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درصد در صادرات قاالایاه ک اور باه ۰۷گوید که امسال گان قالیه می اتحادیۀ صادر ک  ده

 .اوا بازارهای جنانی کاهش آمده

دان د که واباک کااهاش  هایی می ها س بحیان کیسنا را از علا مسؤسالن ایه اتحادیه، ناام ی

 .اوا کارسبار قالیه در بازارهای داخلی س خارجی شده

هزار متی مایبا  ۰۵۷گوی د که امسال در حدسد  گان قالیه می مسؤسالن اتحادیۀ صادر ک  ده

هازار ماتای ۰۷۷پار به در حدسد  که ایه رقم در وال اوا در حالی قالیه به خارج صادر شده

 .روید میب  قالیه می

تأثییات بیش »گان قالیه گفا:  زاده، رییس اتحادیۀ مولدیه س صادر ک  ده محمد عظیم اولم

اوا. بسیاری از قالیه باا اان در حاال حاا ای  گان قالیه بوده از حد کیسنا بی تولید ک  ده

 «.توان د تولیدات شان را با بنای م اوک بفیسش د؛ چون بازار بسیار کم رنگ اوا نمی

های تولیادی قاالایاه در ک اور  درهمیه حال، شماری از قالیه با ان س مسؤسالن شیکا

ن وند ایه صا ا اا باا   گوی د که اگی صاحبان ص ای  قالیه در رسوتاهای ک ور حمایا می

 .رس خواهد شد رکود رسبه
https://tolonews.com 

 بسته خبیی

 داخلی

صادرات قالیه 

درصد  ۰۷ا غانستان 

 اوا  کاهش یا ته

مزرعه  ۰۷۷هزار س  یک

نمای ی جواری س پ به 

درک ورواخته 

 شود می

 داخلی
 عقیب/ باختی ۷۰کابل/

مزرعه نمای ی  ۰۷۷سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، از آغاز وال جاری مالی کار احداث 

سالیا ک ور آغاز  ۷۷مزرعه نمای ی پ به را در  ۵۷۷چ یه  جواری را درلوگی س ن گیهار س هم

 .کیده اوا

درصد س همیه طور کار احاداث  ۰۷لوگی س ن گیهار تا   کار احداث مزرعه نمای ی جواری در

درصد به پیش ر ته اوا س تا اخیی واال  ۵۷سالیا دیگی تا  ۷۷های نمای ی پ به در  مزرعه

 .شود ها واخته می تمام ایه مزرعه

http://bakhtarnews.com.af/ 

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134264-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134264-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134264-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134264-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%


 عقیب / باختی ۷۰مزارشییف/

 صل چیدن گل زعفیان دربلخ آغازشد س ک اسرزان درحالی امسال به گیدآسری محصوالت 

زعفیان دربلخ می پیدازند که شیکا های صادرک  ده زعفیان درآن سالیا نیز   ایا شان را 

  ازدیاد بخ یده اند.

بلخ به آژانس باختی گفا که درکل در آن   یک مسوسل ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری

 .جییک زمیه تحا ک ا زعفیان قیاردارد ۰۵۷سالیا 

سی تاکید کید که با آغاز  صل بیداشا محصول زعفیان، نقش زنان در مقایسه با میدان 

 .شود تی می بیجسته

نمای ی زعفیان   قط ه ۰۷در دس هکتار زمیه بیای زنان  زراعا بلخ امسال  سی گفا که اداره

                                         .واخته اوا

 صل چیدن گل 

زعفیان در بلخ آغاز 

 شد

 داخلی

  عقیب /باختی ۷۰هیات/ 

  .نمای گاهی زیینام بازار رسوتایی درهیات گ ایش یا ا

ایه نمای گاه به همکاری بینامۀ ملی انک اف اقتصاد رسوتایی سزارت احیا س انک اف دهاات 

  .راه اندازی شده اوا

هاای اناکا ااف  ایه نمای گاه با حضور بانو رنگی ه حمیدی سزیی م ارف، نمای دگان ریاوا

ها س شماری از شنیسندان هیات در پارک تیقی هیات  دهات س امور زنان،   االن مدنی، روانه

  .دییسز گ ایش یا ا

درایه نمای گاه  یاسرده های دوتی شصا صا ا اا گایستااجای ازسالیاا هاای غاور، 

  .س یاه به نمایش گذاشته شده اوا  بادغیس

 هدف ازبیپایی ایه نمای گاه، حمایا از یاسرده های بومی سبازاریابی به آن ع وان شده اوا.
 

