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 عقیب35

اوا که در آن  های اقتصادی ا غانستان را بیروی کیده ص دسق جنانی پول در یک گزارش، شاخص

 .اوا های بزرگ ا غانستان یاد شده ناداری س بیکاری از معضل

اویا،  بییی یی شیده در ایه گزارش که اسضاع اقتصادی ک ونی س چنار وال آی دۀ ا غانستان پییی 

اوا که رُشد اقتصادی کشور تا پایان امسال م فی پ ج درصد خواهد بود س نیز صادرات کشیور  آمده

 .میلیون دالی خواهد روید ۳۳۵درصدی به  ۵۳نیز امسال با کاه  در حدسد 

اوا که اسضاع بد اقتصادی، نا به وامانی مالی س پولی، ا زای  بنای کاالها، بیییکیاری  گزارش ا زسده

 .اند رسز ا زسن، بحیان کیسنا س ا زای  تورم وبب ا زای  ناداری در ا غانستان شده

کشور ما در جملۀ کشورهیای »حسیب اهلل موحد، معاسن ادارۀ احصائیه س معلومات در ایه باره گفا: 

تواند بیه ویکیتیور  دهد که تأثییات کیسنا بیشتی نمی کمتییه انکشاف یا ته اوا؛ ایه خود نشان می

 «.ک م که رشد م فی پ ج درصد تحقق نخواهد یا ا اقتصادی آویب بزند؛ از ایه لحاظ مه  کی می

در ایه گزارش ص دسق جنانی پول، بینامۀ تسینیل اعتباری ص دسق جنانی بیای ا غانستان اثییگیرار 

 .اوا گفته شده

https://tolonews.com/fa/business 

 بسته خبیی

 داخلی

های  بیروی شاخص

اقتصادی ا غانستان 

در یک گزارش 

 ص دسق جنانی پول

ها به رد طیح  ساک  

بیروی بودجۀ 

وال از ووی  میانه

 مجلس

 داخلی

 عقیب/ باختی ۵۳جالل آباد/ 

سزارت زراعا می کوشد با راه اندازی کارزارساکسیه درن گیهار، ازگستیش بیمیاری مییگ آ ییییه 

 .طاعون سبیسولوزدرمیان مواشی سانتقال آن به انساننا، جلوگییی ک د

ایه کارزارازامیسز به اشتیاک صدها کارم د صحی ازشنیجالل آباد آغازشد س قیار اوا درجیییان آن 

 .دسصد هزار مواشی درگوشه س ک ار ن گیهار دربیابی بیماری های طاعون س بیسولوزساکسیه شود

یک مسوسل ریاوا زراعا ن گیهار به آژانس باختیگفا که درایه کارزار درک ار ساکسیه دسصدهیزار 

 .مواشی، شماری ازطویله خانه ها هم دارس پاشی می شود

طاعون سبیسولوز دسبیماری میگ آ ییه اوا که می تواند ازطییق مواشی به انسان ها م تقل شیود 

 سدرصورت عدم رویدگی آنی، می تواند م جیبه میگ شود. 

https://bakhtarnews.com.af 



 عقیب 35کابل باختی 

ویال  ا غانستان   ویپیوا سزارت زراعا س آبیاری س مالداری می گوید میزان تولید زعفیان 

 کیفیا را در جنان دارد به وال در حال ا زای  اوا، زعفیان ا غانستان جایگاه عالی س با 

امییسز در  به گزارش خبینگار آژانس باختی، داکتی انوارالحق احدی، ویپیوا سزارت زراعا 

به اواس طیح انکشاف پ ج واله زعفیان، ویحیح زییی »شسا بیروی قاچاق زعفیان گفا: 

 .آن وال به وال در حال ا زای  اوا کشا س میزان تولید 

اوا س ایجاد میاکز پیسوس، اییجیاد  ا زای   زعفیان ا غانستان در حال حاضیرس به  تولید 

های اواوی اویا کیه  البیاتوار ک تیسل کیفیا، آموزش دهقانان س بیخی از موارد دیگی قدم

زعفیان موجیود اویا ،  هایی در بخ   ر ا سزارت زراعا بیداشته اوا، اما با سجود پی 

مزارع، کمبود میاکز معیاری پیسوس س قاچاق زعفییان  مشکالت پاییه بودن تولیدک  دگان 

 «.سجود دارد

زعفیان ا غانستان 

جایگاه عالی س 

کیفیا را در  با 

 جنان دارد

 داخلی

 

