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 عقیب 31آریانانیوز: 

رییس جمنور غ ی گفا که در بخش های مختلف در ا غانستان  یصا های زیادی بیای 

ویمایه گذاران خارجی سجود دارد س به م ظور اوتفاده از  یصا های موجود، درسازۀ ماا 

 ...به رسی ویمایه گذاری کمپ ی های خارجی باز می باشد

به نقل از ارگ، محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان، در دیدار با مسوسلایاه 

کمپ ی مصیی حسه عَلَم هولدنگ در حالیکه وفیی مصی در ا غانستان نیز حضور داشا، در 

 .رابطه به  یصا های ویمایه گذاری در ا غانستان صحبا نمود

رییس جمنور ضمه خوش آمدید به مسوسلیه کمپ ی مصیی حسه عَلَم هولدنگ، در زمی اه 

 یصا های ویمایه گذاری در بخش های معادن، گاز س وکتور انیژی معلومات داده، گافاا 

 .که عملی نمودن بینامه های تووعه شنیی، اسلویا ما اوا
https://ariananews.co/news 

 بسته خبیی

 داخلی

تاکید رییس جمنور 

غ ی بی جذب 

ویمایه گذاران 

 خارجی

یک صدسشصا 

ذخییه گاه 

پیازسکچالو در اریاب 

 واخته شد

  عقیب باختی ۳۱میم ه  داخلی

بیای نگنداری  یاسرده های زراعتی دهقانان  اریابی، یک صدس شصا ذخییه گاه پیاز سکچالو 

  .واخته شده اوا

  .ایه ذخییه گاه ها تا ده رسز دیگی به دوتیس دهقانان قیارخواهد گی ا

یک مسوسل ریاوا زراعا  اریاب به آژانس باختیگفا که دهقانان می توان د هازاران تاه 

  . یاسرده های زراعتی شان را درایه ذخییه گاه ها نگنداری ک  د

  .دهقانان در اریاب م تظیبنیه بیداری ایه ذخییه گاه ها اند

آنان با خورو دی می گوی د که پس ازایه مجبورنیست د ازتیس گ دیدن،  یاسرده های شان 

 را به بنای اندک دربازارها بفیسش د.
http://bakhtarnews.com.af/dari/business. 



 

  عقیب/ باختی 31کابل/ 

هزار متیمکعب چکدم س ذخییۀ کوچک آبی را ۴۲سزارت زارعا، آبیاری س مالداری، کارواخا 

  .زارها آغاز کیده اوا در ج گل

های کوچک آبی، که کار آن از آغاز وال مالی  ها س ذخییه به گزارش آژانس باختی؛ ایه چکدم

جاری آغاز شده اوا، تا اخیی همیه وال در هیات،  یاه، غور، ق دهار، بغالن س واما اگاان 

  .شود واخته می

هیات،  یاه، غور، ق دهار، بغاالن س   زارهای گیدان نیز در ج گل ب د خاکی آب ۳۶۱همچ ان 

 شود.  وم گان واخته می

هزاران متی مکعب ب د 

  محا ظتی در ج گل

 زارها واخته می شود

 داخلی

 عقیب/ باختی ۳۴خووا/ 

  .کار واخا یک پل س یک جاده در خووا آغاز شد

ایه جاده قیار اوا به درازای شش کیلومتی سپ ه ای پ ج متی سلسوالی های اوماعیل خیل 

  .س ت ی را باهم سصل ک د

همچ ان پل یادشده به درازای بیسا متی سلسوالی های اوماعیل خیل ست ی را باه جاادۀ 

  .عمومی خووا سصل می ک د

  .پل قیار اوا کانکییتی واخته شود س اما جاده پس از واختمان، قییریزی می شود

یک مسوسل ریاوا احیا س انکشاف دهات خووا به آژانس باختی گفا که حکوماا بایای 

  .واخا ایه دس پیسژۀ تووعه یی شصا سپ ج میلیون ا غانی هزی ه می ک د

اس گفا: با واخا ایه پل س جاده، در ر ا س آمد هزاران رسوتانشیه به بازار ونولا ایاجااد 

 می شود. 

جاده یی در خووا 

 واخته می شود

 داخلی

 آرمان ملیغقیب : 11

 درصد ا زایش یا ته اوا 46سزارت زراعا: محصوالت پسته در بدخشان  

سزارت زراعا، آبیاری س مالداری کشور از ا زایش محصوالت پسته در وال جاری خورشیدی در 

 سالیا بدخشان خبی داده اوا.

ایه سزارت گفته اوا که امسال حاصالت پسته در سالیا بدخشان در مقایسه به وال گذشته 

 گییی داشته اوا. ا زایش چشم

عقیب( از ووی د تی مطبوعاتی سزارت زراعا مالداری س آبیاری 4ش به ) رسزوه  یی که درخبینامه 

متییک ته رویده  ۵۵۱ درصد ا زایش به ۶۲ نشیشده، آمده اوا که حاصالت پسته ایه سالیا با

  اوا.

متییک  ۴۱۱ در خبینامه ایه سزارت همچ ان آمده اوا که وال گذشته حاصالت پسته ایه سالیا

ته بوده اوا. پسته یکی از محصوالت منم سالیا بدخشان س یکی از کاالهای تجارتی اوا که 

  ک  د. بازرگانان ا غانستان آن را به خارج از کشور صادر می

داکتی ه دی 

عالءالدیه را  چیاغ

  خیید اما جه نداشا

 داخلی
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