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  نیوا ع اسیه 

 ۰۳صدای امییکاه : عقیب 

آباد رسی ایجاد دیدگاه مشتیک بی حمایا  گوید که کابل س اوالم سزارت خارجۀ ا غانستان می 

 .از صلح س ثبات میان دس کشور توا ق کیدند

های دس کشور، صلح در ا غانستان را بیای پاکستان س م طقه منم ع وان کیده س توا ق  مقام

 .های شان را در ایه راوتا بیشتی خواه د کید کیده اند که همکاری

یی باید با تاکید بی تجارت، ر ا س آمد  در بخشی از ایه توا ق آمده اوا که اتصال م طقه

 .آزادانه میدم، انتقال سعیضۀ کاالها س خدمات گستیش یابد

های حمل س نقل س انیژی از موضوعاتی  های تجاری س گمیکی س تووعه زییب ا ا تتاح پسا

 .اوا که در ایه توا ق بی آن تاکید شده اوا

عقیب( ایه و د را بیای دس کشور در  ۰۳نومبی ) ۰۳سزارت خارجۀ ا غانستان رسز جمعه 

ها در بخش ام یا س تووعۀ اقتصادی میان  راوتای حمایا مشتیک از رسند صلح س همکاری

 .آباد منم ع وان کید کابل س اوالم

https://www.darivoa.com/ 

 بسته خبیی

 داخلی

توا ق کابل س 

آباد؛ همکاری  اوالم

مشتیک بیای تامیه 

صلح س تووعۀ 

 اقتصادی

نمیه  ۰۵۳توزیع 

زمیه بیای واخا 

ها در پارک  کارخانه

 ص عتی ص ایع وبز

 داخلی

 طلوع نیوزعقیب : 3/

های اخیی  اوا، در وال ص عتی ص ایع وبز که از ووی بخش خصوصی واخته شده  در پارک

 .اوا ها توزیع شده نمیه زمیه بیای واخا کارخانه۰۵۳بیش از 

پارک ص ایع وبز یگانه پارک ص عتی اوا که شش وال پیش از ووی بخش خصوصی در 

 .م طقۀ باریک آب واخته شد

گوی د با سجود مشکالت در بخش ص ایع س نبود  های ا غانستان می مسؤسالن  دراویون اتاق

 .گذاری در کشور سجود دارد های الزم حکوما اک ون هم عالقم دی بیای ویمایه حمایا

اتاق معادن س ص ایع کابل در نظی دارد که »وخی احمد پیمان، معاسن ایه  دراویون گفا: 

 «.های ص ایع وبز توزیع ک د شماری از نمیات را با شیایط م اوب به کارخانه داران در پارک

گوی د که در حال حاضی صد کارخانه در ایه پارک  عال  مسؤسالن پارک ص ایع وبز می

                     https://tolonews.com/index.php/fa/business-167909 .اوت د



  عقیب/باختی99 یض آباد/

گوی د که امسال در آن سالیا چنارصد هکتار زمیییه   مسوسالن ریاوا زراعا بدخشان می

  .زییه کشا شده اوا

الدیه عی ی، رییس زراعا بدخشان می گویید کیه  به گزارش آژانس اطالعاتی باختی، معیه

  .امسال در آن سالیا چنارصد هکتار زمیه را زییه کشا کیدند

بیار  هایی اوا که بیای نیخیسیتیییه سی ا زسد که شع ان، اشکاشم س شندا از جمله سلسوالی

  .اوا  امسال شاهد کشا زییه بوده

رییس زراعا بدخشان می گوید که در بدخشان زییه به دس شکل سجود دارد؛ یکی به شکیل 

  .ها اوا س دیگی آن به شکل مص وعی س زراعتی اوا سحشی س طبیعی که در کوهستان
https://bakhtarnews.com.af 

