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 خواف-راه آهه هیات

ها در سزارت مالیه/داراید ا غانستان اعالم کیده که بینامه دارد یک گمیگ جدید در م اطق  مقام

 .میزی اییان س ا غانستان ایجاد ک د

ود گفا که ایجاد ایه گمیگ  بد رسزخان مسجدی، وخ گوی سزارت مالیه ا غانستان به بد شمع

قدم منم بیای رسنق تجارت میان ا غانستان س اییان اوا. با بنیه بیداری از آن  ساد کاهش 

 .یابد خواهد یا ا س درآمد دسلا نیز ا زایش مد

به گفته مسئوالن کارهای مقدماتد س زییب اید ایه گمیگ آغاز شده س قیار اوا در مسیی راه 

 .هیات، در م طقه "رسزنک" سلسوالد غوریان هیات واخته شود-آهه خواف 

آقای مسجدی ایجاد ایه گمیک را گام منم در راوتای رسنق بازرگاند در غیب ایه کشور خوانده 

 .س ا زسده که واخا آن ونولا سارداتد س صادراتد را بیای بارزگانان دس کشور  یاهم خواهد کید

اس گفا که با سصل شدن ایه خط آهه با شبکه راه آهه وایی کشورها یک ارتباط حمل س نقل 

   ./https://ariananews.co/category/news.خوب س ارزان بوجود خواهد آمد

ا غانستان گمیگ جدید 

 وازد در میز اییان مد

 

 میزان/باختی1ک دز/

  .شود گوی د که پیسازهای ملکد داخلد به زسدی آغاز مد مسوسالن ک دز مد

به گزارش خبینگارمحلد آژانس باختی، عبدالستار مییزکوال سالد ک دز مد گوید که پیساز های 

سی ا زسد که ک دز میکز  .داخلد از کابل به ک دز س بیعکس آن در آی ده نزدیک آغاز مد شود

زسن شمال شیق کشور اوا س با آغاز پیسازهای داخلد به شمول ک دز، بیای تاجیان س متشبثان 

 خصوصد بغالن، تخار س بدخشان نیز تسنیالت  یاهم خواهد شد. 

http://bakhtarnews.com.af/dari/business.html 

پیسازهای ملکد داخلد 

به زسدی در ک دز آغاز 

 شود مد

 داخلد

http://bakhtarnews.com.af/dari/business.html
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 اطالعات رسز

 ۹۱۱۱و بله  ۱۹دسش به 

 آسری شده اوا میلیارد ا غاند عواید جمع ۹۹۱سزارت مالیه: در نُه ماه گذشته بیش از 

 ۱۸۴میلیارد س  ۴۷از ووی هم، سزارت مالیه ا زسده اوا که از آغاز وال مالد جاری تا ک ون مبلغ 

 ۱۶میلیون ا غاند معادل  ۴۲۱میلیارد س  ۹۸۱درصد بودجه انکشا د س مبلغ  ۷۴میلیون ا غاند معادل 

 .درصد بودجه عادی به مصیف رویده اوا

 ۹۹۱ی کشور اعالم کیده اوا که از آغاز وال مالد جاری تا ک ون مبلغ  سزارت مالیه: اطالعات رسز

 .آسری شده اوا میلیون ا غاند عواید ملد جمع ۴۸۱میلیارد س 

ی  و بله( م تشی شده، آمده اوا که ت نا در دس هفته ۱۹ی ایه سزارت که امیسز )دسش به،  در اعالمیه

 .آسری شده اوا میلیون ا غاند جمع ۷۲۱اخیی، مبلغ هشا میلیارد س 

میلیون ا غاند  ۴۲۱ها، یک میلیارد س  میلیون ا غاند از مستو یا ۴۱۱به نقل از اعالمیه، از ایه میان، 

میلیون  ۴۲۴میلیون ا غاند از عواید غییمالیاتد س چنارمیلیارد س  ۱۴۴از عواید مالیاتد، یک میلیارد س 

