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 جدی /1طلوع نیوز : 
 

نشویش   ، سزارت مالیه تا ه وز تعدیالت پیشش۰۰۱۱با گذشا بیش از بیسا رسز از وال مالی 

 .اوا بودجه ایه وال را ننایی نکیده

 .گان رد شد دس هفته پیش از ووی مجل  نمای ده ۰۰۱۱نوی  بودجۀ وال مالی  پیش

بار دیگی به نشسا  نوی  یک نوی  بودجه، ایه پیش قیار اوا پ  از آماده شدن دسبارۀ پیش

 .کابی ه بیای تأیید ارایه شود س در ننایا به شورای ملی بیای تصویب  یوتاده شود

های حذف  ده د که هیگاه پیسژه بار دیگی هشدار می گان یک شماری از اعضای مجل  نمای ده

 .نوی  بودجه جا داده نشوند، بودجه را رد خواه د کید شده در پیش

ها میان حکوما س اعضای مجشلش  بشی وشی  گوی د که اختالف چ یه می گان هم ایه نمای ده

 .                        https://tolonews.com/fa.حذف بیش از یک هزار پیسژه، پابیجا اوت د

 

 

  ۰۹۱۱جدی  ۰۱نیوز: طلوع

 

دار در کشور، تاک ون شنیسندان ا غانستشان  شدن میلیاردها دالی بیای تأمیه بیق دسام با هزی ه

 .روی ندارند دار حداحل در شنیها دوا به بیق با ثبات س دسام

ده د که در هژده وال گذشته در حدسد چنار میلیارد دالی از ووی جامعه  اطالعات نشان می

 .اند جنانی رسی زییب اهای بیق کشور هزی ه شده

هشای  های اخیی کابل، ایه سضعیا را با وال بیقی گان پایتخا با اشاره به بی شماری از باش ده

 .ک  د س از شیکا بیش ا س حکوما انتقاد دارند مقایسه می ۰۱۱۹

 بسته خبیی

 داخلی

تاک ون تعدیالت 

نوی  بودجه وال  پیش

ننایی  ۰۰۱۱مالی 

 اوا نشده

های  بیقی ها از بی انتقاد

 دار در شنی کابل دسام

 داخلی



 ۰۹۱۱جدی  ۰۱هشا صبح

صبح، کابل: سزیی خارجه تیکم ستان در دیدار با عبداهلل عبداهلل، ریشیش  ششورای عشالشی ۸

ای مشانش شد  های مشتیک س کالن م طقه جانبه بینامه مصالحه ملی گفته اوا که تطبیق همه

 گی به مو قیا رسند صلح دارد. بسته «هزار یک  –کاوا »س  «تاپی»

رشید میادسف، سزیی خارجه تیکم ستان پ  از چاشا رسز ش به، بیستم جدی، بشا عشبشداهلل 

 عبداهلل در کاخ وپیدار دیدار کید.

سزیی خارجه تیکم ستان در ایه دیدار گفته اوا که کششور  آمشاده اوشا در صشورت 

 درخواوا س توا ق دس طیف از مذاکیات صلح میزبانی ک د.

در ا غانستان به نفع تیکم ستان س م طقه اوا س  «صلح س ثبات»چ ان گفته اوا که  اس هم

 های صلح اطمی ان داده اوا. از حمایا کشور  از تال 

یا ته به صلشح دایشمشی  در ایه دیدار عبداهلل عبداهلل نیز گفته اوا که ا غانستان بیای دوا

یا ته به صشلشح س ثشبشات در  متعند اوا س نقش تیکم ستان س کشورهای م طقه در دوا

 ا غانستان منم اوا.

خط لوله انتقال گاز طبیعی تیکم ستان به ا شغشانسشتشان، پشاکسشتشان س هش شد کشه بشه 

پیسژه بزرگ انتقال انشیژی بشیق  «هزار یک –کاوا »معیسف اوا س پیسژه  (TAPI) «تاپی»

میان آویای میانه س آویای ج وبی، دس پیسژه منم اقتصادی اوا که مسیشی تشیانشزیشا آن 

 ا غانستان اوا.
https://8am.af/economics/ 

 

 جدی / باختی /1سالیا ها /
 

جییب بشا   دسصد رسان، در نظی دارد که پیسژه انکشاف زنجییۀ ارز  باغداری، در وال مالی

 .مجنز ک د  انگور را با چیله

کابل، لوگی، پکتیکا س غشزنشی   یک مسوسل ایه پیسژه به آژان  باختیگفا که ایه بینامه در

 .شود  تطبیق می

های انگور، با حمایا مالی بانک انکشاف آویایی س از طشییشق  وازی با   سی گفا که چیله

سزارت زراعشا، آبشیشاری س مشالشداری در وشال   پیسژۀ انکشاف زنجییۀ ارز  باغشداری

 .شود  تطبیق می رسان مالی

های هشمشکشار آن در  پیش از ایه نیز صدها جییب با  انگور از طییق سزارت زراعا س پیسژه

 .یی واخته شده اوا  سالیا های مختلف مطابق به ویستم چیله

 
https://bakhtarnews.com.af/ 

سزیی خارجه تیکم ستان 

در دیدار با عبداهلل: 

های  اجیای پیسژه

اقتصادی به مو قیا 

 گی دارد رسند صلح بسته

 داخلی

پیسژۀ زنجییۀارز  

باغداری بیای دسصد 

جییب با  انگور چیله 

 وازد می

 داخلی

https://8am.af/author/news-8am/


 

 جدی/باختی/1بامیان/

گوی د که بیشتی بودجۀ اختصاصی وال پار مالی در آن سالیا به  مسوسالن محلی بامیان می

 .مصیف شده اوا

به گزار  خبینگارمحلی آژان  باختی، وید انور رحمتی سالی بامیان در بینامه گزار  دهی 

واالنه مسوسالن آن سالیا گفا که بیش از نود سهفا درصد بودجه انکشا ی س نود س چنار 

 .درصد بودجۀ عادی آن سالیا به مصیف رویده اوا

سالی بامیان همکاری میدم را در تطبیق پیسژه های انکشا ی س زییب ایی موثی یاد کید س ا زسد 

که  قی س بیکاری یکی از چالش های عمدۀ میدم بامیان اوا س در امی مبارزه با ایه چالش 

ها حکوما محلی بینامه های مختلف را رسی دوا دارد که زمی ه اشتغال زایی بیای میدم 

 . یاهم ک د

 سالی بامیان گفا که در مجموع عواید آن سالیا وه درصد ا زایش یا ته اوا. 
 

بیشتی بودجۀ اختصاصی 

وال گذشته مالی در 

بامیان به مصیف رویده 

 اوا

 داخلی


