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  نیوا ع اسیه 

  ۹۹۱۱جدی  ۲۲طلوع نیوز، 

رییس مجلس نمای ده گان هشدار میدهد تا زمانی که و د بودجه اصالح نشود آنان هیو دی که بهه 

 .مجلس  یوتاده شود را رد می ک  د

رییس س شماری از اعضای مجلس نمای ده گان، رییس جمنور را به ناآگاهی از مواد قانون اواوی در 

باره صالحیا های مجلس نمای ده گان متنم می وازند سمی گوی د که رییس جمنهوردر بهاره جها 

 .عوام  ییبی می ک د ۹۰۱۱دادن پیسژه ها در بودجه وال مالی 

از ووی دیگی دبییکمیسیون مالی س بودجه مجلس می گوید، در حالی که حکوما بیش از وهی س 

شش میلیارد ا غانی از ص دسق بیه المللی پول قیض می گیید اما در بودجه عادی میلیون ها ا غانی 

 .را بیای خیید موتی های زرهی جاداده اوا

رییس مجلس نمای ده گان هشدار میدهد تا زمانی که و د بودجه اصالح نشود آنان هیو دی که بهه 

  .مجلس  یوتاده شود را رد می ک  د س به تعطیالت زمستانی نمی رسند

.https://tolonews.com/fa                        . 

  ۹۹۱۱جدی  ۲۲طلوع نیوز، 

نمایشگاه مشتیک ا غانستان س ازبیکستان بی حضور کاالهای شیکا های ازبیکستانی در کابهل راه 

 .اندازی شد

بیگزار ک  ده گان ایه نمایشگاه می گوی د که سزارت مالیه از کاالهای که شیکا های ازبیکستهانهی 

بیای نمایش آسرده اند، خواهان محصول شده اوا س از همیه رس ایه کاالها را در گهمهیک سالیها 

 .کابل متوقف کیده اوا

سزارت مالیه می گوید که تا ه وز و دی بیای معا یا س یا به نمایش گذاشته ایه کاالها دریها ها 

 .نکیده اند

بیای نخستیه بار س در اسج نگیانی های ام یتی در شنی کابل، بیش از وی شیکا ازبیکستهانهی در 

  .نهمههایشههگههاههی مشههتههیک ا ههغههانسههتهان سازبههیههکههسهتههان در کهابههل حضههوریها ههتههه انهد

اما غی ه های میبوط به شیکا های ازبیکستانی خالی اوت د س کاالهای شان در گمیک سالیا کابل 

  .متوقف شده اند

سزارت مالیه می گوید که کاالهای شیکا های ازبیکستانی پس از ارایه او اد الزم از گمیک بیهیسن 

  .خواه د شد

 بسته خبیی

 داخلی

تقابل حکوما س 

پارلمان رسی و د 

بودجه وال رسان 

 مالی

آغاز نمایشگاه 

-مشتیک ا غانستان

ازبیکستان بی 

حضورکاالهای 

 ازبیکستانی

 داخلی



 جدی32نیوز خبینگار طلوع 

اطالعات به دوا آمده از کمیسیون امور مالی س بودجه مجلس نمای ده گان نشان می دههد 

نزدیک به پ ج مهیهلهیهارد  ۱۹حکوما از کد  ۹۹۱۱س  ۹۹۱۱، ۹۹۱۱که در وال های مالی 

  .ا غانی بیشتی از بودجه تصویب شده به ایه کد، مصیف کیده اوا

میلیون در بودجه کهد  ۹۱۱میلیارد س  ۹  ۹۹۱۱ایه اطالعات نشان می ده د که در وال مالی

  .میلیون مصیف اضا ی ایه بودجه اوا ۰۱۱میلیارد س  ۹تصویب شده بود اما  ۱۹

 ۹میلیون ا غانی بود س اضا هه مصهیف آن  ۹۱۱میلیادر س  ۹  ۱۹بودجه کد  ۹۹۱۱در وال 

  .میلیون اوا ۱۲۱میلیارد س 

یهک  ۱۹بودجه تصویب شده کهد  ۹۹۱۱همچ ان ایه معلومات نشان می دهد که در وال 

 .میلیون اوا ۱۲۱میلیارد س  ۹میلیارد بود س مصیف اضا ی آن 

 ۱۹میلیون بودجه تصویب شده کهد  ۹۱۱میلیارد س  ۹اما بی ب یاد ایه معلومات، حکوما از 

 .، صد میلیون ا غانی صی ه جویی کیده اوا۹۹۱۱در وال 

در دسره کهاری  ۱۹در ایه میان چگونگی هزی ه شدن بیش از وه میلیارد ا غانی از طییق کد 