 عقیب/ باختی 35تالقان/

 

بیی  از  سزارت  واید عامه در خبینامه یی به آژانس باختی خبی داد که ایه ویک به درازای

متیی  بی  از دسهزار سپ جصد پایه پلچک س پ جاه سدس متی، ۰۱بیسا سهفا کیلو متی، پن ای

 . درصد کار واختمان آن پی  ر ته اوا چنل سیک دیوارهای محا ظتی کانکییتی که

درخبی نامه گفته شده اوا که ایه پیسژه قسما چنارم ویک ماسرای کوکچه اوا کیه از 

اهمیا اقتصادی س اجتماعی بیخوردار اوا سسلسوالی های ی گی قلعه س چاه آب تخار را باهم 

 سصل می ک د.

کار واختمان ویک 

سلسوالی ی گی قلعه 

الی چاه آب تخار 

چنل سیک درصد 

ر ته اوا سبه   پی 

 .ویعا ادامه دارد

 داخلی

 

 عقیب/ باختی۵۳بازارک/

 

کار واخا وید خانه یی بیای نگنداری کچالو در پ جشیی تکمیل شد س امییسز بیه بینییه 

 .بیداری روید

محمد رسسف یعقوبی رییس زراعا آبیاری س مالداری پ جشیی به آژانس باختی گفا که اییه 

ویدخانه با هزی ه ششصد هزار ا غانی در یکصد متی میبع زمیه به گونۀ پخته س اویاویی از 

 .بودجه سزارت زراعا واخته شده اوا

 سی گفا که ایه ویدخانه گ جای  نگنداری وی ته کچالو را دارد.

کار واخا وید 

خانه یی بیای 

نگنداری کچالو در 

 پ جشیی تکمیل شد .

 داخلی



 عقیب/ باختی ۵۳جالل آباد/ 

سزارت زراعا می کوشد با واخا باغ های جدید، میزان تولید لیمو سمالته را در نی یگییهیار 

 .ا زای  دهد

 .امسال درسلسوالی کامه واخته شده اوا  درچارچوب ایه بینامه صدها باغ

 .ایه باغ ها قیار اوا تا دسوال آی ده ثمیبدهد

یک مسوسل ریاوا زراعا ن گیهاربه آژانس باختیگفا که ایه باغ ها را سزارت زراعیا بیه 

 .کمک باغ داران واخته اوا

اسگفا که بیای آگاهی باغ داران ازشیوه های نویه باغ داری در دنیا، کارگاه هایی نیز تدسییی 

 .ن گیهار هم اک ون بیشتییه لیمو س مالتۀ ا غانستان را تولید می ک د .کیده اند

با واخا باغ های جدید، انتظارمی رسد ا غانستان رسز تا رسز به ووی خیود بسی یدگیی از 

 رهگرر ایه دس میوه بیسد.

سزارت زراعا می 

کوشد با واخا باغ 

های جدید، میزان 

تولید لیمو سمالته را در 

 .ن گیهار ا زای  دهد

 داخلی

 عقیب /باختی۵۲قلعه نو/ 

کار شبکه های زراعتی در بادغیس به شدت جییان دارد س قیار اوا که تا اخیی وال مالی به 

 .پایه اکمال بیود

یک مسوسل ریاوا زراعا بادغیس به آژانس باختی گفا ،کار ایه پیسژه ها که شامل ذخییه 

گاه های پیاز ،کچالو سکشم  س همچ ان وید خانه س دوتگاۀ خشک ک  ده تیکاری س مییوه 

 .اوا ،به زسدی تکمیل می شود س به بنیه بیداری می رود

سی گفا که کار شمار از ایه پیسژه ها تکمیل شده اوا س کار شماری دیگی به شدت جییان 

 دارد س تا پایان وال مالی به بنیه بیداری وپیده می شود.

