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 نیوز اهلل جنانمل، خبینگار طلوع ذبیح :نویس ده

 میزان 32

مسوسالن ایه کارخانه ظی یا تولید رسزانه کارخانه بنیی را یک صدسبیسا تُه میگوی د سبهه 

گفته آنان اگیمواد خام کا ی درآختیارداشته باش د، نیازم دی ا غانستان را به کاغذ وهفهیهد 

 .می توان د واخا بیآسرده 

در ایه کارخانه بیای بیش ازدسصد ته زمی ه های کار یاهم شده اوا س به گفته مسهوسالن 

ایه کارخانه آنان رسزانه تا پانزده تُه زباله های کاغذی را درکابهل گهیدآسری س بهازیها ها 

 .ک  د می

سظی یها تهولهیهد یهک  ایه کارخانه که با ویمایه گذاری ه گفتی به کار آغاز کیده اوا 

 .صدسبیسا تُه کاغذ را دررسز دارد

ایه کارخانه دردسبخش یع ی بخش کارته وازی سبخش تولید قاغذ وفید رسزانه تا بیسا تُه 

زذباله های کاغذی که درشنی کابل گیدآسری میشوند بازیا ا سدسباره به بهازارههای عهی هه 

 https://tolonews.com/fa/business-167150                          .میک د

 نیوز،  طلوع :نویس ده

  ۹۹۱۱میزان  ۷۲

امیسز هژدهم ماه اکتوبی بیابی اوا با رسز جنانی غذا. مسؤسالن بینامۀ خوراک س کشاسرزی س 

 .ک  د طور بینامۀ خوراک جنانی از نبود مصونیا غذایی در ا غانستان ابیاز نگیانی می همیه

به گفتۀ ایه ننادها، پس از بحیان کیسنا، بیش از چنل درصد شنیسندان کشور در نبود 

 .اند مصونیا غذایی قیار گی ته

در ا غانستان شماری از »پارستی رامسوامی، معاسن بینامۀ خوراک جنانی وازمان ملل گفا: 

گییی  های اخیی ما یک ا زایش چشم اند. یا ته شان را ازدوا داده ها کارهای کارگیان خانواده

دهد س ایه ا زایش ت نا در شنیها نه بل در  نبود مصونیا غذایی را در ا غانستان نشان می

 «.رسوتاها نیز مشنود اوا

 بسته خبیی

 داخلی

نخستیه کارخانه 

تولید کاغذ وفید در 

 کابل آغاز به کار کید

رسز جنانی غذا س 

ها از نبود  نگیانی

مصونیا غذایی در 

 کشور

 داخلی



 میزان 31آریانانیوز: 

امیاهلل صالح معاسن اسل رییس جمنور، گفا که هدف ک فیانس متذکیه ایه اوا که ما به 

همکاران بیه المللی ظی یا داخلی س  یصا های ویمایه گذاری را نشان دهیم س ا غانستان 

 ...از نقطه تندید، به نقطۀ سصل مبدل شده اوا

به نقل از ارگ، امیاهلل صالح معاسن اسل ریاوا جمنوری اوالمی ا غانستان در ک فیانس ملی 

تحا ع وان مسییهای جدید تیانزیتی س تجارتی؛ حیکا به ووی ا غانستان خودکفا س می ه، 

 .اشتیاک س وخ یانی نمود

در ایه ک فیانس که در قصی چنار چ ار ارگ بیگزار شد، ابتدا عطااهلل نصیب رییس ساحد 

تسنیل ویمایه گذاری صحبا نمود س  مه ارائه معلومات در بارۀ ک فیانس متذکیه، گفا 

که هدف ایه ک فیانس تحلیل س ارزیابی مشکالت س  یصا های موجود  یاراه ب در چابنار س 

 .راه الجورد می باشد

https://ariananews.co/news 

 