 .دوا آمده اوا ا غاند از بخش گمیکات به

ی اخیی ماه و بله در مقایسه به دس  آسری عواید در دس هفته سزارت مالیه گفته اوا که میزان جمع

 .میلیون ا غاند بیشتی بوده اوا ۴۸۱ی اسل همیه ماه، مبلغ دس میلیارد س  هفته

 ۱۸۴میلیارد س  ۴۷از ووی هم، سزارت مالیه ا زسده اوا که از آغاز وال مالد جاری تا ک ون مبلغ 

 ۱۶میلیون ا غاند معادل  ۴۲۱میلیارد س  ۹۸۱درصد بودجه انکشا د س مبلغ  ۷۴میلیون ا غاند معادل 

 .https://www.etilaatroz.comدرصد بودجه عادی به مصیف رویده اوا

سزارت مالیه: در نُه ماه 

 ۹۹۱گذشته بیش از 

میلیارد ا غاند عواید 

 آسری شده اوا جمع

 داخلد

 ۹۱۱۱, ۱۹و بله  در

سزارت خارجه کشور تاجکستان اعالم نمود که آماده همکاری در زمی ه واخا ب دهای آب باا 

  ا غانستان میباشد.

ویاج الدیه منیالدیه، سزیی خارجه تاجکستان در دیدار با محمد ح یف اتمی، ویپیوا سزارت 

امور خارجه ا غانستان بیان نمود که ایه کشور تجیبه کا د در اعمار ب دهای آب دارد س آمااده 

  همکاری در خصوص با ا غانستان اوا.

محمد ح یف اتمی، ویپیوا سزارت امور خارجه کشور در رأس یک هیئا بل د رتبه حکومتاد 

ویپیوا سزارت خارجه ا غانستان در دیادار باا وایاج .بیای وفی دس رسزه سارد تاجکستان شد

در  .الدیه منیالدیه بیان نمود که ا غانستان خواهان خییداری بیق بیشتی از تاجکستان میباشد

عیه حال، حمایا تاجکستان از عضویا کامل ا غانستان در وازمان همکاری های شانگنای س 

سی، بیگزاری نشاساا هاای وایااواد  وازمان امی ا س همکاری ارسپا س  ارما های م طقه

مشورتد، تووعه" همکاری تیانسپورتد س تیانزیتد، احداث خط آهه پ ج جانبه )ا غانستان، چیه، 

تاجکستان، قیقیزوتان س اییان(، انتقال محموله های کمک های بشیی از طییق تاجکستان باه 

ید بیای مباارزه باا تایسریازم، از  بدخشان ا غانستان س ایجاد یک راهکار جامع س موثی م طقه

 .موضوعات عمده بحث س تبادل نظی میان سزرای خارجه دس کشور بود

http://dailies.gov.af/anis/ 

 داخلد

تاجکستان در زمی ه 

واخا ب دهای آب با 

ا غانستان همکاری 

 میک د

https://www.etilaatroz.com/
https://www.etilaatroz.com
http://dailies.gov.af/anis/


  

 و بله / باختی ۱۹کابل / 

معصومه خاسری ویپیوا سزارت مخابیات ستک الوژی معلوماتد، امیسزبا کبییخان عیسد خیل 

 .مشاسرارشدریاوا جمنوری درامورحقوقد،دیدارکید

به گزارش آژانس باختی؛درایه دیداردرمورد چگونگد تطبیق حکم اخییمقام ریاوا جمنوری، 

 . کام، بحث صورت گی ا مب د بیارزیابد مالد، اداری ستخ یکد شیکا مخابیاتد ا غان تیلد

به ایه م ظورکمیته ید متشکل ازنمای دگان ریاوا عمومد ادارۀ امورریاوا جمنوری، شیکا 

تشکیل شده اوا که در رابطه به تحقق   کام سسزارت مخابیات ستک الوژی معلوماتد،  ا غان تیلد

