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 قوس7:نیوز خبینگار طلوع

ها  یا راه تیانزییزا س  گان ا غانستان س پاکستان بیای حل چالش های نمای ده با سجود تالش

 .اند بازرگانی دس کشور، موارد مشکل بیانگیی تیانییا کاالهای کشور به ه د ه وز حل نشده

گوید که مشکالت در تیانییا کاالهای ا غانستزان  نثار احمد غوریانی، سزییص عا س تجارت می

اند س قیار اوا تا یک ماه دیگی در نشسا مشتزی  بزا  از راه پاکستان به ه د ه وز حل نشده

 .ها تصمیم گی ته شود پاکستان رسی حل آن

از پ ج مورد مشکالت به دس مورد رویدیم س ایه دس مزورد »آقای غوریانی در ایه باره ا یسد: 

ک د س نیی از پاکستان کزه تزضزادزا داشزا  شامل ایه بود که کاالهای ما به ه د راه پیدا می

اش از راه ا غانستان به کشورهای آویایی میانه بیو د. در نشسا آی ده کزه  کاالهای صادراتی

 «.شود رسی ایه موارد هم موا ضه خواه د شد تا یک ماه دیگی در اوالم آباد راه اندازی می

https://tolonews.com/fa/business/ 

 بسته خبیی

 داخلی

مشکالت تیانییا 

کاالی ا غانستان از 

راه پاکستان به ه د 

 اند حل نشده

 قوس طلوع نیوز7

امیسز  «بازار رسوتایی»های دوتی زنان زیی نام  های کشاسرزی س واخته نمایشگاه  یآسرده

 .ش به در شنی میار شییف بیگیار شد پ ج

ایه نمایشگاۀ وه رسزه از ووی ریاوا احیا س انکشاف دهات بلخ س بینامۀ تووعۀ اقتصاد 

 .اوا رسوتایی در یک بازار سیژۀ بانوان در میارشییف بیگیار شده

هدف ایه »ولیم تابش، مسؤسل بینامۀ تووعۀ اقتصاد رسوتایی در حوزۀ شمال بیان داشا: 

 «.جات اوا بینامه، تیسیج تولید محلی در قییه

زنان رسوتا نشیه از چنار سلسوالی سالیا بلخ در ایه نمایشگاه تولیدات شان را به نمایش 

 .اند  گذاشته

اند س تابلوهای نضاشی در ایه  هایی که از ووی زنان واخته شده های و تی، آرایه لباس

 .اند نمایشگاه به نمایش گذاشته شده

بیگیاری نمایشگاۀ 

های   یآسرده

کشاسرزی س ص ایع 

  دوتی زنان در میار

 داخلی



کمیتۀ وویدن صدها 

ملیون ا غانی را 

صیف تووعه در 

 ن گیهار می ک د

 داخلی

گا بیای  ها ذخییه ده

نگنداری پیاز س 

کچالو در ک ی ا تتاح 

 می شود

 داخلی

 قوس/باختی7اوعد آباد/

گاه بیای نگنداری پیاز س کچالو در ک ی تا یک هفته دیگی به بنیه بیداری  هشتاد ذخییه

 .شود وپیده می

گاه  ذخییه ۰۴ گوی د که کار واخا مسوسالن ریاوا زراعا ک ی می  به گیارش آژانس باختی،

گاه کچالو در آن سالیا در حال تکمیل شدن اوا س تا یک هفته دیگی  ذخییه ۰۴ پیاز س

 .ا تتاح می شود

بیای دهضانان در آن   ک  ده وبیی دوتگاه خشک ۰۴ مسوسالن زراعا ک ی، همچ ان از توزیع

 .سالیا خبی داد

ها چنل س چنارمیلیون ا غانی شده اوا که نود  گفته می شود که هیی ۀ مجموعی ایه پیسژه

  .درصد آن را سزارت زراعا س ده درصد دیگی آن را مستفید شدگان پیداخته کیده اوا

 

 قوس/باختی7ایبک/

 .بیای چنارصد دهضان در وم گان سوایل زراعتی س تخم انغوزه توزیع شد

به گیارش آژانس باختی، ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری وم گان به هیی ه وه میلیون س 

صدهیار ا غانی، بیای چنارصد دهضان در آن سالیا سوایل زراعتی س تخم انغوزه توزیع  وه

 .کید

شود، به م ظور اوتفاده بیای کشا انغوزه توزیع شده  ایه سوایل که شامل شانیده قلم می

 اوا.

