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 عقیب31آریانانیوز: 

 جلسه کابی ه به ریاوا محمد اشیف غ ی رئیس جمنوری اوالمی ا غانستان، 

جلسه کابی ه به ریاوا محمد اشیف غ ی رئیس جمنوری اوالمی ا غانستان، حملۀ تیسریستی 

باالی یما ویاسسش س همکارانش، حمله بی موتی حامل الیاس داعی، حمله باالی نییسهای ام یتی س 

د اعی در سلسوالی پغمان س حمالت تیسریستی در بخش های دیگی کشور را به شدیدتییه الفاظ 

 .محکوم نمود

رئیس جمنور ضمه صحبا در رابطه به انکشا ات ننایی پییامون چارچوب و د ملی صلح س 

انکشاف ا غانستان بیای ک فیانس جی وا، گفا که ایه و د آغاز اواوی بیای اصالحات اوا س تمام 

 .ادارات مکلف به آسردن اصالحات ب یادی می باش د، بدسن آن بودجه قطع خواهد شد

رئیس جمنور غ ی گفا که از ایه به بعد باید هی اداره بودجۀ خود را پس از اقدامات اصالحی، 

ا زایش عواید س مصیف معقول، بدوا آسرد. هی سزارت، اداره س سالیا باید یک میثاق شفاف س ساضح 

از  عالیا های خویش با ریاوا جمنوری داشته باشد س تمام مع یان از طییق رقابا آزاد س بی 

 .طی ی مطلق، اوتخدام می شوند س آنان با صالحیا خواه د بود

 
https://tolonews.com/fa/business 

 بسته خبیی

 داخلی

گزارش  جلسه 

کابی ه به ریاوا 

رئیس جمنوری 

 اوالمی ا غانستان

ک فیانس ژنیو؛ در 

بخش آموزش 

کودکان ا غان تعند 

 مالی بیشتی شود

 صدای امییکاه  ۹۹۱۱, ۷۲عقیب  داخلی

 المللی حمایا از کودکان در ژنیو وویس، د تی بیه ۷۲۷۲در آوتانۀ بیگزاری ک فیانس ا غانستان 

(Save the Children) های بیشتی در بخش آموزش کودکان،  از جامعۀ جنانی خواوتار کمک

 .پذیی ا غان شد های آویب ا یاد دارای معلولیا س گیسه

ای ک فیانس حامیان  عقیب( با نشی اعالمیه ۷۲نومبی ) ۹۲د تی حمایا از کودکان، رسز وه ش به 

وا شود، بیای آی دۀ ا غان مالی ا غانستان را که در اساخی ماه جاری بیگزار می  .ها منم خوانده ا

سگو های صلح که امیدساری محتاطانه به یک  زمان با ادامۀ گفا اعالمیه گفته اوا: ایه ک فیانس هم

 –شود. جامعۀ جنانی باید در بخش آموزش  تفاهم ویاوی را به سجود آسرده اوا بیگزار می

کمک بیشتی تعند ک د س به حفاظا از م ا ع معلولیه س دیگی گیسه  –مخصوصاً آموزش دختیان 

                        /https://www.darivoa.com".های آویب پذیی تاکید داشته باشد



 عقیب/ باختی32هیات/ 

هزار لیتی شیی در بازار عیضهه مهی  چنل سهفا مسوسالن زراعا هیات می گوی د که رسزانه

 .شود

گویه هد کهه در وهیاوهی آن  به گزارش آژانس باختی؛ مسوسالن ریاوا زراعا هیات، می

ک  د که رسزانه در  شیکا بزرگ س کوچک در بخش بسته ب دی شیی  عالیا می پ جاه سالیا

 .ک  د هزار لیتی شیی را بسته ب دی س به بازار عیضه می چنل سهفا حدسد

ها، شیی، ماوا، چکه، قیست، انواع پ یی، دسغ، قیماق س آیسکییم تولید س به بهازار  ایه شیکا

