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 ۹۹۱۱, ۲۰میزان 

گوید، کارخانۀ پیسوس بادام به رهبیی زنان را در سلسووالود  المللد خیییۀ آکسفام مد ادارۀ بیه

 شنیوتان ایه سالیا ا تتاح کیده اوا.

توا  ۰۵۲وپتمبی( در حساب توییتی خود نوشا که ایه کارخانوه  ۰۰ش به ) ایه اداره دییسز وه

 ک د. کیلوگیام بادام را در یک واعا آماده مد ۹۲۲

توان د بادام خود را  های محلد مد در ادامه گفته شده اوا که با ایجاد کارخانۀ تولید بادام باش ده

 آماده ک  د س بفیسش د.

https://da.azadiradio.com/a/30853104.html 

یک کارخانه پیسوس 

بادام به رهبیی زنان در 

 دایک دی ا تتاح شد

 : اطالعات رسز

 ۹۹۱۱میزان  ۹وه ش به 

ساحود  ۰۲۲هزار س  بالک رهایشد پ ج م زله شامل یک ۵۵ی مساعدت چیه،  در  از اسل پیسژه

آپوارتوموان  ۰۸۲ساحد مسکونود شوامول  ۰۲۲هزار س  مسکوند در نظی گی ته شده اوا. یک

 .شود آپارتمان دساتاقه مد ۵۵۲اتاقه س  آپارتمان وه ۵۵۲چناراتاقه، 

ی  پویسژه»سزارت شنیوازی س اراضد کشور اعالم کید که کار احودا   واز اسل : اطالعات رسز

ساحد مسکوند با کمک جمنووری چویوه در  ۰۲۲هزار س  شامل واخا یک «باغ مسکوند نیله

 .شود ی داراالمان آغاز مد هکتار زمیه در واحه ۰۹مساحا مجموعد بیش از 

میزان( میان سزارت شنیوازی س اراضود س  ۹ش به،  قیارداد اعمار  از اسل ایه پیسژه امیسز )وه

جمنوری امضوا شوده اووا. سزارت  در ارگ ریاوا «MCC۹۱» ی آن ک  ده شیکا تطبیق

هوای حوکووموا  توییوه پویسژه را یکد از منم » باغ ی مسکوند نیله پیسژه« شنیوازی س اراضد 

 .ا غانستان س چیه در شنی کابل خوانده اوا
https://www.etilaatroz.com 

 

ی  کار  از اسل پیسژه

وازی در  بزرگ خانه

کابل به کمک چیه آغاز 

 شود مد

 داخلد

https://da.azadiradio.com/a/30853104.html
https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com


 

 : اطالعات رسز

 

 ۹۹۱۱میزان  ۹وه ش به 

 

میزان( بوه رسزنواموه  ۹ش به،  گوی  یماندهد پولیس ق دسز امیسز )وه اهلل اکبیی، وخه هجیت

 .اطالعات رسز گفا که ایه مجسمه دییسز به دوا نییسهای پولیس ا تاده اوا

ی تاریخود در پود  گوی د که یک مجسمه مسئوالن ام یتد در سالیا ق دسز مد: اطالعات رسز

 .از باالحصار شنی ق دسز کشف شده اوا «غییقانوند»کاری  ک دن

میزان( بوه رسزنواموه  ۹ش به،  گوی  یماندهد پولیس ق دسز امیسز )وه اهلل اکبیی، وخه هجیت

 .اطالعات رسز گفا که ایه مجسمه دییسز به دوا نییسهای پولیس ا تاده اوا

اس ا زسد که ایه مجسمه  یدا طد محفلد از ووی پولیس به ریاوا اطالعات س  یه گ سالیوا 

ی تاریخد  یک مجسمه

ق دسز  «باالحصار»از 

 کشف شد

 داخلد

 ود بد بد

 
 میزان 2

 

 هزار متییک ته در وال رویده اوا 22وطح تولید ماهد در  ارم های ا غانستان به 

گوید ص عا پیسرش ماهد در ایه  پیسری( ا غانستان مد سزارت زراعا مالداری )کشاسرزی س دام