 میزان/ باختی32پلخمیی/ 

انج یی یما نیمگوی مسوسل بخش مالی س اداری شیکا تیانس ه دسکش به خبینگار آژانس   

باختی گفا: کار قییریزی ویک درۀ شکاری ازدهه مورسی سلسوالی دسشی تا باغ مهالهشهاه 

  .درمدت یک یم ماه قییریزی می شود

شیکا تیانس ه هدسکهش   صاحب داد غفوری سلسوال دسشی، از تالش مسوسالن سکارم دان

  .تشکی کید س به خاطی کیفیا ستسییع رسند کار پیسژه تاکید کید س سعده همکاری داد

کیلومهتهیدرمهدت  ۹۱کارویک درۀ شکاری از واحۀ دهه مورسی سلسوالی دسشی به درازی 

 یک سنیم ماه تکمیل می شود
.http://bakhtarnews.com.af/ 

بیگزاری ک فیانس 

ملی مسییهای جدید 

تیانزیتی س تجارتی در 

ارگ ریاوا 

 جمنوری

 داخلی

کارقییریزی ویک 

درۀ شکاری بغالن 

 آغاز شد

 داخلی

  ۹۹۱۱میزان  ۷۲

 سزارت زراعا، آبیاری سمالداری

، به «دوا به دوا»ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا وم گان، به همکاری مؤوسه 

میبوط به ایبک، میکز سالیا وم گان، به م ظور  »دلخکی«بضاعا در قییه  خانم بی ۹۱۳

 . های سوایل میغداری توزیع کیده اوا گی ایه زنان بسته بنبود شیایط زنده

https://tinyurl.com/y53ltcr7 

خانم  ۹۱۳به 

بضاعا در  بی

وم گان سوایل 

 میغداری توزیع شد

 داخلی
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 ۹۹۱۱میزان  ۷۲

 سزارت زراعا،آبیاری سمالداری

 «DCA/CLAP-Kuchi» ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا بغالن، از طییق پیسژه

میبوط به سزارت زراعا، یک کلی یک حیوانی را در ایه سالیا با سوایل س امکانات جدید 

 . خیل سلسوالی ننییه قیار دارد تجنیز کید. ایه کلی یک در قییه لکه

خدمات معیاری بیای مالداران س جلوگییی از شیوع   کلی یک یادشده به م ظور عی ه

هزار دالی تنیه گیدیده  ۹۷های حیوانی تجنیز شده اوا. ایه تجنیزات به ارزش  بیماری

                                                                             https://tinyurl.com . اوا

 ۹۹۱۱میزان  ۷۲

 سزارت زراعا، آبیاری سمالداری

ی کچالو در بامیان تکمیل شده اوا. ایه در حالی اوا که کار  خانه ذخییه ۷۱کار واخا 

ی مدیییا محصوالت زراعتی سزارت زراعا واخته  هایی که تووط بینامه خانه بقیه ذخییه

 . درصد به پیش ر ته اوا ۱۱تی از  شود، جییان دارد س بیش می

تواند  خانه حاال می ذخییه ۷۱متییک ته اوا س  ۹۱ها  خانه ظی یا هی یک از ایه ذخییه

 . ته کچالو را ذخییه ک د ۹۲۱

ی  هزار ا غانی واخته شده اوا که هزی ه ۵۹۱ی  ها به هزی ه خانه هی یک از ایه ذخییه

      https://tinyurl.com. شود هزار ا غانی می ۹۲۱میلیون س  ۹۱خانه،  ذخییه ۷۱جمعی 

یک کلی یک حیوانی 

در سلسوالی ننییه 

بغالن با سوایل جدید 

 تجنیز شد

 داخلی

 ۷۱کار واخا 

ی کچالو  خانه ذخییه

در میکز بامیان به 

 پایان روید

 داخلی

 

