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 ۵۹۱۱جدی  ۵۱هشا صبح:

غور، واک ان  –راه هیات  هایی از بزرگ هم در سالیا غور س تخییب بخش های پی باری به دنبال بیف

ده د که اگی  ایه سالیا از ا زایش قیما مواد خوراکی س ووخا نگیان هست د. آنان هشدار می

کار نشود، مشکالت  یاسانی   راه ارتباطی غور با هیات دوا به حکوما محلی بیای بازوازی بزرگ

 .بیای میدم به میان خواهد آمد

های شدید در ایه  باری گوی د که در چ د رسز اخیی س پس از بیف اعضای شورای سالیتی غور می

درصد ا زایش یا ته س احتمال دارد با بیطیف  ۵۱سالیا، قیما مواد ووخا س مواد خوراکی تا 

 .آسری بل د بیسد ها به شکل ویوام سآمد موتیهای باربیی، قیما نشدن مشکالت ر ا

مسوسالن اداره مبارزه با حوادث طبیعی غور تاکید دارند که ایه سالیا به دلیل کوهستانی بودن، 

ها، زمستان امسال  گیید. به باسر آن تا شش ماه را در بی می  زمستان بسیار وید دارد س ویدی هوا پ ج

های میدم را دسچ دان  پیشی ه بوده س ایه ا زایش ویما، دشواری وال اخیی از لحاظ ویدی بی ۱۱در 

 .کیده اوا

گیان مدنی س بیخی از اعضای شورای  در سالیا غور، ک ش  باری زمان با آغاز  صل ویما س بیف هم

به دلیل ویمای شدید س ا زایش قیما مواد خوراکی س مواد  « اجعه انسانی»سالیتی نگیان سقوع 

    ./https://8am.afووخا در بازارهای ایه سالیا هست د                                                

 جدی/ باختی ۵۱ تاره

سالی هیات خواهان توجه به حفظ بازارهای ملی س م طقه یی محصوالت زراعتی از جمله زعفیان 

 .شد

وید عبدالوحید زاهد قتالی سالی هیات در ک فیانس یک رسزه نقش روانه ها در مبارزه با مواد 

با ای که رشد بسیار خوب محصوالت زراعتی داریم باید مارکیا زعفیان خودرا ”  مخدر، گفا:

 .دروطح کشور س م طقه حفظ ک یم

سالی هیات از همکاری روانه ها در امی مبارزه با مواد مخدر س آگاهی قدردانی کید س نتیجه ایه 

 .همکاری را تقویا حس نفیت از کوک ار در جامعه ع وان کید

وکی ه حسی ی عضو شورای سالیتی نیز از روانه ها خواوا تا در زمی ه آگاهی دهی بیشتی تالش 
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 بسته خبیی
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ها در  ا زایش قیما

 غور

به   سالی هیات

بازاریابی محصوالت 
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 جدی / باختی31میدان شنی/ 

بیای حمممایما از  ۵۹۱۱ گوید که در وال مالی سردک، می ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری میدان

های ایه سالیا بینامه ریزی س تمطمبمیم   های مؤثیی را در میکز س سلسوالی دهقانان ایه سالیا بینامه

 .کیده اوا

سردک به آژانس باختیگفا که بیای رشمد زعمفمیان در ایمه   سلیداحمد تسل رییس زراعا میدان

سالیا امسال پ ج مزرعۀ نمایشی به ارزش مجموعی ششصدس چنل هزار ا غانی واخته شده اوا س 

همای  در ک ار آن به ارزش بیش از وه میلیون سهشتصد هزار ا غانی بیای دهقانان در واخته مزرعمه

 .نمایشی زعفیان، توزیع تخم وبزی ها س همچ ان ایجاد میاکز بیای دهقانان به مصیف رویده اوا

های زراعتی در سلسوالی جلییز ایه سالیما، دیموار  گوید که بیای جلوگییی از تخییب زمیه سی می

های زراعمتمی از آومیمب  محا ظتی با هزی ۀ بیش ازپ ج میلیون ا غانی واخته شده اوا که زمیه