  .همایون قیومی ویپیوا پیشیه سزارت مالیه بیشتی پیوش بیانگیز شده اوا
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ب در آقی ه از ب ادر حایز اهمیا در جنا تووعه رسابط تجارتی ا غانسهتهان بها کشهورههای 

آویای میانه س دسمیه نقطه اتصال ا غانستان به مسیی تیانزیتی راه الجورد اوا. از ههمهیهه 

های صادراتی کشور، با عبور از کشورهای تیکم ستان، آذربایجان س گیجستان بهه  راه، محموله

رود س زمی ه را بیای ا زایش صادرات ا غانستان به کشورهای م طقه س ارسپا مساعد  تیکیه می

 .وازد می

کیلومتی( س اتصال آن به شبهکهه خهط  ۹۹اندخوی )با طول  –بیداری خط آهه آقی ه  با بنیه

آهه تیکم ستان، درسازه تجارت ا غانستان با آویای میانه بازتی س ایه کشهور از انهحهصهار 

روی ارزان س آوهان  تجارتی یک کشور خاص بییسن شده اوا. بدسن شک ایه خط، دوا

وازد. اتصال ا غانستان س تیکم ستان از طییق خهط  ا غانستان به بازارهای م طقه را منیا می

آهه، وبب کاهش قیما نفا س گاز در داخل کشور خواهد شد س مواد نفتی باکیهفهیها بها 

چ یه با توجه به تسهییه   رس میدم ایه ویزمیه قیار خواهد گی ا. هم تی به دوا هزی ه کم

دار س هزی ه م اوب انتقال از مسیی خهط آههه،  های یخچال رسند انتقال کاال، امکانات ساگه

ب دی معیاری میوه تازه، آن را به آوانی بهه بهازارههای  تواند با پیسوس س بسته ا غانستان می

 .آویای میانه صادر ک د

https://8am.af/economics/ 

میلیارد ۵حکوما "

ا غانی بیشتی ازبودجه 

تصویب شده 

مصیف کیده ۱۹کد

 "اوا

 داخلی

 –خط آهه آقی ه 

تورغ دی؛ مسیی 

جدید بیای تجارت س 

 تیانزیا

 داخلی



 ۹۹۱۱جدی  ۲۹هشا صبح

زر ک دز پس از  صبح، کابل: سزارت ص عا س تجارت اعالم کید که کارخانه تولیدی اوپیه۱

 .وال دسباره  عال شده اوا ۲۵

سووم جدی به رسزنامه  ش به، بیسا  واد احمدی، وخ گوی سزارت ص عا س تجارت، رسز وه

 .هزار دالی کارش را دسباره آغاز کیده اوا ۹۲۱گذاری  صبح گفا که ایه کارخانه با ویمایه۱

 .رسز دارد ته رسغه را در شبانه ۹۱زر ک دز ظی یا تولید  به گفته احمدی، کارخانه اوپیه

 .ک د دانه/ک جاره س نیز صابون تولید می زر رسغه زغی، ک جد، پ به در ک ار آن، کارخانه اوپیه

که احتیاجات  زر ا زسن بی ایه کارخانه اوپیه  وخ گوی سزارت ص عا س تجارت گفا که

های  ک د، محصوالت تولیدی خود را به سالیا گان سالیا ک دز را از ایه ناحیه ر   می باش ده

 .همجوار س نزدیک نیز عیضه خواهد کید

سزارت مالیه در ماه حوت وال گذشته اعالم کید که بیای از ویگییی  عالیا شیکا دسلتی 

شود. هیچ د در  زر ک دز پ ج دوتگاه تولید رسغه نباتی از اسزبیکستان خییداری می اوپیه

ها، دس تا وه ماه اعالم شده بود، اما پس از گذشا  آن زمان، مدت انتقال س نصب ایه ماشیه

 .ها به ک دز روید قوس امسال ایه ماشیه ۲۹ماه در  ۹۱حدسد 

زر  کارخانه اوپیه

ک دز با ظی یا تولید 

  تُه رسغه در یک ۹۱

رسز دسباره  عال  شبانه

 شد

 داخلی
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اندخوی تکمیل شده  –صبح، کابل: طبق اعالم اداره خط آهه، کار واخا راه آهه آقی ه ۱

