
 دنیای اقتصاد 
  داصتوا ترازو

و  ص افدوزسای

  طا دوطم تیاتو

 طاعا دوییمتموطم تیات

148شماره مسلسل  
 

 911139931تاریخ 

  نیوا ع اسیه 

 جدی2نیوز: طلوع
 

وزارت مالیه نتوانسته است به هدف تعییییش هیدر ررآیرر ورآ رر مید هیاآ سیا  آی هیتیه 

 .برسد

عبدالنادر ارغ دیوال در نشستی در کابل گفا که هدف بیای درآمد های وال مالی گذشته یک  

میلیارد ا غانی درایکه  ۷۱۱میلیارد ا غانی بوده اوا در حالیکه ایه سزارت اندکی بیشتی از  ۷۱۱

 .وال گید آسری کیده اوا

  .سی علا کاهش درآمد های ملی را به بحیان کیسنا درکشور پیوند میدهد

آقای ارغ دیوال گفا که هیچ د ایه سزارت امسال با کاهش درآمکد هکای مکلکی رسبکیسبکوده 

اما تالش میشود که بیب یاد تعندات حکوما ا غانستان درنشسا ژنو درچنار وال ایک کده  اوا 

 .ا غانستان به خود بس ده گی بیود

اما معییه سزارت مالیه میگوید که به علا بحیان کیسنا ، وی سی  میلیارد دالیکمتی ازتخکمکیکه 

های که دربودجه وال مالی گذشته بیای گیدآسری درآمد های کشور تعییه شده بود ککاهکش 

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

 بسته خبیی

 داخلی

نیویدن سزارت مالیه 

به هدف تعییه شده 

 در گیدآسری درآمدها

 

 جدی / باختی2تالقان/ 

ریاوا زراعا ، آبیاری س مالداری تخارامیسز بیای بیسا سی  زن سوایل سدوتگاه بسته ب کدی 

 .مواد لب ی توزیع کید

ویاج الدیه منیبان ی  مسوسل ریاوا زراعا تخار گفا که بیای بیسا سی  زن بی بضاعا 

 .سوایل سدوتگاه بسته ب دی لب یات توزیع شد  در س لسوالی های بنارک ،  یخار سب گی

سی ا زسد که ایه بسته ها به هزی ۀ بیش ازیکصد سشصا هزار ا غانی از طییق پکیسژ  مکلکی 

 باغداری سمالداری سزارت زراعا توزیع شد که شامل هشا قلم ج س مورد ضیسرت اوا.

https://bakhtarnews.com.af/ 

بیای زنان بی بضاعا 

در تخار سوایل بسته 

ب دی مواد لب ی 

 توزیع شد

 داخلی



عواید مستو یا 

ن گیهارا زایش یا ته 

 اوا

 داخلی

 جدی/ باختی ۷قلعه نو/

گوی د که امسال حاصالت نخود در ایه سالیا به دلکیکل  مسوسالن ریاوا زراعا بادغیس می

 .گییی دارد نظی به وال قبل ا زایش چشم ٬ا زایش واحۀ کشا

امسال دس هکزار »گوید:  رییس زراعا، آبیاری س مالداری سالیا بادغیس می ٬عبدالتواب تایب

 ۵۹هکتار زمیه در بادغیس نخود کاشته شده بود که از آن در حدسد هفا هکزار س  ۵۳۹س 

 «تُه حاصل به دوا آمده اوا

والی مکتکحکمکل شکده  وال قبل به دلیل خساراتی که دهقانان از خش »ا زاید:  تایب می 

تیی نخود کشا شکده  تیی بیای کشا نخود داشت د، ب اً واحۀ کم بودند، دهقانان ما توان کم

سهکوا س  بختانه به دلیل مک کاوکب بکودن آب بود س حاصل آن نیز کم بود، اما امسال خوش

تیی نخود کشا شد س حکاصکالت  های   ی ریاوا زراعا ایه سالیا، واحۀ بیش همکاری

 «.نخود نیز ا زایش یا ا

حاصالت نخود در 

بادغیس ا زایش 

 یا ته اوا

 داخلی

 جدی /باختی ۲جالل آباد/ 

 .عواید مستو یا ن گیهار نسبا به هدف تعییه شد  سزارت مالیه، ا زایش یا ته اوا

به اواس گزارش ها، سزارت مالیه ی  هزارسهشا صدسشصا س دس ملیون ا غانی را بیای وال 

به مستو یا ن گیهارتعییه کیده بود اما ب ابیآمارهای ارائه شده، ایه مستو کیکا  ۷۳۵۵مالی 

 .دوا کم چنارملیون بیشتی ازهدف تعییه شده عاید کیده اوا

احمد نوید بشییارمستو ی ن گیهاردردیدار با ضیاالحق امیخیل سالی آن سالیا گفا ککه بکا 

درنظیداشا معا یا ی  ربع اص اف ازپیداخا مالیات به دلیل گستکیش سیکیسس ککیسنکا، 

 .ا زایش عاید درایه وال قابل توجه اوا

سالی ن گیهار درایه دیدار ازمستو یا خواوا که با تالش بیشتیسبسته وکیچشکمکه هکای 

 دوتبید در عواید ملی، حکوما را یاری بیواند.