  .ک  د عیضه می

https://bakhtarnews.com.af 

رسزانه چنل سهفا 

هزار لیتی شیی در 

هیات به بازار عیضه 

 شود می

 داخلی

 

 عقیب/باختی32غزنی/
 

کچالو در آن سالیا خبی   ها ذخییه گاه مسوسالن زراعا غزنی از تکمیل س به بنیه بیداری ده

 .داد

ها  گوی د که ده به گزارش آژانس باختی؛ مسوسالن ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری غزنی می

های آن  کچالو را در قالب پیسژۀ مدیییا محصوالت زراعتی در شماری از سلسوالی  ذخییه گاه

 .سالیا واخته اند

متییک ته کچالو را در یک ۹۱ ظی یا نگنداری تا ٬ها شود که هی یک از ذخییه گاه گفته می

 سقا دارا اوا. 

  ها ذخییه گاه ده

کچالو درغزنی 

 واخته شد

 داخلی

 

 

 عقیب/ باختی32گیدیز/
 

تطبیق پیسژۀ ویسی، عالمه گذاری س ثبا علفچیها  سزارت شنیوازی س اراضی در ادامۀ

قطعه در میکز س سلسوالی های مختلف  ۲۹ جییب علفچی را در۱۲۴ هزار س۹۹۱ ٬تاک ون

 .پکتیا ویسی س ثبا کیده اوا

یک مسوسل ادارۀ شنیوازی س اراضی به آژانس باختی گفا که از آغاز کار ویسی، عالمه 

سالیا ویسی س  ۷۴ جییب علفچی در۱۱ میلیون س۱ بیش از ٬گذاری س ثبا علفچیها تاک ون

  .ثبا شده اوا

هزار ۹۹۱بیش از 

جییب علفچی در 

 پکتیا ثبا شد

 داخلی

https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84-%d9%88%d9%87%d9%81%d8%aa-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%da%a9%da%86%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ba%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%da%a9%da%86%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ba%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%da%a9%da%86%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ba%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b3%db%b4%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%81%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%a9%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b3%db%b4%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%81%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%a9%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4/
https://bakhtarnews.com.af/dr/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b3%db%b4%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%81%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%a9%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4/


 عقیب/ باختی۷۲ /کابل
 

کار واخا کانال آب در خووا از ووی بینامۀ ملی میثاق شنیسندی سزارت احیا س انکشاف  

 .دهات تکمیل شد

رییس ارتباط عامه سزارت احیا سانکشاف دهات به خبینگار آژانس باختی گفا  ٬نعیمی داسسد 

متی س به هزی ۀ یک اعشاریه هشا میلیون ا غانی از ۱۵۲ به طول ٬که کار واخا ایه کانال

 «کته واری»ووی بینامۀ ملی میثاق شنیسندی سزارت احیا س انکشاف دهات در رسوتای 

 .سلسوالی م دسزی خووا تکمیل س به بنیه بیداری وپیده شد

خانواده  ۹۴۹ که  ایه پیسژه در یک هزار وه صد سبیسا سپ ج رسز کاری تکمیل شده اوا 

 .از مزایای آن مستفید خواه د شد

کار واخا یک کانال 

آب در خووا 

 تکمیل شد

 داخلی

 عقیب / باختی ۷۲منتیالم/ 

 .صدها خانوادۀ نیازم د درلغمان ازراه تولید قالیه سگلیم، پول درمی آسرند

ایه خانواده ها که بیشتی شان بیگشا ک  دگان به کشوراند، درآغازدرچارچوب بینامۀ 

انکشاف اقتصاد رسوتایی سزارت احیا سانکشاف دهات قالیه سگلیم با ی آموزش دیدند س 

 .اک ون با تولید آن پول به جیب می زن د

یک مسوسل ریاوا احیا سانکشاف دهات لغمان به آژانس باختیگفا که ایه خانواده ها که 

بیشتیدرسلسوالی قیغه یی س شنیمنتیالم زندگی می ک  د، ت نا دریک ماه گذشته ده ها 

 .قالیه سگلیم با ت د س به بازار عیضه کیدند

تولید قالیه سگلیم، 

بنتییه راه درآمد صدها 

خانوادۀ نیازم د درلغمان 

 اوا

 داخلی

 

