپ

ی ملی انکشاف اقتصاد رسوتایی  انداز را از ووی بینامه های پس داری س همچ ان ص دسق کتاب

 اند دریا ا کیده

.https://mrrd.gov.af 

های  جییان  عالیا

ی ملی انکشاف  بینامه

اقتصاد رسوتایی در میکز 

 سالیا جوزجان

https://www.mail.gov.af


 سزارت شنیوازی ساراضی

 ۰۰۱۱/۹/۶۲  

سزارت شنیوازی س اراضی در ادامه تطبیق رسند ویسی، عالمه رذاری س ثبا علفچهیهها در 

جییب علفچی را در میبوطات مختلف سالیا ک دهار الی اخیی ماه اود وا   ۶۶۰۶۶۲کشور؛ 

 رسان ویسی س ثبا نموده اوا.

میهلهیهون   ۰ایه سزارت از آغاز پیسژه ویسی، عالمه رذاری س ثبا علفچیها تا اک ون بیش از 

 سالیا کشور ثبا نموده اوا. 32جییب علفچی را در 

.https://w.mudl.gov.af 

 سزارت شنیوازی ساراضی

۰۰۱۱/۹/۶۲  

سزارت شنیوازی س اراضی در ادامه تطبیق رسند ویسی، عالمه رذاری س ثبا علفچیها در 

جییب علفچی را در میبوطات مختلف سالیا غزنی الی اخیی ماه اود وا   ۲۶۶۲۰کشور؛ 

 رسان ویسی س ثبا نموده اوا.

میلیون  ۰ایه سزارت از آغاز پیسژه ویسی، عالمه رذاری س ثبا علفچیها تا اک ون بیش از 

 سالیا کشور ثبا نموده اوا. ۶۰جییب علفچی را در 

جییب علفچی  ۶۶۰۶۶۲

در سالیا ق دهار ثبا 

 شد

 داخلی

جییب علفچی  ۲۶۶۲۰

 در سالیا غزنی ثبا شد

 داخلی

 سزارت شنیوازی ساراضی

۰۰۱۱/۹/۶۲  

ص فی لیسه بوریاباف ا غانی در سلسوالی  ۰۶سزارت شنیوازی س اراضی کار واختمانی مکتب 

ص فی مکتب نسوان  تح در  ۶۰درصد س تعمیی مکتب  ۰۰پشتون زرغون با ملحقات آن را 

 درصد تکمیل کیده اوا. ۹۲ناحیه ششم سالیا هیات را 

متی میبع در یک  ۹۰۲ص فی لیسه بوریا باف ا غانی در زمیه به مساحا  ۰۶تعمیی مکتب 

چ یه  یی سزارت معارف؛ هم ا غانی از بودجه تووعه ۹۶۶میلیون س  ۰۰م ز  با هزی ه مالی 

متی میبع در وه م ز  با هزی ه مالی  ۱۰۲ص فی نسوان  تح در زمیه به مساحا  ۶۰تعمیی 

 شود. یی سزارت شنیوازی س اراضی واخته می میلیون ا غانی از بودجه تووعه ۶۹

کار عمیانی دس پیسژه 

تعلیمی در سالیا 

 هیات در جییان اوا



 سزارت  واید عامه 

۰۰۱۱/۹/۶۲  

متی به شمو  پیاده رس ها، یهک  ۰۰س  ۰۶، ۱کیلومتی طو ، با عیض های  ۲.  ۲۲۶ایه ویک 

متی دیوار های اوت ادی  ۰۶۰۱پایه پلچک به اندازه های مختلف،  ۶۰متی،  ۰۲پایه پل بطو  

میلیون ا غانی بها یهک  ۰۰۲متی جویچه ها را دارا می باشد که به قیما بیشتی از  ۰۶۰۰س 

 یصد کار آن صهورت  ۶۰شیکا واختمانی خصوصی قیار داد ریدیده س تا اک ون بیشتی از 

 ری ته اوا.

https://w.mudl.gov.af 

 سزارت  واید عامه 

 میزان 32

متی عیض که یک متی آن  ۲کیلومتی طو ،  ۲الت دسم ویک دانش الی پل مغان بیشتی از 

متی جویچه های  ۶۰۶۰پایه پلچک به اندازه های مختلف س   ۹۰شانه های دس طیف ویک، 

میلیون ا غانی با دس شیکا واختمانی  ۰۰۰ک ار ویک را دارا می باشد به قیما بیشتی از 

 یصد پیشی ا کاری دارد که از ووی حکوما ا غانستان  ۹۶.۰۰قیار داد شده س تا ک ون 

 تمویل می ریدد.

واختمان ویک ریدیز الی 

رسحانی بابا در سالیا پکتیا 

 یصد پیشی ا  ۶۰بیشتی از 

 کاری دارد 

 داخلی

واختمان الت دسم ویک 

دانش الی پل مغان سالیا 

 یصد  ۹۶کاپیسا بیشتی از 

 پیشی ا کاری دارد

 داخلی

 سزارت معارف

۰۰۱۱/۹/۶۲  

سزارت معارف لوری: تعمیی مکتب متووطه ذکور چمه آباد سلسوالی ازره سالیا لوری ا تتاح 

 سبه بنیه بیداری وپیده شد.

در محفلی که بدیه م اوبا بیرزار ریدیده بود بیعالسه مسوسلیه ریاوا معارف، محبا 

 خان اصولی، مدیی معارف، علمای دیه، معلمان س دانش آموزان حضور داشت د.

تعمیی متذکیه با هزی ه مجموعی چنار س نیم میلیون ا غانی به کمک مالی دسلا ه دسوتان 

پایه چوکی  ۰۲۶اتاق اداری س تجنیزات چون  ۰ص ف دروی،  ۰واخته شده اوا که دارای 

 غی ه تش اب س وایی امکانات را دارا میباشد. ۲وه نفیی بیای شاریدان ، 

.https://moe.gov.af 

ا تتاح تعمیی مکتب 

چمه آباد سلسوالی آزره 

 سالیا لوری

https://w.mudl.gov.af