امسال چنارصد 

هکتار زمیه در 

بدخشان زییه کشا 

 شده اوا

 داخلی

 عقیب99نیوز : خبینگار طلوع

ک د که حامیان مالی ا غانستان در  در آوتانۀ نشسا ژنیو، بینامۀ تووعۀ وازمان ملل تأیید می

 .ده د های شان را به ایه کشور کاهش می نشسا ژنیو کمک

ها را زیانم د شدن اقتصاد  عبداهلل الدر دری، نمای دۀ ایه نناد در ا غانستان علا کاهش کمک

ا زاید که حکوما  گوید س می کشورهای کمک ک  ده از اثی گستیش سییسس کیسنا می

 .ها مان د گذشته نخواه د بود اوا که کمک ا غانستان درک کیده

نیوز گفا در پی گستیش کیسنا تولید  سگو با طلوع نمای دۀ بینامۀ تووعۀ وازمان ملل در گفا

ها مان د گذشته  کمک»اند:  رس شده ناخالص داخلی جنان با کاهش بیسا درصدی رسبه

اند.  های نامحدسد به ا غانستان پایان یا ته اند. رسزهای کمک نخواه د بود؛ آن رسزها پایان یا ته

ک د که همۀ ما،  تواند یک چیز خوب باشد. کاهش در م ابع ایجاب می به هی حال ایه می

گان مطمیه وازند که از هی دالی باید با حساب مصیف  ک  ده حکوما، وازمان ملل س کمک

 https://tolonews.com/index.php/fa/business-167909 «.شود .                  

بینامۀ تووعۀ وازمان 

ملل: در ژنیو کمک 

به ا غانستان کاهش 

  یابد می

 داخلی

 عقیب/باختی99 ییسزکوه/

مسوسالن زراعا غور می گوی د که الی دس هفته دیگی کار تمام ویدخانه های کچالو در آن 

  .شود سالیا تکمیل می

به گزارش آژانس اطالعاتی باختی، سزارت زراعا، آبیاری س مالداری به هزی ۀ بیش از یکصد س 

ویدخانه بیای نگنداری کچالو را شش ماه  ۰۰۳هشتاد س یک میلیون ا غانی کار واخا 

های غور آغاز کید که تا دس هفته دیگی تمام ایه  پیش در میکز س شماری از سلسوالی

  .ها تکمیل شود واختمان

متییک ته کچالو را  ۲۱الی  ۲۰ها ظی یا نگنداری  می شود که هی یک از ذخییگاه  گفته

 دارد. 

های  گاه اکثییا ذخیی

کچالو در غور تکمیل 

 شده اوا

 داخلی



  عقیب/باختی99هیات/

مسوسالن ریاوا زراعا هیات از واخا نزدیک به ششصد مزرعه نمایشی گی یدم در آن 

  .سالیا خبی دادند

میزرعیه  ۵۹۵به گزارش آژانس اطالعاتی باختی، سزارت زراعا، آبیاری س مالداری، امسیال 

  .نمایشی گ دم در هیات می وازد

ها، در واحه یک جییب زمیه به م ظور بل د بیدن وطح آگاهی دهقانیان،  هییک ایه مزرعه

های نویه کشا س تک الوژی عصییی زراعیتیی،  س آش ایی دهقانان با رسش  ا زایش حاصالت

   .شود واخته می

نزدیک به ششصد 

مزرعه نمایشی گ دم 

در هیات واخته 

 شود می

 داخلی

 مییحیدر شاه امید، د طلوع نیوز خبییال :نویس ده

   ۲۰۹۹عقیب  ۰۲

که در چارچوب مشارکا  هایی ک  دۀ بزرگ به ا غانستان، ا زسن بی شیط ویزده کمک

های شان  های ادامۀ کمک اند، و د دیگیی را نیز همچون شیط نامه ا غانستان جا داده شده

