
 دنیای اقتصاد 

  داصتوا ترازو

و  ص افدوزسای

  طا دوطم تیاتو

 طاعا دوییمتموطم تیات

109شماره مسلسل:    
 

 317799931تاریخ 

  نیوا ع اسیه 

 داخلد

 میزان  ارگ ریاوا جمنوری31

تحا ریاوا محمد اشیف غ د رئیس جمنوری اوالمد ا غانستان، نشسا بورد مشورتد  

پالیسد اقتصادی با پوه تون هارسارد س شماری از ننادهای بیه المللد دیگی، شام امیسز از طییق 

 .سیدیوک فیانس بیگزار شد

در ایه نشسا ابتدا اجمل احمدی رئیس عمومد دا غانستان بانک صحبا کیده، گفا: بورد 

با عضویا ننادهای  ۰۲۰۲ مشورتد پالیسد اقتصادی ابتکاری اوا که دسلا ا غانستان در وال

 .ایجاد کیده س دلیل ایجاد آن مدیییا س مبارزه با بحیان کیسنا مد باشد معتبی بیه المللد

سی با اشاره به طیح های اتصال س پیسژه های بزرگ م طقوی، گفا که موقعیا ا غانستان باعث 

 .شده اوا که کشور ما به چنارراه منم اقتصادی میان آویای میکزی س ج وبد مبدل گیدد

.https://president.gov.af/ 

نشسا بورد مشورتد 

پالیسد اقتصادی به 

ریاوا رئیس جمنور 

 غ د، تدسیی یا ا

محمداشیف غ د: 

سزارت مالیه در بودجۀ 

وال آی ده به ب د بیق 

موود قلعه سکانال 

ننیویاج هلم د، اسلویا 

 دهد

 داخلد

  

 میزان / باختی ۰۲کابل / 

جلسۀ شورای عالد اقتصادی به ریاوا محمد اشیف غ د رییس جمنوری اوالمد ا غانستان 

 .امیسز درارگ بیگزار شد

شیکا تجارتد، بیرود  ۱۰به گزارش آژانس باختی؛ درایه جلسه دررابطه به توزیع زمیه به 

پیسژۀ  ازدسم ب د بیق کجکد س جزئیات بسته تشویقد بیای متشبثان کوچک بحث صورت 

 .گی ا

درجلسه، ابتدا نثاراحمد غوریاند ویپیوا سزارت ص عا س تجارت، پیش ناد توزیع زمیه پارک 

شیکا را به جلسه ارائه کید سگفا که درمجموع ویمایه گذاری ایه شیکا  ۱۰های ص عتد به 

 .میلیون دالیامییکاید تخمیه شده اوا 25..1.ها مبلغ 

 http://bakhtarnews.com.af 
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  میزان/ باختی 31ابل/ ک

بسا مقطع سرسدی سزارت مالیه رسزگذشته با حضورداشا عبدالنادی  ۰۰۲امتحان رقابتد 

وید حشما اهلل هاشمد، کمیش ی کمیسیون   ارغ دیوال، نامزد سزیی س ویپیوا سزارت مالیه،

مستقل اصالحات اداری س خدمات ملکد، محمد اوماعیل رحیمد، معیه اداری سزارت مالیه، 

عبدالقدیی خموش، رییس اداره ملد امتحانات، اعضای جامعه مدند س روانه ها در پوه تون 

  .کابل بیگزار شد

ته ساجد  ۳۹۳۰ته  ورم درخواوتد دریا ا کیدند که از جمله  ۰۹۲۳۱در ایه رسند، به تعداد 

 http://bakhtarnews.com.af   .شیایط ش اخته شدند

 ۰۰۲امتحان رقابتد 

بسا مقطع سرسدی 

 سزارت مالیه بیگزارشد

 داخلد

  میزان/ باختی31کابل / 

با حضور رییس جمنوری اوالمد ا غانستان، محمد اشیف غ د س رشید مییدسف سزیی 

نامه پیسژه تاپ را با حکما ویزار  امورخارجه تیکم ستان د ا غانستان بیش ا شیکا، تفاهم

  .دییسزامضاء کید  رییس شیکا چالک درکاخ ریاوا جمنوری

های منم انتقال  پیسژه تاپ ) انتقال بیق تیکم ستان به ا غانستان س پاکستان( یکد از پیسژه

میحلۀ نخسا واخا ایه پیسژه، دسهفته قبل میان   نامه رسد، که موا قا انیژی بیق به شمار مد

   .د ا غانستان بیش ا شیکا س شیکا چالک به امضا روید

 داخلد

د ا غانستان بیش ا 

پیسژه   نامه شیکا تفاهم 

تاپ را با شیکا چالک 

 به امضا رواند

 ۰۹۳۳, ۰۰میزان 

 صدای امییکا

ها بیای بیگزاری نشسا وه جانبه با امییکا س  سزارت امور خارجۀ ا غانستان از آمادگد

  .تاجیکستان خبی داد

ها س کار رسی اج دای  ای گفا آمادگد میزان( در خبینامه ۰۰ایه سزارت رسز جمعه دسم اکتوبی )

نشسا وه جانبۀ سزییان امور خارجه ا غانستان، امییکا س تاجیکستان آغاز شده س قیار اوا ایه 

   نشسا در آی دۀ نزدیک بیگزار شود

مییسیس ناب، معیه ویاود سزارت امور خارجه ایه کشور، در یک ک فیانس سیدیوید با 

های سزارت خارجۀ ایه کشورها، ایاالت متحدۀ امییکا را همکار اوتیاتیژیک س تاجیکستان  مقام

