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  جدی/ باختی۶۱کابل/

  .ریاوا عمومی دا غانستان بیش ا شیکا ازقطع جییان بیق سارداتی به کشورخبی داد

آن ریاوا که امیسز م تشی شد،آمده اوا که به دلیل بیسز مشکالت تخنخ خیخکخی در  ٔ  درخبینامه

  .دوتگاه های تولید بیق ازبکستان، جییان بیق سارداتی آن کشور به ا غانستان قطع شده اوا

هم چ ان خاطی نشان شده اوا که درحال حاضی ت نا از تولید بیق داخلی شبکه بیق تامخیخه مخی 

شود. ستیم های تن یکی د ا غانستان بیش ا شیکا با جانب ازبکستان درتماس اند س تالش جخییخان 

  .دارد که عارضه پیش آمده، در اویع سقا ر ع شود

درخبینامه ازمشتیکان بیق خواوته شده اوا که با درک مشکل پیش آمده درکمبود انیژی، حوصله 

 .م دی خویش را حفظ ک  د

https://tolonews.com/index.php/fa 
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محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان امیسز در میاوم ا تتاح  ابییکه پیسوس جلغوزۀ رحیم 

 .گیدیزی، اشتیاک س ون یانی کید

 به اواس معلومات د تی مطبوعاتی ریاوا جمنوری به آژانس باختی،

ارگ بیگزار شد س سالیان پکتیا، پکتیکا، خووا س لوگی س شماری از  چنارچ ار در ایه میاوم که در قصی

بزرگان از طییق سیدیوک فیانس در میکز پکتیا سصل بودند، ابتدا عطااهلل نصیب رییس ساحد تسنیل ویمایه 

گذاری صحبا کید س با یادآسری از ون ان رییس جمنوری که خزانه های پ نان سطه نمایان س مورد 

اوتفادۀ مشیسع س شفاف قیار می گییند، گفا که در زمی ۀ جلوگییی از قاچاق جلغوزه س تولید، پیسوس، 

 .بسته ب دی س  یسش آن، پیشی ا های قابل مالحظه به میان آمده اوا

هزار   ۴۲ گیسپ رحیم گیدیزی به خاطی ویمایه گذاری شان، تشکی کید س گفا که ا غانستان واالنه از سی

س به  اوا ته حاصالت جلغوزه دارد که در اثی توجه حکوما هی وال ده تا دسازده در صد ا زایش یا ته

زمی ۀ کار را  یاهم کیده اوا. سی گفا: ما خواهان ویمایه گذاران وایی ویمایه  از هموط ان ما هزاران ته

 گذاران هستیم س اطمی ان می دهیم که تمام ونولا های الزم را به آنان  یاهم خواهیم کید

.https://bakhtarnews.com.af/ 
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 .مسوسالن زراعا تالش ها را بیای تووعۀ کار ابییکۀ خوراکۀ حیوانی ازجواری درهلم د، آغازکیدند

ایه پیسژه، را ریاوا زراعا هلم د به همکاری ادارۀ ملی انکشاف ا غانستان س بنش خصوصی پیش 

 .می بید

 عالیا  ابییکۀ تولید خوراکۀ حیوانی از جواری به   گوید که زلمی الکو رییس زراعا هلم د می

خواه د بیای ر ع نیاز مالداران،  گونۀ آزمایشی آغاز شده اوا س حاال با حمایا بنش خصوصی، می

 .کار تولید خوراکۀ حیوانی از تولیدات جواری ایه سالیا را گستیش بده د

ک د س به خاطی ایه که در آیخ خده بخازار  گوید که هلم د واالنه هزاران ته جواری تولید می الکو می

خوب بیای ایه محصوالت پیدا شود س نیازهای مالداران ر ع شود، آنان می خواه د که  ابییکۀ تولید 

 .خوراکۀ حیوانی در ایه سالیا را تقویا ک  د

 جدی باختی ۶۱لشکیگاه 

مسوسالن ازآمادگی بیای غیس دوا کم یک میلیون ننال دربناروال آی ده درهلم د ونه می 

 .زن د

گوید که به خاطی تووعۀ باغداری س حمایا از باغداران،  ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری هلم د می

میوه  دار س بی وازی بیش از یک میلیون ننال میوه های آن سالیا، رسی آماده همیه حاال در قوریه

کار جییان دارد س قیار اوا که در وال آی ده، بیای توزیع آماده شود س در اختیار باغداران س 

 .داران قیار داده شود زمیه

ها دسصد هزار قلمۀ گل  زلمی الکو، رییس زراعا سالیا هلم د به آژانس باختیگفا که در ایه قوریه

گالب، دسصد هزار قلمۀ زیتون، دسصد هزار قلمۀ انگور، دسصد هزار قلمۀ انارس پ جاه قلمخۀ انخجخیخی، 

 .یابد پیسرش می
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سزارت شنیوازی س اراضی در ادامۀ تطبیق رسند ویسی، عالمه گذاری س ثبا علفچیها 

قطعه در میبوطات کابل ویسی س ثبا کیده  ۲۷ جییب علفچی را در ۱۸۶ هزار س ۷۷ تاک ون

 .اوا

میلیون  ۵ به گزارش آژانس باختی؛ از آغاز کار ویسی، عالمه گذاری س ثبا علفچیها تاک ون

سزارت  .سالیا ویسی س ثبا شده اوا ۴۸ جییب علفچی در وطح ۷۰۶ هزار س ۱۵ س

شنیوازی س اراضی تمامی علفچیهای موجود در وطح کشور را به هدف اوتفاده معقول از 

ثیست ملی، رشد مالداری، خودکفایی اقتصادی س ایجاد زمی ۀ اشتغال بیای میدم، ویسی س 

 .ثبا بانک زمیه دسلتی س عامه می ک د
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 هلم د اند

 داخلی
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غور،   –راه هیات  هایی از بزرگ هم در سالیا غور س تنییب بنش های پی باری به دنبال بیف

واک ان ایه سالیا از ا زایش قیما مواد خوراکی س ووخا نگیان هست د. آنان هشدار 

کار   راه ارتباطی غور با هیات دوا به ده د که اگی حکوما محلی بیای بازوازی بزرگ می

 .نشود، مشکالت  یاسانی بیای میدم به میان خواهد آمد

های شدید در  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  ۶۰ایه سالیا، قیما مواد ووخا س مواد خوراکی تا 

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

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

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

پیشی ه بوده س ایه ا زایش ویما،  وال اخیی از لحاظ ویدی بی ۵۰زمستان امسال در 

 .های میدم را دسچ دان کیده اوا دشواری

گیان مدنی س بیخخی از اعضخای  در سالیا غور، ک ش  باری زمان با آغاز  صل ویما س بیف هم

به دلیل ویمای شدید س ا زایش قیخمخا مخواد  «  اجعه انسانی» شورای سالیتی نگیان سقوع 

 .خوراکی س مواد ووخا در بازارهای ایه سالیا هست د

هزار  ۷۷بیش از 

جییب علفچی در 
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 ویسی شد
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