 .اند به ا غانستان آماده کیده

هایی  وازی شیط گان، خواهان تعند دسلا ا غانستان س طالبان بی عملی ک  ده ایه کمک

«های جنانی به صلح س تووعه در ا غانستان ع اصی کلیدی بیای کمک»اند که در و د  شده

 .اند شده

اوتقبال حکوما از 

شیسط 

گان بیای  ک  ده کمک

ادامۀ کمک به 

 ا غانستان

 داخلی

 باختر  – ۲۰۹۹عقیب  ۰۲

های د اع س امور  همزمان با  یارویدن  صل بیداشا ویب، پیمان خیید ویب بیای سزارت

 .اوا گان ویب داده شده داخله به اتحادیۀ تولید ک  ده

گان ویب از آغاز ماه قوس  گوید که بیب یاد ایه پیمان تولید ک  ده اتاق زراعا س دامداری می

 .ها خواهد  یسخا تا ماه ثور پانزده هزار ته ویب را به ایه سزارت

بیب یاد آمارهای سزارت زراعا س آبیاری امسال بیش از دس صد س پ جاه هزار ته ویب از 

 .های گوناگون کشور بیداشا خواهد شد سالیا

اتاق زراعا س دامداری خیید پانزده هیاز ته ویب را از ووی دسلا پاوخگوی مشکالت 

داران ناگزیی اوت د تولیدات شان را با  گوید ه وز هم باغ داند س می گان ویب نمی تولید ک  ده

 .ها بفیسش د بنای ناچیز رسی جاده

پیمان خیید ویب 

بیای سزارت د اع س 

های  داخله به شیکا

 داخلی داده شد

 داخلی



 عقیب/باختی 92کابل/

میلیارد آن شامل بودجه عادی س  995که  میلیارد ا غانی اوا  259بودجه وال مالی جدید 

 .بودجه انکشا ی یا تووعه یی اوا میلیارد آن شامل 151

شمعیسز خان مسجدی وخ گوی سزارت مالیه به خبینگار آژانس باختی گفا: بودجیه ویال 

در صد از م ابع خارجی تمویل می شود که در  /5درصد از م ابع داخلی س  24مالی جدید 

رسد،  آن در مشیانو جیگه جییان دارد س ایه که چه سقا به سلسی جیگه می حال حاضی کار

 .نزد ما معلوم نیسا سلی قبل از شیسع وال مالی باید تصویب شود

شامل بودجه وال مالی جدید اوا که ه وز ننایی س قابل نشیی  سی گفا، پیسژه های زیادی

 .نیسا چون احتمال می رسد در پارلمان تغییی ک د

سزارت مالیه : بودجه 

وال مالی جدید 

میلیارد  259حدسد 

 ا غانی اوا

 داخلی

 

 

 عقیب/باختی 92کابل/

 

 ٬زاده پاکستان میان خلیل صالح –نامۀ همکاری تبادل اطالعات گمیکی ا غانستان  تفاهم

عضوارشد بورد گمیکات  ٬رییس عمومی گمیکات سزارت مالیه ا غانستان س ویدمحمد هدا

پاکستان با حضور نثاراحمد غوریانی ویپیوا سزارت ص عا س تجارت ا غانستان س رزاق 

گذاری نخسا سزیی پاکستان عصی  داسسد سزیی تجارت س مشاسر ارشد امور اقتصادی س ویمایه

 .دییسز در کابل به امضا روید

آژانس باختی به اواس معلومات د تی مطبوعاتی سزارت ص عا س تجارت خبی می دهد؛ 

های گمیکی میان ریاوا عمومی گمیکات سزارت مالیهً  ، همکاری نامه بیاواس ایه تفاهم

تیانزیتی تاجیان دس  –ا غانستان س بورد گمیکات پاکستان قبل از آغاز بارگییی اموال تجارتی 

 .شود کشور آغاز می

 

نامۀ همکاری  تفاهم

تبادل اطالعات 

 –گمیکی ا غانستان 

پاکستان به امضا 

 روید

 داخلی