 احیا سانکشاف دهات

 ۹۹۱۱میزان  ۷۲

 
دوتی واخا زنان متشبث ایه  ای که در سالیا تخار دایی گیدیده بود؛ ص ایع نفیس بینامه

 . شان به نمایش گذاشته شد های تولیدی سالیا به م ظور تشویق س حمایا از  عالیا

های  ی سالیا تخار س نمای دگان ننادهای خصوصی بینامه در ایه نشسا زنان تجارت پیشه

شان را به هدف رشد س تقویا کسب س کار زنان مشتبث با هم شییک واخته س در مورد 

 https://www.mail.gov.af . نظی کیدند مسایل ذیعالقه بحث س تبادل

  تدسیینمایشگاه

دوتی واخا  ص ایع

 زنان در تخار

 داخلی

https://www.mail.gov.af


۹۹۱۱/۲/۷۲  

 احیا سانکشاف دهات

میلیون ا غانی از ووی د تی انسجام  ۹.۲متی دیوار اوت ادی به ارزش  ۹۲۱کار واخا 

های واحوی سزارت احیا س انکشاف دهات در رسوتای میغاب میکز سالیا جوزجان  بینامه

 . آغاز شد

خانواده از مزایای آن  ۹۱۳۳شود س پس از تکمیل شدن  طی چنار ماه تطبیق می  ایه پیسژه

                                                           https://tinyurl.com. مستفید خواه د شد

 ۹۹۱۱میزان  ۷۲

 رسزنامه راه مدنیا 

 ویدرگمی ناشی از تورم تشکیالتی مانع اجیای پالیسی اقتصادی اوا

 علی وعادت

طور عمومی، دس نظام بسیار منم اقتصادی در جنان موجود اوا که بی اواس نقش  دسلا  به

 گیدد. های اقتصادی مشخص می در  عالیا

س اصلی دسلا   می گییندۀ عمو نظام پالن میکزی بیگی ته از ووویالیزم که در آن تصمیم

 باش د. های دسلا می تی اجیاک  دۀ تصامیم س پالن بیش  اوا س وایی ع اصی اقتصاد 

های اقتصادی بوده س  ها صیف هماه گ نمودن  عالیا در نظام اقتصاد بازار، نقش دسلا

شود. ایه نظام زمانی  بخش خصوصی ع صی اصلی تحیک اقتصاد س جامعه پ داشته می

تواند کارایی خوبی داشته باشد که قانون در جامعه حاکم باشد س از عملکیدهای  می 

 خودویانۀ جلوگییی شود.

ک فیانس جی وا به زسدی بیگزار خواهد شد تا جامعۀ جنانی نظییات س تعندات خود را بیای 

ارایه نماید. اگی تحلیلی از قبل موجود نباشد، تمام کشورها  ۷۳۷۱آی دۀ ا غانستان الی وال 

المللی، همان تعندات قبلی خود را اعالن خواه د نمود، اما نتیجۀ ملموس  های بیه  س وازمان

 دوا نخواهد آمد. در زندگی میدم س در س عیا اقتصادی به

های   توان گفا، نیاز اوا تا رهبیی دسلا در مورد تقسیم سظایف به بخش می در ننایا 

مختلف واختار ادارۀ عامۀ ا غانستان تصمیم جدید بگیید تا ویستم کارآ ایجاد گیدد. 

ها بنبود یابد س نتیجۀ مطلوب در ایجاد اشتغال، کاهش  قی س رشد اقتصادی به میان   عملکید

 آید.

https://madanyatonline.com/  

 ۹۲۱آغاز کار واخا 

متی دیوار محا ظتی 

میلیون  ۹.۲به ارزش 

 ا غانی در جوزجان

 داخلی

لزسم بازنگیی واختار 

 مدیییا دسلتی

 داخلی



 ۹۹۱۱و بله  ۷۱

 ع ایا ع ایا/ قسما دسم

اطالعاتی در زمی ه نحوه کار انجوها،  »هایی که انجوها بی باد دادند پول«اشاره: در مطلب 

ها س مطالبی از ایه دوا خواندیم. در ادامه بحث به  یا ته به آن میزان پول تخصیص

موشکا ی در جزییات س علل س عوامل ایه معضل بزرگ، یع ی به هدر ر ته مبالغ زیاد 

 شد، اما حیف س میل شده اوا. پیدازیم که باید صیف عمیان س آبادی کشور می می

 ها بی اواس سالیات عدم توازن در تخصیص بودجۀ انجو

دهد که مصارف انجوها از نظی جغیا یایی  یک گزارش سزارت اقتصاد نشان می  های   یا ته

های بامیان   تییه مصارف در سالیا کابل به تعقیب آن در سالیا نامتوازن اوا. در ساقع بیش

