
 دنیای اقتصاد 
  داصتوا ترازو

و  ص افدوزسای

  طا دوطم تیاتو

 طاعا دوییمتموطم تیات

122شماره مسلسل  
 

 3931///1تاریخ 

  نیوا ع اسیه 

 

 میزان/ باختی.۰۳کابل/

 

عبدالنادی ارغ دیوال، نامزد سزیی سویپیوا سزارت مالیه؛امیسز تفاهم امۀ بینامۀۀ وۀیمۀایۀه 

میلیون دالی امییکایی را با نیندرا وۀ ۀوۀیس،  ۱۱۳گذاری بیای توزیع ستووعۀ انیژی به ارزش 

 .رییس بانک انکشاف آویایی بیای ا غانستان،در ارگ ریاوا جمنوری به امضاءکید

ایه پیسژه را بانک انکشاف آویایی تمویل می ک د س قیار اوا که ویم بیق ازبکستان را بۀه 

کیلوسات از وب اوتیشه ویخان ازبکستان به وب اوتیشه دشا خواجه الوان  ۰۳۳ظی یا 

 .انتقال دهد

هدف ایه بینامه توزیع س انکشاف بیق سارداتی س داخلی در خاک ا غانستان اوا که با تطبیق 

ایه پیسژه، وب اوتیشه دشا خواجه الوان تقویا می شودس بیخی تاویسات س زیۀیبۀ ۀاهۀا 

 دروب اوتیشه متذکیه ایجاد می شود.
http://bakhtarnews.com.af/dari/business.html 

 

 میزان / باختی ۰۳کابل/ 

 

 ۲۰شبکۀ آبیۀاری را در  ۱۲۱سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، درجییان وال رسان مالی، 

  .سالیا کشوراحیا سبازوازی کیده اوا

سردک، پکتیا، دایک دی، بغالن، پ جشیی، بادغیس، ک ۀی،  های آبیاری درغور، میدان ایه شبکه

زابل، تخار، ن ویهار، هلم د، کابل، غزنی، پکتیکا، خووا،  یاه، ارزگان، ق دهار، هیات، بۀلۀخ، 

  .لوگیس پیسان احیا س بازوازی شده اوا

ووم در ک دز، تخار، بدخشان، ن ویهار س  دسم س درجه کانال  یعی آبیاری درجه ۵۰۰چ یه  هم

  .جوزجان درجییان وال مالی رسان احیا س بازوازی شده اوا

 بسته خبیی

 داخلی

تفاهم امۀ بینامۀ 

ویمایه گذاری بیای 

توزیع ستووعۀ انیژی 

درکشور، میان سزارت 

مالیه س بانک انکشاف 

 آویایی امضاء شد

ده ها شبکۀ آبیاری 

سالیا احیا  ۲۰در 

 سبازوازی شده اوا

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133422-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133421-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133421-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133421-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%80-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%


 

  میزان/ باختی ۰۳ق دهار/

 
مسوسالن می گوی د تا دس رسز دیوی میدان هوایی بیه المللی احمد شاه بابای ق دهار به رسی 

   .طیاره های مسا یبیی بازگشایی می شود

موجودیا یک طیارۀ خیاب شدۀ نظامیان امییکایی رسی خط نشسا س پیساز ایۀه مۀیۀدان 

   .هوایی، باعث قطع پیسازها شده اوا

ایه طیارۀ نظامی وه رسزپیش ظاهیا به دلیل مشکل   ی در میدان هوایی احمد شاه بۀابۀای 

   .ق دهار نشسا اضطیاری کید

اما باعث شد که میدان هۀوایۀی بۀه رسی  ٬درایه رسیداد به وینشی ان طیاره آویب نیوید

   .طیاره های مسا یبیی بسته شود

  میزان/ باختی ۲۲کابل/ 

  . ابییکه تولید لب یات درکابل درآوتانۀ بنیه گییی قیاردارد

 .ایه  ابییکه با تولید بل د ، بزرگتییه میکزتولید لۀبۀ ۀیۀات درپۀایۀتۀخۀا خۀواهۀد بۀود

مسوسالن درسزارت زراعا، آبیاری سمالداری می گوی د که کارواخا س تجنیز  ابییکۀ تولیۀد 