 .ماند های موومی مصوسن می ویالب

 جدی/ باختی ۵۱اوعد آباد/ 

 . درک یده ها باغ جدید لیمو به تازگی واخته شده اوا

 .ایه باغ ها قیار اوا تا دس وال دیگی، ثمیدهد

ک یهم اک ون نیزواالنه هزاران ته لیمو تولید می ک د اما حکوما می کوشد با واخما بماغ همای 

 .جدید، میزان تولید لیمو درآن سالیا شیقی را ا زایش دهد

یک مسوسل ریاوا زراعا ک یبه آژانس باختیگفا که ایه ده ها باغ درواحۀ بیسا سومه جمییمب 

 . زمیه تازه واخته شده اوا

 .بانک انکشاف آویایی، هزی ۀ واخا ایه باغ ها را پیداخته اوا

 .لیموی تولیدی ک یدرحال حاضیت نا دربازار های آن سالیا شیقی به  یسش می رود

 .انتظارمی رسد تا چ د وال آی ده، ک یبه دیگیبازارهای کشورحتی پایتخا لیمو صادرک د

 

 جدی/باختی۵۹

ریاوا جمنوری به م ظور ا زایش عواید دسلا جمنوری اوالمی  ۵۱۵به اواس  یمان شماره 

یی رهبیی ایه شورا به عندۀ  ا غانستان، شورای عالی عواید ایجاد شد س مطاب  ایه  یمان پ ج ماده

 .رییس جمنوری اوا

ادامه  ۰۱۰۱طب  تعندات ک فیانس ج یوا بیای ا غانستان، کمک های جامعۀ جنانی تا وال 

خواهد داشا س پس از آن بودجۀ عادی س انکشا ی باید از عواید دسلا تامیه شود، ب اً شورای عالی 

عواید به هدف تصویب پالیسی ها، پالن ها، طیح ها س بینامه های اداره های ذییبط جنا ا زایش 

عواید دسلا س ایجاد شفا یا س همآه گی بیه سزارت ها به م ظور تطبی  بینامه ها، اوتیاتیژی ها س 

 .پالیسی ها در بخش های مالی، بودجه یی س عایداتی کشور، ایجاد شود

رییس زراعا میدان 

سردک : پیسژه های 

انکشا ی منم در 

میدان سردک تطبی  
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 داخلی
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 طلوع نیوز،  جدی31

 ک د های ام یتی نظارت می پس از ایه شورای ام یا از تدارکات پیسژه

های ننادهای ام یتی  بیب یاد  یصلۀ کمیسیون تدارکات ملی، پس از ایه رسند تدارکات پیسژه

 .س د اعی از ووی شورای ام یا ملی نظارت خواهد شد

ها در ایه  ادارۀ تدارکات ملی، هدف از ایه کار را تسییع در رسند تدارکات س عملی شدن پیسژه

 .گوید بخش می

م ظور حصول اطمی ان از  به»رامیه ایاز، مسؤسل رسابط وتیاتیژیک ادارۀ تدارکات ملی گفا: 

پیشبید پیسژه به زمان معیه آن تووط ننادها، به مشاسریا ام یا ملی سظیفه وپید تا طمی 

 «.ها را نظارت ک د میاحل ایه پیسژه

در تدارکات ملی یک بخش »گوی شورای ام یا ملی نیز اظنار داشا:  اهلل اندر، وخه رحما

 «.های ننادهای ام یتی س د اعی بنتی شود  سیژه ایجاد شود تا تدارکات پیسژه

گفمتمۀ آنمان  کار خالف قانون اوا. به گوی د که ایه گان در مجلس می اما شماری از نمای ده

نظارت تدارکات ننادهای ام یتی س د اعی از ووی شورای ام یا ملی زمی ه را بمیای  سماد 

 .بیشتی  یاهم کید

 نیوز خبینگار طلوع

  ۵۹۱۱جدی  ۵۰

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

 .اوا در ایه سالیا واخته شده

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

همای کمار  بیداری از آن بیای در حدسد یک هزار ته زمی مه یک وال خواهد داشا س با بنیه

 . یاهم خواهد شد

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

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

وازد س در ایمه  زمی ه را بیای بنبود سضیعا صادرات جلغوزه به بازارهای جنانی  یاهم می

 «.های الزم حکوما اوا بخش نیاز به حمایا
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