دهضانان در وم گان 

سوایل زراعتی 

 دریا ا کیدند

 داخلی

 

 قوس/ باختی ۶جالل آباد/ 
  

کمیتۀ وویدن در ا غانستان اعالم کید که بیای تووعۀ ن گیهارده ها پیسژه تووعه یی را 

 .حمایا مالی می ک د

قیار اوا درچارچوب ایه بینامه، ده ها پیسژه بیای تضویا معارف، صحا عامه، توانم د 

 .وازی معلوالن ستووعۀ رسوتا های ن گیهارتطبیق شود

دانیال مدانی مسوسل کمیتۀ وویدن درا غانستان دردیدار با سالی ن گیهارگفا که ایه اداره 

 .دسصدسچنل سدس ملیون ا غانی را صیف پیسژه های تووعه یی در ن گیهار ک د



 قوس/باختی 6شنینیلی/

 .رسند توزیع گ دم اصالح شده بیای هیاران دهضان در دایک دی امیسز آغاز شد

ویدعبدالواحد  ییسزی، رییس زراعا دایک دی به خبینگار محلی آژانس باختی گفا که 

سزارت زراعا به کمک مالی بانک جنانی، بیش از ویصد س بیسا متییک ته گ دم اصالح 

شده بذری را بیای بیش از شش هیار س پ جصد دهضان در میکی س سلسوالی های آن سالیا 

 .توزیع می ک  د

دیا همدرد، سالی دایک دی در جییان توزیع گ دم یادشده، زراعا را پایه س اواوی اقتصاد 

 .یک جامعه یاد کید س بی اوتفاده دروا س کشا گ دم یادشده تاکید کید

ایه درحالیسا که چ د رسز قبل نیی مووسه اکسفام در چنار سلسوالی دایک دی گ دم بذری 

 .اصالح شده س کود کیمیاسی توزیع کید

هیاران دهضان در 

دایک دی تخم گ دم 

اصالح شده دریا ا 

 می ک  د

 داخلی

 قوس/ باختی۵ /بازار 

پ جشیی ده ها جییب   ک ار دریا در میبوطات سلسوالی ع ابه  با واخا یک دیوارمحا ظتی

 .کشتیار سهشتاد سشش م یل مسکونی از خطی آب در یا در امان شد

ایه پیسژه با حضور انج یی کمال الدیه نظامی سالی سالیا پ جشیی، رسوای اداره های 

 .انج ییان مسوسل س مت فذان ا تتاح شد س به بنیه بیداری وپیده شد  دسلتی،

انج یی ر یع و گی مسوسل بینامه ملی میثاق شنیسندی پ جشیی گفا که ایه دیوار 

متی به گونه پخته به هیی ه   محا ظتی ک ار دریا به درازای دس صد س شش متی س ارتفاع وه

ا غانی از بودجه سزارت احیا س انکشاف دهات در رسوتای اوپیانا  نیدیک به پ ج ملیون 

 .سلسوالی ع ابه اعمار شده اوا

ده ها جییب کشتیار 

از خطی آب دریا در 

 پ جشیی در امان شد

 داخلی

 قوس/باختی5/بامیان

 .درصدی کِشته در آن سالیا خبی داد ده ریاوا زراعا بامیان از ا یایش

به گیارش آژانس باختی، عبدالوهاب محمدی، رییس زراعا، آبیاری س مالداری بامیان گفا 

 .که مییان تولید کِشته در آن سالیا، امسال ده درصد ا یایش یا ته اوا

صد متییک ته کِشته در بامیان جمع آسری   هیار س هشا سی ا یسد که امسال در حدسد یک

 .شده اوا

های زردآلو بیان کید که چ د وال  سی دلیل ا یایش کِشته را به ثمی رویدن شماری از ننال

 .قبل غیس کیده بودند

های کنمید، ویغان، یکاسل گ نمبی یک س دس، شبی س سرس  های زردآلو در سلسوالی بیشتی باغ

 .آن سالیا قیار دارند

نمک، دسکک، غولی گ جانو، بیگک واقی، بیگک واده،  دارتییه نوع کِشته بامیان چپه نام

 باشد.  غولی گ می

بامیان ده  کِشتۀ 

درصد ا یایش یا ته 

 اوا

 داخلی



 قوس/ باختی 5کابل/ 

آبیار س مالداری می گوی د که وه صد سوی سپ ج ذخییه گاه پیاز در هفا  ٬سزارت زراعا

 .سالیا کشور واخته می شود

کشور  یک مسوسل سزرات زراعا امیسز به آژانس باختی گفا که ایه سزارت در هفا سالیا

 .وازد ذخییه گاه پیاز را می وه صد سوی سپ ج

با هیی ۀ بیش از یکصد سشصا سچنار میلیون ا غانی  ٬ها سی گفا که ایه ذخییه گاه

کابل، بامیان، پکتیا، پکتیکا، میدان سرد ، لوگی س غینی واخته می شود که واالنه بیش   در

  .از چنارهیار متییک تُه پیاز را ذخییه می ک د

بیش از وه صد سوی 

سپ ج ذخییه گاۀ پیاز 

در هفا سالیا کشور 

 واخته می شود

 داخلی

 

 

 داخلی

 

 داخلی


