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به ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان، امیسزدرنشسا های 

س بینامه های شماری از  ۰۰۱۱جداگانه، در رابطه به چگونگی طیح بودجه ملی وال مالی 

 .سزارت ها س اداره های مستقل، بحث صورت گی ا

به گزارش آژانس باختی؛ درایه نشسا ها، مسوسالن ریاوا عمومی ادارۀ امور، ریاوا عمومی 

د تی مقام عالی سادارۀ عملیاتی س حمایوی انکشاف ملی ریاوا جمنوری، سزارت های د اع 

ملی، امور داخله، معارف، احیا سانکشاف دهات، زراعا، آبیاری س مالداری س اداره های مستقل 

خط آهه ا غانستان س امور ت ظیم آب؛ گزارش های شان را در مورد تخصیص بودجۀ ملی 

 .در چوکات آن دارند، به رییس جمنوری ارائه کیدند  س بینامه هایی که ۰۰۱۱وال مالی 

، پالن های بودجه ۰۰۱۱همچ ان درایه جلسه ها در رابطه به طیح بودجۀ ملی وال مالی 

یی، باالبیدن تاثیی صی ه جویی، تاثییگذاری مصیف بودجه مبت ی بی نتایج، چگونگی مصیف 

دروا بودجه به هدف خدما روانی به میدم س مسئله معقولیا بودجه که قیار اوا به 

 .شورای ملی پیشکش شود، بحث س تبادل نظی صورت گی ا

محمد اشیف غ ی پس ازش یدن گزارش های مسوسالن سزارت ها س اداره های یاد شده، به 

که قیار اوا جنا تایید به شورای ملی  ۰۰۱۱آنان درخصوص اهداف بودجۀ ملی وال مالی 

صادر کید که در رسش ایی آن، سزارت ها س اداره های میبوط در ایه   ارائه شود، هدایا الزم

 .زمی ه کار بیشتی ک  د

 بسته خبیی

 داخلی

طیح بودجه ملی 

، ۰۰۱۱وال مالی 

 بیروی شد

بانک تووعۀ آویایی 

ها  بستۀ جدید کمک

بیای ا غانستان را 

 اعالم کید

 داخلی

  ۰۹۹۹عقیب  ۹نیوز،  طلوع :نویس ده

 .هایش را بیای تووعۀ کشاسرزی به ا غانستان اعالم کید بانک تووعۀ آویایی، بستۀ جدید کمک

های جدید ایه بانک بیای مدیییا  بیب یاد یک خبینامۀ ایه بانک، بیش از هژده میلیون دالی کمک

های قابل کشا  یاهم خواه د  یاری زمیه ها را بیای آب شیق کشور زمی ه های آمو در شمال آب

 .واخا

هایی از کشور نیز  اوا که از ایه مبلغ در حفظ س نگنداشا ج گالت در بخش در ایه خبینامه آمده

 .اوتفاده خواه د شد
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 عقیب/ باختی۰۱کابل/

محمد خلیل صالح زاده، رییس عمومی گمیکات سزارت مالیه تفاهم امه مبادله اطالعات  

 .گمیکی دسجانبه رادییسزبا محمد طارق هدا، عضو ارشد بورد گمیکات پاکستان امضا کید

هدف از امضای تفاهم امه مذکور بنبود هیچه بنتی رسابط گمیکی میان دس کشور همسایه، 

ایجاد تسنیالت تجارتی، مبارزه علیه  ساد، تامیه شفا یا در بخش صادرات س ساردات 

 .محموله ها تجارتیاوا

در ایه وفی،صالح زاده، رییس عمومی گمیکات کشور با تجار ا غان مقیم پاکستان دیدار کید 

  س مشکالت آنان را با بخش گمیکات س سزارت تجارت پاکستان شییک کید.