شود. راه آهه  های ا غانستان س تیکم ستان ا تتاح می اوا س در آی ده نزدیک از ووی مقام

 .کیلومتی طول دارد ۹۱اندخوی  –آقی ه 

میلیون دالی هزی ه بیداشته  ۹۱اندخوی  –گوید که واخا راه آهه آقی ه  اداره خط آهه می

 .ای ایه اداره پیداخته شده اوا اوا که از بودجه تووعه

اندخوی شامل ایستگاه راه آهه، جاده اتصالی، محل تخلیه س  –پیسژه واخا راه آهه آقی ه 

 .ای اوا بارگییی، ایستگاه موتی باربیی س دیوار احاطه

قیارداد واخا ایه راه آهه یک وال پیش با سزارت ص عا س ارتباط تیکم ستان امضا شده 

 .بود

اندخوی به صورت اواوی تیمیم  –اداره خط آهه گفته اوا که ایستگاه راه آهه آقی ه 

 .شود شده اوا که رسزانه صدها تُه کاالی تجارتی در آن بارگییی س تخیله می

کار واخا راه آهه 

اندخوی  –آقی ه 

 تکمیل شد

 داخلی
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  جدی / باختی ۲۹کابل /

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان شام امیسز در دیدار با نمای دگان بخش 

خصوصی، خواوا ها س پیش نادهای آنان را ش ید. به گزارش آژانس باختی؛ در ایه دیدار که 

در قصی چارچ ار ارگ انجام شد، ابتدا محمد اوماعیل غض فی رییس  دراویون اتاق های 

ا غانستان، خییالدیه مایل، خان محمد  یسته، اختی محمد، عبدالقاهی، عبدالجبار صا ی، 

محمد هاشم غزنیوال س قل در رحیمی صحبا کیدند سگفت د که بخش خصوصی همواره در 

ک ار دسلا س میدم ا غانستان قیار دارد س مشکل کمبود مواد اسلیه غذایی ساق  نخواهد شد. 

آنان گفت د که در صورت همکاری دسلا س  یاهم کیدن زمیه س وایی ونولا ها، ا غانستان 

را از نگاه گ دم، آرد، میوه ، میغ، تخم های اصالح شده س وایی مواد مورد ضیسرت، خودکفا 

خواه د کید. آنان همچ ان پیش نادهای شان را در مورد حل مشکالت در گمیکات س ب ادر، 

تطبیق یک وان قوانیه س مقیرات در ب درها ، معاف تعی ه گ دم سارداتی، ویدخانه ها، ایجاد 

تاویسات در ب درها ، اصالحات س جلوگییی از کمیشه کاری س ما یا، با رییس جمنوری 

شییک کیدند. رییس جمنوری پس از ش یدن صحبا ها س معلومات آنان، گفا: به خاطی 

رویدگی به پیش نادهای شما، در شورای عالی اقتصادی س سزارت های میبوط، جلسات 

تعقبیی س تصمیم گییی ، بیگزارخواهد شد. رییس جمنوری از نمای دگان بخش خصوصی 

خواوا که جدسل مقایسه یی ب ادر حییتان، تورغ دی س آقی ه را تیتیب ک  د س با مقام 

ریاوا جمنوری شییک ک  د که بی اواس آن تصمیم اتخاذ شود س باالی ایه ب درها ویمایه 

 گذاری اواوی صورت می گیید. 
 

محمد اشیف غ ی با 

نمای دگان بخش 

 خصوصی دیدار کید

 داخلی

 

 جدی/باختی۲۹/سالیات 
 

گاه آب را در وال مالی رسان در نه سالیها  سزارت زراعا آبیاری س مالداری، چنل سپ ج ذخییه

 .کشور اعمار می ک د

 ٔ  از طهییهق پهیسژه ۹۰۱۱ به گزارش آژانس باختی، سزارت زراعا، آبیاری س مالداری در وال

گاه آب را به حمایا مالی بانک انهکهشهاف  انکشاف زنجییه ارزش باغداری، چنل سپ ج ذخییه

 .آویایی در نه سالیا کشور اعمار می ک د

های آب زراعتی در غزنی، پکتیا، پکتیکها،  گاه گوی د که ایه ذخییه مسوسالن سزارت زراعا می