   را همسایه منمبیای ا غانستان ع وان کیده اوا

https://www.darivoa.com 

نشسا وه جانبه 

امییکا، ا غانستان س 

 تاجیکستان

 داخلد

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132372-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132372-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132372-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132325-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132325-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D9
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 میزان/ باختی 33کابل /

دالی عیضه مد شود. قاهی خان یکته از طال  3271 د انس طال در بازارهای بیه المللد مبلغ  

میزان به آژانس باختی گفا: اک ون  د  33 یسشان بازار پشت د بانک با تایید ایه خبی، امیسز 

ا غاند، کویتد  59.1مبلغ  221 د گیام مصیی بیسا سیک عیار  5211گیام طالی الجزاییی 

ا غاند،  1911مبلغ  13بی 971عیار  13ا غاند، و گاپوری 1911مبلغ  221بیسا س یک عیار 

ا غاند س  د  11.1مبلغ  .91، اییاند 1011مبلغ  971ا غاند، بحیی د  1911مبلغ  971عیبد 

 ا غاند در بازارهای کابل عیضه مد شود. نیلو ی دانش 19.1گیام طالی رسود 

دالی 3271 د انس طال 

 عیضه مد شود

 داخلد

 میزان  31

 م بع رسرنامه انیس.

 رئیس جمهورغنی!

موقعیت افغانستان باعث شده است که کشورما به چهارراه مهم اقتصادی میییان یسیییای میرکی ی 

 وجنوبی مبدل گردد.               

نشسا بورد مشورتد 

پالیسد اقتصادی با 

پوه تون هاردسارد سشماری 

 ازننادهای بیه المللد 

 داخلد

 

 گزارش اطالعات رسز

 میزان  31

داد که  نشان مد ۰۹۳۱پالیسد در وال مالد  ۳۰گزارش اطالعات رسز از جزئیات مصارف کد 

ی خانه، خییداری موتی زرهد،  ی ایه کد به اهداف شخصد کیایه ای از بودجه بخش عمده

مصیف شده بوده اوا. اعضای مجلس  …های شخصد، وفیخیج، خیج دوتیخوان س مساعدت

دان د.  مد «غییاصولد س غییم طقد»گونه مصارف را  نمای دگان، کارش اوان س ننادهای ناظی ایه

جمنور در  های رییس دیدبان شفا یا ا غانستان خواوتار سضع محدسدیا صییح در صالحیا

 .اوا «اضطیاری ۳۰پالیسد س  ۳۰»مصیف از کدهای احتیاطد زیی نام 

 ۰۹۳۱ی عالد تفتیش در مورد و د قطعیه وال مالد  بیرود اطالعات رسز از گزارش اداره

اش  شده ی کدهای احتیاطد بیخالف اهداف تعییه دهد که میلیاردها ا غاند از بودجه نشان مد

ی اجیای  ی عالد تفتیش ایه گونه مصارف را بیخالف اصول امه به مصیف رویده اوا. اداره

دلیل نبود میکانیزم نظارتد دقیق در مصیف  بودجه دانسته اوا. در گزارش آمده اوا به

 .ی کدهای احتیاطد، میلیاردها ا غاند از مسیی اصلد آن م حیف شده اوا بودجه

https://www.etilaatroz.com/ 

انحیاف میلیاردی در 

  ملد؛ پول  مصیف بودجه

کدهای احتیاطد وال 

چگونه مصیف  ۳۱مالد 

 شده اوا؟

 داخلد

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132347-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-1892%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/132347-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-1892%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html


 هشا صبح

 ۰۹۳۳میزان , 31

 

ی مشخص بیای  یسش تولیدات  پیشه در دایک دی، از نبود بازارچه زنان کارآ ییه س تجارت

توجند دسلا نسبا به ه ی دوتد  ک  د. آنان از بد شان شکایا مد محلد، به سیژه ص ایع دوتد

 .زنان ایه سالیا نیز شکایا دارند

شود که مشغول تولید س  یسش ص ایع دوتد در شنی نیلد میکز  وال مد ۰۲نظیی حسی د،  بد

ی بانو  پیشه توجه چ داند ندارد. به گفته گوید دسلا به زنان تجارت سالیا دایک دی اوا. مد

دسزی س  ی مخصوص بیای  یسش س به نمایش گذاشتهِ ه ی دوا حسی د، نبود بازارچه

 .تییه مشکالت  یاراه زنان ایه سالیا اوا های دوتد زنان دایک دی، یکد از عمده منارت

https://8am.af/ 

زنان دایک دی از نبود 

بازار ص ایع دوتد 

 شکایا دارند

 داخلد

 

 رادیو آزادی

 میزان  ۰۰ش به 

 «جُواز»طییقه گی ته رسغه از کُ جد س زغی به رسش قدیمد تووط جناز که میدم عام آن را 

   گوی د درشمال ا غانستان رسنق یا ته اوا نیز مد

کشد ابتداید اوا که پیشی ه دییی ه داشته تووط حیواناتد مان د  ای رسغه جناز یا جُواز سویله

   شود اشتی، اوپ س گاس به حیکا درآسرده مد

دوتگاه و تد تولیدرسغه  عالیا  ۰۲۲گوی دپیش از ایه در ویپل نزدیک به  مسئوالن مد

به گفته آنها نظربه تالش اداره زراعت     کید که ب ابی دالیل مختلف از عالیا بازمانده بود مد

 دستگاه آن دراین اواخر دوباره به فعالیت آغاز کرده اند. 05

https://da.azadiradio.com/ 

ص عا جناز یا سویله 

کشد و تد در  رسغه

شمال ا غانستان دسباره 

 پیدا کیده اوا  رسنق

 داخلد