 

 جدی/باختی9بامیان/

 .انداز در بامیان کارگاه آموزشی دس رسزه بیگزار شد بیای صدها عضو گیسه پس

به گزارش آژانس باختی، سزارت احیا س انکشاف دهات ایه کارگاه آموزشی را از بینامکۀ مکلکی 

انکداز، در  گکیسه پکس بیسا س وکه انکشاف اقتصاد رسوتایی، بیای وه صد زن س مید عضو

 .ل گ بامیان بیگزار کید سلسوالی یکاس

انداز، قیضه س بکاز پکیداخکا س وکایکی  در ایه کارگاه آموزشی شیکا ک  دگان ارزش پس

 موضوعات را  یا گی ت د. 

صدها عضو گیس  

انداز در بامیان  پس

 آموزش دیدند

 داخلی



میلیون دالی  ۷۸۱

آمییکایی به حساب 

حکوما ا غانستان 

 انتقال شد

 داخلی

 جدی/ باختی۷ق دهار/ 

به اواس ارقام ارائه شده، امسال از  ارم های زنبورداری در ق دهار، بیسا س نه تُه عسل بکه 

 .درحالی که ایه رقم دروال پار به بیسا سوه ته رویده بود ٬دوا آمده اوا

در ق دهار، پ جاه سهفا  ارم زنبورداری  عالیا می ک د که بیشتی آن در شنی قک کدهکار س 

 .سلسوالی های دند، ژییی، پ جوایی س ارغ داب موقعیا دارد

رییس زراعا ق دهار به آژانس باختی گفا که ا زایش میکزان  کارم،  ٬ویدحفیظ اهلل ویدی

آگنی  ارم داران از شیوه های نویه زنبورداری س جمع آسری عسل س توزیع ابزار کار به آنکان، 

 .از علا های اصلی ا زایش میزان تولید عسل در ق دهار اوا

حاصالت عسل در 

ق دهار ا زایش یا ته 

 اوا

 داخلی

  کابل/اسل جدی/ باختی

.میلیون دالی آمییکایی را اخییا به حساب حکوما ا غانستان انتکقکال داد ۷۸۱بان  جنانی 

  
نوامکبکی وکال جکار   ۷۹تعندات حکوما ا غانستان با بان  جنانى در مقابل ایه مبلغ در 

 .تکمیل شده بود سلى بیخى موارد تخ یکى آن باقى مانده بود

سزارت مالیه در هماه گی با بان  جنانی س د ا غانستان بان  باالی موارد تخ یکى ککار ککید 

 .که در نتیجه آن بان  جنانی مبلغ متذکیه را به حساب حکوما ا غانستان انتقال داد

 جدی /باختی ۷شنیجالل آباد/ 

بیای بازاریابی به  یاسرده های داخلی راه اندازی کیده  ایه نمایشگاه را ریاوا زراعا ن گیهار

 .اوا

به اواس گزارش ها، در ایه نمایشگاه انواع لیمو، نارنج، مالته، چکوتیه س کی و به نکمکایکش  

 .گذاشته شده اوا

ضیاءالحق امیخیل سالی ن گیهار ه گام بازدید ازایه نمایشگاه ازشنکیسنکدان خکواوکا ککه 

 .از یاسرده های داخلی اوتفاده ک  د

میدم عالقه به باغداری دارند س چ د وال اوا که به باغکداری ”  سالی ن گیهار همچ ان گفا: 

اند، تمیکز س تالش داریم تا در وه وال آی ده ا غانستان را از نکاحکیکه تکولکیکد  رسی آسرده

 ”.محصوالت وتیسس به خودکفایی بیوانیم

های نک کگکیهکار در  نوع از محصوالت باغ ۷۹ اهلل صا ی رییس زراعا ن گیهار گفا که انعام

 .نمایشگاه یادشده نمایش داده شده اوا

های  نمایشگاه میوه

وتیسس در ن گیهار 

 بیگزار شد

 داخلی



نشستی به خاطی 

بازاریابی بیای 

محصوالت زراعتی 

کشور س صادرات آن، 

 داخلی

 کابل/اسل جدی/باختی

جمنوری اوالمی ا غانستان به م ظور بازاریابی   رییس نشستی به ریاوا محمد اشیف غ ی

  .بیای محصوالت زراعتی کشور س صادرات آن، دییسز در ارگ بیگزار شد

به اواس معلومات د تی مطبوعاتی ریاوا جمنوری به آژانس باختی،در ایه نشسا که 

مسوسالن سزارت های زراعا، آبیاری س مالداری س مالیه س شمار دیگیی از ننادهای ذییبط 

حضور داشت د، در خصوص ایجاد کامپلکس زراعتی در چنار زسن کشور بیای پیسوس س 

 .صادرات میوه های تازه س خش ، بحث س تبادل نظی صورت گی ا

همچ ان خاطینشان شد که ایجاد کامپلکس زراعتی از ق دهار آغاز س بعداً در وایی زسن های 

 .کشور تطبیق شود

در ایه نشسا در رابطه به مارکیا ش اوی س ای که ایه مارکیا ها به کدام محصوالت 

 .زراعتی ا غانستان ضیسرت دارند، نیز بحث صورت گی ا

رییس جمنوری پس از اوتماع نظییات س پیش نادات مسوسالن متذکیه، گفا که با وکتور 

خصوصی کار شود تا چگونه می توانیم وطح صادرات به سیژه صادرات اقالم زراعتی 

 .ا غانستان را ا زایش دهیم

ا زسد که امارات متحد  عیبی، قطی، کویا س عیبستان وعودی، مارکیا   رییس جمنوری

های خوب بیای محصوالت زراعتی ما اوت د. سی تاکید کید که ابتدا دیتابیس محصوالت 

 .زراعتی ایجاد س میزان صادرات س ساردات ما مشخص شود