 .سردک، لوگی، خووا، لغمان، ک ی س ن گیهار اعمار خواهد شد

ها ظی یا نگنداری چنارصد الی هشتصد متیمکعب آب را خهواههد  گاه هی یک ایه ذخییه

   .داشا

گاه  چنل سپ ج ذخییه

آب در شماری از 

سالیا ها اعمار می 

 شود

 داخلی



 جدی/ باختی32کابل/ 
 

پس از تصویب در جلسۀ اخیی کابی ۀ دسلا جمنوری اوالمی  199/مسودۀ دسم بودجۀ وال 

 .ا غانستان، امیسز به شورای ملی  یوتاده می شود

ملیارد ا غانی  172در کل  199/وخ گوی سزارت مالیه در خبینامه یی گفته اوا که بودجۀ وال 

ملیاردا غانی بودجۀ عادی اوا س باقی مانده اش بودجۀ انکشا ی. سزارت //2اوا که ازآن جمله، 

مالیه ابیاز آرزسم دی کیده اوا که شورای ملی مسودۀ دسم بودجه را هی چه زسدتی تصویب ک د که 

 .در انجام امور تووعه یی س عادی دسلا وکتگی ایجاد نشود

را در یکی ازجلساتش رد کیده بود س ایه  199/سلسی جیگۀ شورای ملی مسودۀ اسل بودجۀ وال 

موضوع وبب ایجاد یک نوع ت ش میان حکوما سشورای ملی نیز شد. محمد اشیف غ ی رییس 

جمنوری در وخ یانی اش در جالل آباد اعضای سلسی جیگه را مورد انتقاد قیارداد س گفا که آنان 

 .می خواه د پیسژه هایی را شامل بودجه ک  د که در مورد آننا هیچ مطالعه یی صورت نگی ته اوا

مسودۀ دسم بودجۀ 

به  199/وال 

شورای ملی  یوتاده 

 می شود

 داخلی

 جدی/باختی۲۹/سالیات 

 

گاه آب را در وال مالی رسان در نه سالیا کشهور  سزارت زراعا آبیاری س مالداری، چنل سپ ج ذخییه

 .اعمار می ک د

انهکهشهاف  ٔ  از طییق پیسژه ۹۰۱۱ به گزارش آژانس باختی، سزارت زراعا، آبیاری س مالداری در وال

گاه آب را به حمایا مالی بانک انکشاف آویهایهی در نهه  زنجییه ارزش باغداری، چنل سپ ج ذخییه

 .سالیا کشور اعمار می ک د

های آب زراعتی در غزنی، پکتیا، پکتیکا، سردک،  گاه گوی د که ایه ذخییه مسوسالن سزارت زراعا می

 .لوگی، خووا، لغمان، ک ی س ن گیهار اعمار خواهد شد

   .ها ظی یا نگنداری چنارصد الی هشتصد متیمکعب آب را خواهد داشا گاه هی یک ایه ذخییه

گاه  چنل سپ ج ذخییه

آب در شماری از 

سالیا ها اعمار می 

 شود

 داخلی

 جدی/ باختی ۲۲لشکیگاه/ 

 .عیضۀ انیژی بیق به شنیسندان بخش هایی از هلم د سق دهاربا مشکل مواجه شده اوا

درحال حاضیبیشتی شنیسندان ایه سالیا ها با پیچاسی دس تا وه بار در یک شبهانهه رسز، بهه بهیق 

 .دوتیوی دارند

مسوسالن اما کاهش وطح آب ب د کجکی را ازعلا های اصلی پیچاسی بیق در بخش هایی از هلم د 

 .سق دهارمی خوان د

به اواس گزارش ها، درزمستان جاری ب د کجکی گواه کمتییه بارش بیف س باران بوده اوا؛ ب هدی 

 .که انیژی بخش های اعظمی ازهلم د سق دهارازآن تامیه می شود

یک مسوسل ریاوا بیش ای هلم د به آژانس باختیگفا عدم بارندگی کا ی سکاهش وطح آب به هد 

 .کجکی، باعث شده اوا که میزان تولید انیژی ایه ب د کاهش یابد

کاهش وطح آب ب د 

کجکی؛ بیق هلم د 

سق دهاربا پیچاسی 

هایی همیاه شده 

 اوا

 داخلی