 .جانب پاکستان سعده وپید که به مشکالت تجار ا غان رویدگی خواهد کید 

تفاهم امه مبادلۀ 

اطالعات گمیکی 

میان ا غانستان س 

 پاکستان امضاءشد

 داخلی

 عقیب/ باختی۰۱کابل/ 

شود که در ایه  هزار متییک ته شیی در کشور تولید می ۹۹۹واالنه نزدیک به یک میلیون س 

 .درصد ونم را در دامداری س تولید لب یات، زنان رسوتایی دارند ۱۰بخش، 

گوید، بی اواس نفوس کشور،  ریاوا خدمات مالداری سزارت زراعا، آبیاری س مالداری می

متییک ته مواد لب ی نیاز دارند که از آن جمله،  ۹۲۱جمعیا ک ونی، به حدسد دس میلیون س 

متییک ته  ۹۸۰شود، س بیش از  متییک ته آن در داخل کشور تولید می ۹۹۹یک میلیون س 

 .شود کمبود احساس شده اوا که از وایی کشورها سارد می

عزیزاحمد ذکی مسوسل انکشاف س بازاریابی لب یات ریاوا خدمات مالداری سزارت زراعا 

آن  میلیون  ۲.۰شود که نزدیک به  میلیون گاس در ا غانستان پیسرش می ۰.۹»گوید:  می

درصد آن گوواله اوت د که از لحاظ گوشا  ۰۱تا  ۹۱مانده گاس گوشتی س  شییی س باقی

 .شود کیفیا اوا س به قیما م اوب  یسخته می خوش

 ۱۰زنان رسوتایی 

درصد در تولید 

 لب یات نقش دارند

 داخلی

 میزان :  10نیوز طلوع

چه که شماری از اعضای مجلس آن را گزی ش ا یاد در سزارت مالیه بیب یاد  در پی انتقادها از آن

هایی که پیش از  گوید تمامی بسا خوان د، اک ون ویپیوا سزارت مالیه می ارتباطات س ولیقه می

 .اند، به اعالن گذاشته خواه د شد ها بیب یاد احکام بیگزیده شده ایه ا یاد در آن

عبدالنادی ارغ دیوال، ویپیوا سزارت مالیه که امیسز ش به در بینامۀ آغاز رسند طی میاحل گمیکی 

 .میان خواهد آمد زد، تأکید کید که در سزارت مالیه اصالحات جدی به موتیهای بی او اد، وخه می

اگی ما بتوانیم مدیییا دروا بک یم؛ اما از نگاه بودجۀ عادی هیچ »اس در ایه باره اظنار داشا: 

توانیم بودجه  ووی کسی دراز نخواهد بود. از م ابع داخلی خود ما می مشکلی نداریم س دوا ما به

 «.خودرا تمویل ک یم

جمنور غ ی هشدار داده بود که اگی  نیوز روید که بیمب ی آن رییس هفتۀ پیش، و دی به طلوع

های غییقانونی در ننادهای درآمدزای کشور سضاحا داده نشود خودش  دربارۀ ادعای گماشته

 .دسش خواهد گی ا مسؤسلیا سزارت مالیه را به

های پیشدۀ  بسا'

سزارت مالیه بیب یاد 

احکام به اعالن 

 'شوند گذاشته می

 داخلی
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 میزان : سزارت زراعا 10

 ی دهقان/ تمیم صدیقی نامه هفته

ارایه کیده اوا، واحه کشا  ۰۹۹۸به اواس آماری که سزارت زراعا، آبیاری س مالداری در وال 

هکتار اوا. از همیه واحه، در وطح کشور شش  ۰۰۹ناک در وطح ا غانستان در حدسد دس هزار س 

 متییک ته ناک تولید شده اوا. ۹۹۹هزار س 

 ک  د تییه ناک را تولید می هایی که بیش سالیا

 هیات:

 دهد. ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری سالیا هیات از ا زایش حاصالت ناک در ایه سالیا خبی می

درصد  ۸امسال حاصالت ناک در ایه سالیا »گوید:  بشیی احمد آمی امور زراعتی سالیا هیات می

 «ا زایش یا ته اوا.

متییک ته ناک  ۸۰۰هکتار باغ واخته شده در وطح سالیا هیات،  ۰۸آقای احمد ا زسد که از 

 بیداشا خواهد شد.

تولید رس به تووعه: 

ا غانستان امسال 

هزار تُه  ۹.۹بیش از 

 ناک تولید کیده اوا

 داخلی