 . لب یات هشتاد سپ ج درصد پیش ر ته اوا سبه زسدی گشایش می 

  .ایه  ابییکه درواحۀ ریشخورکابل به پیسوس شییستولید لب یات خواهد پیداخا

سزارت زراعا، آبیاری سمالداری با پخش خبینامه یی می گوید که ایه  ابییکه دریۀک رسز 

توانایی پیسوس نزدیک به چنل هزارلیتی شیی ستولید هفا نوع محصول لب ی را دارا خواهۀد 

 .بود

میدان هوایی ق دهار 

تا دس رسز دیوی به 

رسی طیاره های 

مسا یبیی بازگشایی 

 می شود

 داخلی

تییه  ابییکۀ  بزرگ

تولید لب یات کابل به 

زسدی گشایش می 

 یابد

 داخلی

 
  میزان/ باختی3/کابل/ 

ها )قینطیه( بیای جلوگییی از انۀتۀقۀال  اندازی بیروی نامۀ بنبود تجارت زراعتی س راه تفاهم

معیه آبیاری س مۀ ۀابۀع  ٬اهلل غفوری ها س آ ات زراعتی میان دس کشور، تووط حشما بیماری

االخۀتۀیۀار  العادۀ س تام وفیی  وق ٬طبیعی سزارت زراعا ا غانستان س یادگار خواجه شادمانوف

  . امضأ شد ٬جمنوری ازبکستان در کابل

به اواس خبینامۀ سزارت زراعا، آبیاری س مالداری ایه و د، توا ق دس کشور رسی رعۀایۀا 

تواند به مصوسنیۀا مۀحۀصۀوالت  موارد قینطیه زراعتی در زمی ۀ تجارت زراعتی اوا س می

  . صادراتی دس طیف نیز بی نجامد

چ ان از انتقۀال  یادشده تجارت زراعتی را میان دس کشور گستیش خواهد داد س هم  نامۀ تفاهم

امیاض س آ ات زراعتی میان دس کشور، در جییان تجارت محصوالت زراعتی جلوگییی خواهد 

 شد. 

نامۀ بنبود  تفاهم

تجارت زراعتی میان 

ا غانستان س ازبکستان 

 امضأ شد

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133413-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133413-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133413-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133413-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133413-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133340-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%80-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133340-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%80-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133340-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%80-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133340-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%80-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133402-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133402-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133402-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133402-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%


 نیوز میی حیدرشاه امید، خبینوار طلوع  .نویس ده

 میزان3/ 

چ د شیکا خصوصی دیوی نیز جواز  زسدی به گوید که به ادارۀ ت ظیم خدمات مخابیاتی می

  .گذاری در بخش  ایبی نوری داده خواهد شد ویمایه

گوید که ا زسن بی وه شیکا بزرگ مخابیاتی که  عمی م صور انصاری، رییس ایه اداره می

اند، ایه اداره در حال بیروی دادن جواز به شیکا بیش ا س پ ج تا  ایه جواز را بدوا آسرده

  .شش شیکا خصوصی دیوی اوا

اوا، ه وز هم م بع اصلی ارایه   ایبی نوری که تووط شیکا دسلتی ا غان تیلی کام کشیده

های گوناگون مخابیاتی اوا. هیچ د در دس وال پسیه یکی از  خدمات انتینتی شیکا

  .اوا در ایه بخش ویمایه گذاری ک د های خصوصی نیز توانسته شیکا

https://tolonews.com/index.php/fa/business-167222 

 ۱۰۲۲, ۲۲میزان 

 صدای امییکا

ارقۀامۀی از  گۀزارش تۀازه ویمفتش سیژه ایاالت متحده بیای بازوازی ا غانستان در یک 

 های امییکا را که در ا غانستان "ناپدید، ضایع س حیف س میل شده نشی کیده اوا. کمک

های خۀود را  گزارش ۲۳۱۲دومبی  ۰۱تا  ۲۳۱۲ویوار گفته اوا که از تاریخ اسل ج وری 

میلیارد  ۱۰۵۰در مورد کمک ایاالت متحده به ا غانستان میسر کیده س یا ته اوا که بی عالسه 

میلیارد دالی دیوی نیز ضایع، اختالس یا حیف س  ۰۵۵گزارش داده بود،  ۲۳۱۲دالی که در وال 

 .میل شده اوا

، کانویس ایۀاالت ۲۳۱۲دومبی وال  ۰۱تا  ۲۳۳۲بیب یاد گزارش ویوار، از آغاز وال مالی 

 .میلیارد دالی را در بخش بازوازی ا غانستان اختصاص داده اوا ۱۰۵متحده مبلغ 

https://www.darivoa.com 

گذاری در  ویمایه

بخش  ایبینوری 

 یابد گستیش می

 داخلی

ویوار از حیف س میل 

میلیارد دالی در  ۱۲

 ا غانستان خبی داد

 داخلی

 

 داخلی

http://www.sigar.mil/pdf/special%20projects/SIGAR-21-05-SP.pdf