 اند. تییه را داشته های غزنی س پکتیکا کم  که سالیا س وم گان صورت گی ته اوا. در حالی

ها قیار دارد، بامیان، وم گان با  دالی امییکایی  ی نفی، در صدر مصارف انجو۱۵سالیا کابل با 

 دالی  ی نفی در ردیف دسم س ووم قیار دارند. ۵۱س ۱۳مصیف 

 
ننادها در  تی د اتی میکزی  یکی از دالیل عمدۀ بل د بودن مصارف در کابل ایه اوا که بیش

قیما، مصارف اداری، سوایل  های گیان  خانه   هم مصیف کیایۀ  تی بودجه پایتخا اوا. بیش

های بل د  تزییه )مبل س  ینیچی( امکانات تخ یکی، ابزار کار پیشی ته، مواد ووخا، معاش

 شود. های دیگی می  خیجی کارم دان س سل

وا که میزان  قی در اطیاف زیاد اوا س هی بار که به سالیات دسردوا وفی  ایه در حالی

های مختلف شخصی س   های بدخشان، چنیۀ زشا  قی را در حوزه  ک یم، به سیژه سلسوالی

 بی یم. اجتماعی میدم می

ک  د. نه دسلا بیای آنان بینامه دارد س نه هم  تی از یک دالی در رسز، زندگی می میدم با کم

های   ننادها پول ایه س عیا در م اطق میکزی س ج وب ا غانستان نیز قابل دید اوا.   ننادها. 

ک  د س با  شده بیای ارایه خدمات میدم  را در کابل حیف س میل می کمکی س اختصاص داده

 پاش د. های واختگی به چشم میدم خاک می گزارش

های  شان ایه بوده که از کشور تی ایه ننادها، تمام تالش بیش وال تجیبه نشان داد که  ۷۳

المللی مان د یونما، بانک جنانی، بانک انکشاف آویایی، نناد  های بیه ک  ده س نناد کمک

ها را بگییند س بیای خودشان هم در داخل س در هم بییسن از  پول …موووم به آغاخان س 

 کشور زندگی مجلل بسازند.

https://madanyatonline.com/ 

هایی که انجوها  پول

 بی باد دادند

 داخلی

https://madanyatonline.com/


 النام ظنیی

 هشا صبح

 ۹۹۱۱میزان . ۷۲

گوید که به زسدی بینامه دوتیخوان  زدایی، حکوما می رویدن رسز جنانی  قی زمان با  یا هم

های دوتیخوان  بینامه گوید پیش ملی را عملی خواهد کید. سزارت احیا س انکشاف دهات می

ی رسان آغاز شود. در  ملی کامل شده اوا س احتمال دارد رسند توزیع آن در جییان هفته

 ۱۵گوید که طبق آمار قبلی ایه اداره، حدسد  همیه حال، اداره ملی احصاییه س معلومات می

گانی خواهد  ی آن تا وه ماه دیگی همه ک  د س آمار تازه گی می  درصد میدم زیی خط  قی زنده

بی ی ایه سزارت، میزان  قی در کشور  اواس پیش ک د که بی شد. سزارت اقتصاد نیز تصییح می

میلیون نفی از نگاه اقتصادی در  ۹.۵درصد اوا س ا زسن بی ایه، حدسد  ۵۲الی  ۵۷بیه 

اند. در عیه حال گزارش واالنه اقتصادی بانک جنانی از  جییان بحیان کیسنا آویب دیده

کید  دهد. کارش اوان اما با انتقاد از عمل درصدی  قی در ا غانستان خبی می ۹۲ا زایش 

زایی  وکتور اقتصادی، معتقدند که  قیزدایی در کشور نیازم د تووعه اقتصادی س اشتغال

دار بیای میدم را  تواند زمی ه معیشا ادامه مدت دوتیخوان ملی نمی های کوتاه اوا س بینامه

  یاهم ک د.

https://2am.af/ 

رسز جنانی  قیزدایی؛ 

ای  دسلا چه بینامه

 رسی دوا دارد؟

 داخلی

 


