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رسز گذشته جلسۀ کابی ه تحا ریاوا محمد اشیف غ ی رئیییج جیمینیسری اوی میی  

ا غانستان، که در ارگ  ریاوا جمنسری دایی گیدیده بسد ، تقاضای سزارت اقتصاد مب یی بیی 

غیض مبارزه با سییسس  (USAIDمیلیسن دالی امییکایی از جانب )(  ۹.۳م ظسری کمک مبلغ )

 کیسنا مسرد تصسیب قیار گی ا .

به نقل از پایگاه خبیی ارگ ، در ایه جلسه ابتدا رئیج جمنسر غ ی از رهبیی س کیارکی یان 

 ابیاز امت ان نمسد. ۹۳۱۱سزارت مالیه بخاطی تیتیب س تنیه مسسده بسدجه ملی وال مالی 

را مسرد تایید  ۹۳۱۱متعاقباً کابی ه جمنسری او می ا غانستان مسسده بسدجه ملی وال مالی 

 قیار داد .

در کمتی از یکسال اخیی، شیسع بیماری کیسنا ا غانستان را نیز دچار آویب های اقیتیصیادی 

نمسده اوا، سزارت اقتصاد مصمم س متعند اوا تا بیای جبیان خسارات ناشی از ایه رسییداد 

س تقسیا زیی واخا های اقتصادی میدم ، در جلب کمک های مالی س ایجاد مجیای عایداتی 

 Facebook: Ministry of Economy, Afghanistanبیای میدم ت ش س  عالیا نماید .         

 بسته خبیی

 داخلی

تقاضای 

میلیسن ۹.۳کمکی

دالیی سزارت اقتصاد 

در بسدجه ملی 

رسند تسزیع تخم 

اص ح شدۀ گ دم 

بیای دهقانان 

 داخلی
  عقیب/ باختی 31پل علم / 

رسند تسزیع وه صدسبیسا سشش متییک ته تخم اص ح شدۀ گ دم بیای دهقانان لسگی امییسز آغیاز 

 . شد

به گزارش خبینگار آژانج باختی، درمحفلی که به همیه م اوبا بیگزار شد، عبداهلل تسیل رییییج 

زراعا،آبیاری س مالداری لسگیگفا: تخم های اص ح شدۀ گ دم که از محصسالت زراعتی لسگی اویا، 

در صد تخفییی   ۳۱میلیسن ا غانی از بسدجه بانک جنانی تنیه شده اوا که با 31به هزی ۀ بیش از 

 . بیای دهقانان لسگی تسزیع می شسد

گفت ی اوا که معاسن سالی لسگی رسند تسزیع باغچه های وبز را نیز بیای زنان آن سالیا آغاز کییده 

 اوا. 

https://www.facebook.com/Ministry-of-Economy-Afghanistan-531852670345687/?__cft__%5b0%5d=AZXyYQQhSlETH56-z4VhwqUI4Kky-AlBqczdtHe9hYA0IksJBVFmTUCHvUdsE-085ZMtPf3x92FB_wVuNb2wj1JIyMqZxi3ElGTlj94Z_YGPH1K0wbO9CM6y0ZHXW3l2If8Nve1mWS4d7vw41JqYUYRh&__tn__=-UC%2CP-R
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134159-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%DB%80-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134159-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%DB%80-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/134159-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%DB%80-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D


 نیسز ذبیح اهلل جنانمل، خبینگار طلسع :نسیس ده

 عقیب16

دهد که بیب یاد آن، آنعده از مسیوسالن  یی خبی می  سزارت  ساید عامه از عملی واخته مقیره

کی ی ید س در  بار می گان مستیهای باربیی که در حمل سنقل کاالها اضا ه  ها س ران ده شیکا

 .سآمد دارند، زندانی خساه د شد های کشسر ر ا جاده

هیا س  های اصلی تخییب زسنده یگیام جیاده گسی د که یکی از علا مسوسالن ایه سزارت می

 .سآمد مستیهای باربیی با سزن اضا ه اوت د های کشسر، ر ا شاهیاه

گسید که بیب یاد مقیرۀ تازه که زیی نام ک تیل سزن مستیهای بلی یدتی یاژ  سزارت  سایدعامه می