نمای گاه بازار 

رسوتایی در هیات 

 گ ایش یا ا

 داخلی

 صدای امییکاه ۷۰۱۱, ۷۰عقیب 

گویا اد کاه امساال  های ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا میدان سردک می مقام

 .حاصالت ویک ایه سالیا بیش از ده درصد ا زایش یا ته اوا

هزار تاه ۷۰۷بیاواس ارقام ایه اداره، حاصالت وال گذشته ویک در میدان سردک بیش از 

 .هزار ته ا زایش یا ته اوا۷۰۷بود، اما امسال به بیش از 

عاقایبب باه صادای  ۷۰سلید احمد تسل، رییس زراعا ایه سالیا رسز ش به هفتم نومبی )

ما مارکیا خوب هم دارد س ا ازایاش در  امییکا گفا:  امسال ما خوشبیه اوتیم که ویک

محصوالت آن هم داشتیم. نظی به بارش س بارندگی زمستان وال قبل ده درصاد حااصاالت 

 ."رود هزار متییک ته می۷۰۷ویک ما ا زایش داشا که میزان تولید به بی تی از 

https://www.darivoa.com/ 

ا زایش ده درصدی 

حاصالت ویک میدان 

 سردک

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134267-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134267-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134267-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134260-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134260-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134260-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9


 سزارت م ارف ۷۰۱۱/۰/۷۰ش به 

باب مکتک در سلسوالی شاجوی سشنیصفا سالیا زابل با حضور  ۰سزارت م ارف، زابل: ت میی 

داشا رییس م ارف، ت دادی از مسوسلیه ادارات دسلتی، مت فذیه قومی، اوتادان سشاگیدان 

  .ا تتاح س به بنیه بیداری وپیده شدند

به گفته نصیاهلل زاهد رییس م ارف سالیا زابل ت میی مکاتک یادشده بصورت پخته ساواوی 

میلیون ا غانی اعمار گیدیده،  ۰.۴۰از طیف پیسگیام ملی میثاق شنیسندی به ارزش مجموعی 

های آب آشامیدنی،  های البیاتوار، چاه که هی ت میی دارای ص ف های دروی مجنز، اتاق

  .باش د ت  اب س وایی امکانات آموزشی می

. https://moe gov af 

 ۰ا تتاح ت میی جدید 

باب مکتک در سالیا 

 زابل

 داخلی

 سزارت م ارف ۷۰۱۱/۰/۷۰ش به 

سزارت م ارف، ن گیهار: یک ته از بزرگان قومی س م ارف پیسر سلسوالی خوگیانی سالیا 

ن گیهار به یکی از مکتک در ایه سلسوالی جنا تجنیز به امکانات اواوی ایه مکتک، کمک 

  .مالی نمود

حاجی محمد حسه عضو وابق شورای سالیتی ن گیهار که یکته از بزرگان قومی سلسوالی 

باشد، واخا چنار ت  اب عصیی را با هزی ه شخصی خویش بیای لیسه  خوگیانی می

  .جنادی سزیی در سلسوالی خوگیانی آغاز کیده اوا

موصوف بیای لیسه یاد شده ویستم آب آشامیدنی س بیق خورشیدی را تنیه کیده اوا که 

ها به لیسه نسوان سزیی نیز رویده س از آن لیسه نیز از امکانات  وق بنیه م د  دام ه ایه کمک

  .شده اوا

https://moe gov af...... 

مساعدت میدمی به 

هدف تجنیز مکتک 

 در سالیا ن گیهار

 داخلی

 سزارت  وایدعامه

  ۷۰۱۱/۰/۷۰ش به 

  یصد پی ی ا کاری دارد .۰لوگی بی تی از  -واختمان لیه دسم الت دسم ویک کابل

ایه ویک از سلسوالی محمد آغه آغاز الی پل علم میکز سالیا لوگی امتداد می یابد که دارای 

 ۷۷متیآن عیض موتی رس، یک پایه پل به طاول  ۰متی عیض که  ۷۷کیلومتی طول، ۰.۴۷۵

پایه پلچک می باشد، با یک شیکا واختمانی خصوصی قیار داد شده س از واوی  ۰۱متی س 

  . یصد پی ی ا کاری دارد .۰حکوما ا غانستان تمویل می شود که تا ک ون 

https://mopw gov af.... 

واختمان لیه دسم الت 

لوگی  -دسم ویک کابل

 یصد  .۰بی تی از 

 پی ی ا کاری دارد

 داخلی

https://moe.gov.af

