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گوید که یک کارخانۀ بزرگ پیسوس جلغوزه در ایه  گذاری سالیا پکتیا می اتاق تجارت س ویمایه

 .اوا سالیا واخته شده

گوی د که ایه کارخانه ظی یا پیسوس شصا هزار تُه جلغوزه را در یک وال  مسؤسالن ایه اتاق می

 .های کار  یاهم خواهد شد بیداری از آن بیای در حدسد یک هزار ته زمی ه خواهد داشا س با بنیه

 .اوا گذاری بیش از هفا میلیون دالی واخته شده ایه کارخانه با ویمایه

گذاری در ایه کارخانه زمی ه را  ویمایه»گذاری پکتیا گفا:  داکتی نصیی، رییس اتاق تجارت س ویمایه

وازد س در ایه بخش نیاز به  بیای بنبود سضیعا صادرات جلغوزه به بازارهای جنانی  یاهم می

 «.های الزم حکوما اوا حمایا

شدن ایه کارخانه را بیای معیاری شدن صادرات جلغوزه به  شماری از بازرگانان جلغوزه، واخته

 .دان د خارج منم می

های شغلی  تواند زمی ه گذاری می ویمایه»صاحب خان توتاخیل، یکی از ایه بازرگانان اظنار داشا: 

 «.تواند وبب ر اه ا غانستان س میدم آن شود را بیای میدم  یاهم وازد. ایه کار می

https://tolonews.com/fa/business-168894 

 جدی/ باختی۲۱پلخمیی / 

کار واخا چنار ذخییه گاه پیازس کچالو در سلسوالی خووا دییسز تکمیل سبه بنیه گییی وپیده 

 .شد

 به گزارش خبینگار آ ژانس باختی، ایه پیسژه که دربیگیینده چنارده ذخییه گاه اوا

جل دری   شنی، ده ه بازار س م طقه درچوکات پیسژه ملی باغداری دررسوتا های ده نظی علیا، میان

 .سلسوالی خووا واخته شده اوا

گفا:ظی یا مجموعی ایه ذخییه گاه ها چنارهزارته   عبدالغیاث صدیقی رییس اداره زراعا بغالن

 .پیاز سکچالو اوا که تسنیالت الزم را بیای دهقانان درنگنداشا محصوالت شانفیاهم کیده اوا

https://bakhtarnews.com.af/ 

 بسته خبیی

 داخلی

واخا یک کارخانۀ 

پیسوس جلغوزه در 

 پکتیا

کارواخا چنارذخییه 

 گاه دربغالن تکمیل شد

 داخلی



  ۲۹۱۱جدی  ۲۲طلوع نیوز

ا غانستان، پاکستان س ازبیکستان در جستجوی م ابع مالی بیای یک پیسژه راه آهه اوت د که چنار 

 .تا چنار اعشاریه پ ج میلیارد دالی هزی ه بیخواهد داشا

ایه پیسژه راه آهه پاکستان را از پشاسر به کابل س در ننایا به راه آهه ازبیکستان در مزارشییف 

 .پیوند خواهد کید

آباد، از  های ا غانستان در اوالم خان، نخسا سزیی پاکستان در دیدارش با شماری از مقام عمیان

اوا که قیار اوا بیای جلب  امضای یک درخواوا مشتیک وه کشور عضو ایه پیسژه خبی داده

 .م ابع مالی به بانک جنانی س شماری از ننادهای مالی دیگی جنان  یوتاده شود

چ ان در دیدارش با هیئا ا غانستان در نشسا اپتیکا، بی پشتیبانی  نخسا سزیی پاکستان هم

 .مزارشییف تأکید سرزیده اوا-کابل-های ازبیکستان بیای تمویل راه آهه پشاسر کشورش از تالش

در حاشیۀ نشسا کمیتۀ »گوی سزارت ص عا س تجارت در ایه باره گفا:   واد احمدی، وخه

های مذاکیه ک  ده رسی راه آهه  نامۀ تجارت س تیانزیا ا غانستان س پاکستان تیم هماه گی موا قا

های دس کشور ایه موضوع را دنبال  میان دس کشور نیز بحث کیدند س قیار اوا در آی ده دسلا

 «.ک  د

  جدی/ باختی۲۱منتیالم/ 

  .شماری از دهقانان در لغمان سوایل کار دریا ا کیدند

  .سزارت زراعا می گوید: همچ ان به دنبال عصیی کیدن زراعا در کشوراوا

در ایه دسر شماری از دهقانان در بخش هایی از لغمان تیاکتور، زرنج بیای انتقققال مقواد س 

  . یاسرده های زراعتی س ماشیه آالت دریا ا کیدند

محمد جمیل خوشحال، رییس زراعا لغمان به آژانس باختی گفا که ایه سوایل را وازمقان 

                                          http://bakhtarnews.com.af .غذایی جنان کمک کید

 جدی/ باختی۲۲کابل/

به ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان جلسه شورای عالی آب، اراضی، 

 .تووعه شنیی س محیط زیسا چاشا امیسز در قصی چار چ ار ارگ بیگزار شد

ابتدا معیه امور زمی داری سزارت شنیوازی س اراضی طیح ایجاد اداره اوتمالک س اوکان مجدد در 

سزارت شنیوازی س اراضی را به جلسه ارائه کید س هدف ایجاد ایه اداره  یاهم کیدن زمی ه 

اوتمالک عادالنه در ملکیا های اشخاص، تسییع رسند تثبیا حق مالکیا،  یاهم کیدن زمی ه 

تطبیق پیسژه های عام الم فعه، تطبیق معیارهای تثبیا تعویض عادالنه بیای ملکیا های تحا 

اوتمالک،  یاهم آسری زمی ه اوکان مجدد مالکان ملکیا های تحا اوتمالک س ا زایش تاثییات 

 .مثبا اوتمالک باالی میدم اوا

اوتمالک، سظایف اداره اوتمالک، نحوۀ چگونگی   سی همچ ان در مورد رسند چگونگی  عالیا اداره

قیما گذاری اوتمالک زمیه س ملکیا های تحا پیسژه، نحوۀ طبقه ب دی س نوعیا پیسژه های 

 .اوتمالکی، امور مالی س بودجه یی س چالشنا س راه های حل ایه اداره معلومات مفصل ارائه کید

کار مشتیک ا غانستان، 

پاکستان س ازبیکستان 

رسی یک پیسژه خط 
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 داخلی
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شورای عالی آب،  جلسه

اراضی، تووعه شنیی س 

محیط زیسا به ریاوا 

 رییس جمنوری، داییشد

 داخلی