گان مستیهای باربیی مکل  هست د که مطابق به معیارهای تعیییییه  اوا، ران ده تیتیب شده

         https://tolonews.com/fa/business.شده بیای بارگییی کاالها کار ک  د

گان مستیهای  ران ده

که اضا ه بار  باربییی

ک  د زندانی  می

 شسند می

 داخلی

 نیسز میی حیدرشاه امید، خبینگار طلسع :نسیس ده

 عقیب36

که رسز گذشته از وسی کابی ه تأیید شد، به شیسرای میلیی ۹۳۱۱مسسدۀ بسدجه وال مالی 

 .گان مجلج نیز دربارۀ آن تصمیم بگییند اوا تا نمای ده  یوتاده شده

میلیسن ا غانیی درنیظیی گیی یتیه  ۰۱۱میلیارد س  ۳۵۴در ایه مسسده، مجمسع بسدجۀ ملی 

میلیارد ا غانی دیگی آن بسدجۀ ۹۵۰.۹میلیارد ا غانی آن بسدجه عادی س  ۴۱۰.۹اوا که  شده

 .یی اوا تسوعه

درصد بسدجه عیادی س ده درصید  ۳۹گسید که  عبدالنادی ارغ دیسال، نامزد سزیی مالیه می

تعینید صیسرت »یی وال مالی آی ده از درآمدهای داخلی تمسیل خساه د شد:  بسدجۀ تسوعه

گیید بیه  ها شامل بسدجه اوت د. تعنداتی که در نشسا ژنیس صسرت می گی ته، همیه کمک

 «.اوا۴۱۴۹های بعد از  وال

های تعند شده در نشیسیا بییسکسیل آمیاده  یی اوا که بیب یاد کمک ایه آخییه بسدجه

 .اوا شده

وسدۀ بسدجۀ وال م

به شسرای ۹۳۱۱مالی 

 ملی  یوتاده شد

 داخلی

۹۹۱۱, ۹۰عقیب   

صدای امییکاه   

ریاوا ا غان  لم در ساک ش به تصمیم امیاهلل صالح، معاسن اسل ریاوا جمنسری ا غانستیان 

 ."در مسرد وی ما پارک، از شارسالی کابل خساوا تا ایه وی ما را سییان نک د

امیاهلل صالح، معاسن اسل ریاوا جمنسری ا غانستان پج از آنکه مسسسلیا ام یا کابل را به 

اکتسبی )هشتم عقیب( از شارسالی کابل خساوا که وی ما پارک س  ۴۱دسش گی ا، به تاریخ 

 . وی مای خییخانه را تخییب س یا به شکل مدرن  عال وازد

https://www.darivoa.com 

ا غان  لم در ساک ش 

به تصمیم صالح: 

وی ما پارک را سییان 

 نک ید

 داخلی



 سزارت رزاعا. ۹۹۱۱عقیب  ۹۵

ای در میقیی سزارت زراعیا،  های ص دسق انکشاف زراعا، در جلسه کمیته م ظسری قیضه

 میلیسن ا غانی قیضه را م ظسر کیده اوا. ۹۹۹پیداخا 

ها با حضسر مسیسسالن  اهلل ن گ رییج کمیته م ظسری قیضه ایه جلسه که به ریاوا محبسب

میلیسن ا غانی قیضه بیای شیش  یعیالیییا  ۹۹۹ص دسق انکشاف زراعا بیگزار شده بسد، 

 زراعتی س تجارتی م ظسر شده اوا.

باشد کیه بیا  آالت زراعتی می های تجنیزات س ماشیه وه مسرد  عالیا آن میبسط به شیکا

 ک  د. آالت زراعتی از جمله تیاکتسر خییداری می گییند ماشیه ی که می اوتفاده از قیضه

https://www.mail.gov.af      

ص دسق انکشاف 

میلیسن  ۹۹۹زراعا 

ا غانی قیضه را 

 م ظسر کید

 داخلی
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