 عقیب/ باختی32 یاه/ 
 

شدۀ گ دم را   متییک ته تخم اصالح ۹۱۲ ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری  یاه، رسند توزیع

 .به بیش ازهفا هزار دهقان در آن سالیا آغاز کیده اوا

گوی د که گ دم اصالح   شماری از دهقانان با ابیاز خیو دی از توزیع گ دم اصالح شده، می

 .شده باعث ا زایش حاصالت گ دم می شود

سی از  ٬یکته از دهقانان گفا که ا زایش حاصالت تاثیی مثبا بی اقتصاد یک کشور دارد

حکوما میکزی خواوا که بیای داشته یک جامعۀ خودکفا دهقانان را حمایا س همکاری 

 ک د. 

بیای دهقانان  یاه 

گ دم اصالح شده 

 توزیع می شود

 داخلی



 ۹۹۱۱میزان  ۷۱هشا صبح

میلیون دالی در سالیا ن گیهار  ۷۵صبح، کابل: پ ج  ابییکه تولید دانه میغ که به هزی ه ۴

 واخته شده اوا، به کار آغاز کید.

سششم میزان با اعالم ایه خبی گفته اوا که  د تی مطبوعاتی سالی ن گیهار رسز ش به، بیسا

 اند. کم هزار ته به کار مصیسف شده ها، دوا با شیسع کار ایه  ابییکه

تُه دانه میغ را در یک  ۱۲۲به نقل از م بع، ایه پ ج  ابییکه ظی یا تولید یک هزار س 

 رسز دارد. شبانه

میغ در ایه  ابییکه از مواد زراعتی موجود   د تی سالی ن گیهار گفته اوا که بیای تولید دانه

 شود س سارد کیدن مواد از خارج کشور متوقف شده اوا. در ن گیهار اوتفاده می

زسدی وه  ابییکه بزرگ تولید دانه میغ  چ ان طبق اعالم د تی مطبوعاتی سالی ن گیهار، به هم

 ک د در ایه سالیا به  عالیا آغاز می
.https://8am.af/ 

پ ج  ابییکه تولید 

دانه میغ در ن گیهار 

میلیون  ۷۵با هزی ه 

 دالی به کار آغاز کید

 داخلی

 

 عقیب ۷۱وی بی بی

 

های انتقال کاالهای تجارتی س سصل شدن به بازار جنانی بیای  دهلیزهوایی یکی از راه

 کشورهای محاط به خشکه اوا.

های  ع وان یکی از کشورهای محصور به خشکی که در گذشته سابسته به راه ا غانستان نیز به 

اش بوده، نخستیه دهلیزهوایی را حدسد چنار وال پیش با  تیانزیتی کشورهای همسایه

 های کشاسرزی به ه د تاویس کید.  یوتادن یک محموله شصا ت ی از  یاسرده

تاجی از طییق  ۹۲۲رویده س حدسد  ۱۲ها به  اک ون شمار ایه دهلیزهای هوایی به گفته مقام

ایه دهلیزها به چ دیه کشور از جمله ه د، امارات متحده عیبی، چیه، رسویه س بیخی از 

 ک  د. کشورهای ارسپایی، مثل بییتانیا،  یانسه س آلمان کاالهای خود را صادر می

هواپیماهای حامل کاالهای تجارتی از  یسدگاه های کابل، ق دهار، هیات س میاز شییف پیساز 

ک  د. ایه کاالها عمدتا میوه خشک )خشکبار س آجیل( س میوه تازه، وبزیجات، گیاه های  می

 قل اوا. های قیمتی، قالیه س قیه طبی، و گ

 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54865196 

ا غانستان محصور در 

خشکی؛ دهلیزهای 

حل رشد  هوایی راه

 صادرات اوا؟

 داخلی

https://8am.af/author/news-8am/