 .حکم ریاوا جمنوری، اجیاات الزم ک  د

ویپیوا سزارت 

مخابیات، بیتحقق حکم 

رییس جمنوری مب د 

بیارزیابد مالد شیکا 

ا غان تیلد کام، تاکید 

 داخلد

 

 

 میزان / باختی1کابل /

به اواس معلومات اتحادیه صیا ان ویای شنزاده کابل به آژانس باختی، ارزش شماری از ارزهای 

 . خارجد در بیابیپول ا غاند امیسز از ایه قیار اوا

 پول 9/ا غاند س  97یک دالیامییکاید 

  پول 97س  ا غاند /9یک یورس

 پول 97ا غاند  9/یک پوندانگلیسد 

 پول 7/ا غاند س 07یک ریال وعودی 

 پول 97ا غاند س 07یک درهم امارات 

 ا غاند 579هزاررسپیه پاکستان 

 ا غاند1757هزار رسپیه ه دی 

 پول 9ا غاند س /هزار تومان اییاند 

 

نیخ شماری از ارزهای 

خارجد در بیابی پول 

 ا غاند

 داخلد
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http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/131798-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%


 ا غانستان 

 میزان 1

میلیون دالی باه  9نامدارتییه ا شاگی آمییکاید موا قا نموده اوا که از  یسش کتاب خود 

 .دسلا ایاالت متحده پیداخا ک د

ادسارد او ودن ، ا سی اطالعاتد وابق آمییکا موا قاا   CNNبه گزارش اوپوت یک، به نقل از  

پول حاصله از وخا ایاناد  میلیون دالی درآمد از  یسش کتاب خود س  9کیده اوا که بیش از 

 هایش را به دسلا آمییکا بپیدازد

پیش از ایه ، سزارت عدلیه ایاالت متحده آمییکا شکایتد را علیه ادسارد او ودن، ا سی اطالعاتد 

وابق، در رابطه به انتشار کتاب اس با نامپیسنده شخصد به دلیل نقض تعنادات عادماا  شاای 

اطالعات تشکیل داد.در شکواییه سزارت عدلیه آمییکا گفته شد که آقای او اودن در کاتااب 

های خود با دسلا آمییکا بیای عدم ا شای او اد محیمانه را زیی پا گاذاشاتاه  نامه اش توا ق تازه

اوتوزارت عدلیه آمییکا اظنار داشا که دسلا قصد دارد تمام عواید ایه کتاب را جاماع آسری 

ک د. در اساخی وال گذشته ، دادگاهد در اوک دریه ، سییجی یا حکم داد که دسلا حق دریا ا 

 کتاب را دارد.  درآمد حاصل از  یسش ایه 

 9روانه ها : او ودن 

میلیون دالی به امییکا 

 مد پیدازد

 خارجد

 افغانستان 

 سنبله 92

چت  تاک و وی های چینی تیک رسان وزیر تجارت چین در واکنش به اقدام آمریکا در خصوص ممنوعیت پیام

 .هشدار داد اگر آمریکا اشتباهات خود را تصحیح نکند پکن نیز تدابیری علیه واشنگتن اتخاذ خواهد کرد

وزارت تجارت چین از آمریکا خواسته از اقدامات زورگویانه و رویکرد اشتباه پرهیز کند و تاکید کرده در صورت  

 های این کشور تدابیر الزم در پیش خواهد گرفت. اصرار آمریکا بر این روند، چین برای حفظ منافع قانونی شرکت

گوید آمریکا "بدون هیچ مدرکی"، دو شرکت چینی یاد شده را منع کرده و اعتماد سرمایه گذاران  وزیر تجارت چین می

 دار کرده است. گذاری آمریکا را خدشه المللی در فضای سرمایه بین
هشدار چیه به آمییکا 

درخصوص اپلیکیشه 

 های سیچا س تیک تاک

 خارجد