 .اساخی در شماری از سالیا های ایه کشور ا زایش یا ته اوا

هوای  بیاواس معلومات ایه سزارت، بیشتی میاکز پیسرش ماهد در وه وال گذشته در سالیوا

هوزار توه  ۹۹ق دهار، هیات، ن گیهار، بلخ س ک ی ایجاد شده اوا که در حال حاضی درووال 

 .ک  د )متییک( ماهد تولید مد

های پیسرش ماهد در ایه کشور ه وز بخش عمده گوشا ماهد  اما با سجود ا زایش  ارم/مزرعه

پویسری(  شود. سزارت زراعا س مالداری )کشاسرزی س دام مورد نیاز ا غانستان از پاکستان سارد مد

گوید به زمان بیشتی نیاز اوا تا میاکز پیسرش س تکثیی جوجه ماهود در داخول  ا غانستان مد

 .کشور، ساردات را کاهش ده د

54251560-https://www.bbc.com/persian/afghanistan 

 داخلد

ا زایش تولید ماهد در 

های ا غانستان به   ارم

هزار متییک ته در  ۹۹

 وال

https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com/
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54251560


 طلوع نیوز

 اهلل جنانمل، ذبیح :نویس ده

 میزان 2
 بازرگاند

 های اجتماعد دیگی شبکه

های بزرگ در بخوش توولویود انویژی  گذاری گوید که اییانیان عالقم د ویمایه وفیی اییان درکابل مد

 .درا غانستان هست د

 اخبار میتبط

 ویزدهمیه نمایشگاه مشتیک ا غانستان س اییان در هیات بیگزار شد

 نگاری در کشور به نمایش گذاشته شدند وال کار رسزنامه۹۵۲های  داشته

ا غانستان امویسز )ووه   –های اییان  نخستیه نمایشگاۀ تخصصد کاالهای واختماند، خدمات س  اسری

های حکومتد ساعضای مجلس ایویان سا وغوانسوتوان  گذار، مقام ها ویمایه میزان( با اشتیاک ده۹ش به 

 .درکابل گشایش یا ا

گوید باآنکه ا غانستان واالنه به ارزش بویوش از  درایه میاوم اتاق تجارت سویمایه گذاری مد

ک د، اما درمقابل صادرات ا غانستان به ایه کشور به  دسنیم میلیارد دالی کاالها را ازاییان سارد مد

 .حدسد چنارده میلیون دالی رویده اوا

گوید که:" مشکالت زیاد اوا در بویابوی  یونس منم د، معاسن اتاق تجارت سویمایه گذاری مد

 وازد. ساردات دسنیم میلیارد دالیی ما که ازاییان دروال داریم صادرات ما حتا درصدی آنیا نمد

گوی د که بیای کاهش کسی بویوالنوس بوازرگوانود  مسوسالن اتاق تجارت سویمایه گذاری مد

 .های تیجیحد ازووی اییان اوا ا غانستان ساییان نیاز به عملد شدن بینامه تعی ه
tolonews.com 

نخستیه نمایشگاه 

-تخصصد اییان

ا غانستان درکابل بیگزار 

 شد

 داخلد

 

 خبیگزاری اوپوت یک ا غانستان.

 میزان 2

ش به، یکم میزان، حاجد عبدالقیوم رییس  ک د که ا یاد ناش اس بامداد وه پولیس بلخ تأیید مد

 .اند صیا ان کفایا مارکیا شنی مزارشییف را ربوده

گوید، ا یاد مسلح ناش اس بواموداد امویسز  عادل شاه عادل؛ وخ گوی  یماندهد پولیس بلخ مد

ش به ، یکم میزان( عبدالقیوم؛ رییس اتحادیه صیا ان شنی مزارشییف را ه گامد که بویای  )وه

 اند. ر ا، ربوده ادای نماز به مسجد مد

 ایه در حالد اوا که واک ان بلخ از ا زایش جیایم ج اید در ایه سالیا انتقاد داشت د.

 اوا که اختطاف صیا ان س بازرگانان در کشور بد پیشی ه نیسا. گفت د

 اوا. ایه موضوع طد دس دهه گذشته باعث  یار گستیده ویمایه از کشور شده

رئیس اتحادیه صیا ان 

 بلخ اختطاف شد

 داخلد
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