کار شبکه های زراعتی 

در بادغیس به شدت 

 جییان دارد 

 داخلی

 عقیب/ باختی۵۲زرنج 

ایه نخلستان ها قیار اوا در واحۀ بیسا سپ ج جییب زمیه سبه هزی ۀ دس میلییون سویی 

 .سش  هزارا غانی در شنیزرنج س سلسوالی چناربیجک واخته شود

یک مسوسل ریاوا زراعا نیمیسز به آژانس باختی گفا که رسند ننال شانی بیای ایجاد اییه 

 .نخلستان های خیما امیسزآغاز شد

 .اس گفا: حکوما درپی ا زای  میزان تولید خیما در کشور اوا

پ ج باغ داری که زمیه های شان را بیای واخا نخلستان های خیما ک ار گراشته اند، کیود 

 .کیمیایی س ابزار کار دریا ا کیدند

مسوسالن زراعا نیمیسز می گوی د که ایه باغ داران را در زمی ۀ شیوه های نویه تولید خیما 

 .آموزش داده اند

حکوما انتظار دارد با واخا ایه صدها نخلستان، میزان تولید خیما در نیمیسز س ا غانستیان 

 ا زای  یابد. 

کارواخا صدها 

نخلستان خیما در 

نیمیسز امیسز آغاز 

 .شد

 داخلی



 عقیب/ باختی ۵۲قالت/ 

سزارت زراعا می کوشد با راه اندازی کارزار ساکسیه در زابل، از گستیش بیییمیاری مییگ 

 .آ ییه طاعون س بیسولوز در میان مواشی سانتقال آن به انسان ها، جلوگییی ک د

ایه کارزار از امیسز به اشتیاک صدها کارم د صحی از شنیقالت آغیاز شید س قییار اویا 

درجییان آن ده ها هزار مواشی در گوشه س ک ار زابل در بیابی بیماری های طاعون س بیسولوز 

 .ساکسیه شود

یک مسوسل ریاوا زراعا زابل به آژانس باختی گفا که درایه کارزار درک نار ساکسه ده ها 

 .هزار مواشی، شماری از طویله خانه ها هم دارس پاشی می شود

طاعون س بیسولوز دس بیماری میگ آ ییه اوا که می تواند از طییق مواشی به انسیان هیا 

 .م تقل شود

 ایه دس بیماری درصورت عدم رویدگی آنی، می تواند م جیبه میگ شود. 

راه اندازی کارزار 

ساکسیه در زابل، از 

گستیش بیماری 

میگ آ ییه طاعون س 

 بیسولوز 

 داخلی

 عقیب/ باختی ۵۲جالل آباد/ 

به اواس ارقام ارائه شده، وال پار درباغ های ن گیهار وه هزار سش  صد ته نارنج تولید شد 

در حالی که امسال پی  بی ی می شود ایه رقم امسال به وه هزار س هفا صدس هشتاد تیه 

 .بیود

 .ایه در حالی اوا که رسند حاصل گییی ازباغ های نارنج در ن گیهار همچ ان ادامه دارد

یک مسوسل ریاوا زراعا ن گیهار به آژانس باختی گفا که واخا صدها باغ جدید س آگنی 

باغ داران به شیوه های نویه کشا سکار، عوامل اصلی ا زای  میزان تولید نارنج در ن گیهیار 

 .اوا

اس گفا: صدها باغ تازه امسال واخته شده اوا س انتظار می رسد دروال هیای پییی  رس 

 .حاصل گییی از آن آغاز شود

حاصالت نارنج 

ن گیهار نسبا به 

وال پار، پ ج درصد 

 .ا زای  یا ته اوا

 داخلی

 عقیب/ باختی ۵۲جالل آباد/ 

به اواس پیشبی ی ها امسال ازدرختان زیتون ن گیهار قیار اوا تا پ ج صد ته زییتیون بیه 

 .دوا آید درحالی که ایه رقم در وال پار چنارصد ته بود

 .درختان زیتون درن گیهارواحۀ یک هزارسهفا صدس بیسا هکتاررا احتوا می ک د

ا زای  سگستیش واحات کشا سآگاهی دهقانان ازشیوه های نویه کشیا سکیار، بیاعی  

 .ا زای  میزان تولید زیتون درن گیهار شده اوا

یک مسوسل شیکا سادی زراعتی ن گیهاربه آژانس باختیگفا که به اواس بیروی های آنان، 

 .امسال تا پ ج صد ته زیتون از درختان زیتون ن گیهار به دوا خواهد آمد

 .ایه درحالی اوا که رسند جمع آسری زیتون از درختان درن گیهارآغازشده اوا

مسوسالن شیکا سادی زراعتی ن گیهارمی گوی د که قیاراوا ازمیان پ ج صد تیه زییتیون 

 .تولیدی، ازده ته آن رسغه زیتون تولید ک  د

حاصالت زیتون 

درن گیهار نسبا به 

وال پار ا زای  یا ته 

 اوا

 داخلی


