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  نیوا ع اسیه 

 جدی90طلوع نیوز 
، بیخی از نمای ده ۰۰۱۱در ادامه ج جال حکوما س مجلس نمای ده گان بی وی بودجه وال مالی 

 .گان مجلس خواهان دیدار س گفا س گو با رییس جمنور بیای حل ایه مشکل اوت د

می گوی د که پس از تماس های از ارگ شماری ازهمکاران شان  اما شمار دیگیی ازاعضای مجلس 

  .بیخالف م ا ع ملی از خواوا های عدالا خواهانه شان در و د بودجه عقب نشی ی می ک  د

وی میلیون  از ووی دیگی رییس کمیسیون امور ام یتی مجلس نمای ده گان می گوید که اداره امور 

 .دالی را بیای هزی ه تیکاری ایه نناد درخواوا کیده اوا

می گذرد اما ج جال مجلس با حکوما بیویبودجه وال نو پایان نیا ته  ۰۰۱۱یک ماه از وال مالی 

 .اوا

حکوما در بودجه ت خواه معلم، ویبااز، اجایای س »وید احمد ویالب، مجلس نمای ده گان، گفا: 

  ماموریه را اضا ه ک د س در سالیا های توازن را عملی ک د امیسز بیایش بودجه را تایید می ک ایام 

.https://tolonews.com/fa                                                                                      

  ۰۹۱۱جدی  ۸۲طلوع نیوز  :

را بایای باار ۰۰۱۱نویس بودجۀ وال مالی  که پیش هایی گوی د یکی از علا گان مجلس می نمای ده

 .میلیارد ا غانی در بودجه عادی بود۰۱دسم رد کیدند، مبنم بودن چگونگی ا زایش 

نویاس حاکاوماا  که بیب یاد ایه پیش گوی د با آن اعضای کمیسیون امور مالی س بودجۀ مجلس می

 .اوا ک د، اما بودجۀ عادی را ا زایش داده ویزده هزار ته از کارم دانش را بیکار می

ا زایش بیسا میالایاارد ۰۰۱۱نویس بودجۀ وال مالی  یکی از تعدیالت حکوما ا غانستان در پیش

ا غانی در بودجه بود که پانزده میلیارد ا غانی آن به بودجه عادی س پ ج میلیاارد آن باه باودجاه 

 .اوا یی در نظی گی ته شده تووعه

در و د دسم، »گان گفا:  محمد عظیم کبیزانی، دبیی کمیسیون امور مالی س بودجه مجلس نمای ده 

ما ویزده هزار ت قیص را داشتیم در تشکیالت حکوما، اما با سجود آن ا زایش را در بودجه عاادی 

میلیاارد ا اغاانای  ۹۰۰میلیارد ا غانی به ۸۱۱بی یم  در و دی که به ما رویده بودجه عادی از  می

 «.اوا ا زایش پیدا کیده

نویس بودجه، بیای  گوید که تمامی پانزده میلیارد ا غانی درنظی گی ته شده در پیش سزارت مالیه می

 .ر ع نیازم دهای ننادهای ام یتی س د اعی کشور اوا

 بسته خبیی

 داخلی

خواوا نمای ده گان 

مجلس؛ دیدار با رییس 

 جمنور در باره بودجه

مجلس: ابنام در ا زایش 

بودجۀ عادی دلیل رد 

نویس ایه بودجه  پیش

 بود

 داخلی



  جدی / باختی ۸۱کابل / 

شورای عالی اقاتاصاادی   تحا ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان، جلسه

قبل از ظنی امیسز در قصی گلخانۀ ارگ بیگزار شد  به گزارش آژانس باختی؛ درایه جلسه ابتدا رییاس 

جمنوری کشور با تاکید بی حل هی چه عاجل مشکالت بیق در ن گیهار، گفا که ادارۀ ارگاان هاای 

محلی در هماه گی با دا غانستان بیش ا شیکا رسی انتقال ویم بیق به سالیا هاای مشایقای س 

ج وب شیق به صورت اواوی کار ک د  بعد، در رابطه به بیق سارداتی از ازبکستان به رییس عمومای 

د تی مقام ریاوا جمنوری سظیفه وپید که با همتای ازبکستانی خویش، در خصاو  حال ایاه 

مشکل بیق، صحبا ک د  در ادامه به ریاوا عمومی ادارۀ امور سظیفه وپیده شد که به خاطی تقدیی 

از ویمایه گذاران کشور، مدال عبدالمجید خان زابلی را ضیب ک د س همچ ان یک م اار را تاحاا 

ع وان حمایا س تشویق ویمایه گذاری در محوطه ارگ ریاوا جمنوری با اوتفاده از و ا  هاای 

                                      /https://bakhtarnews.com.afداخلی، اعمار ک د  

 جدی /باختی ۸۱تیی کوت /

 .با واخا یک کانال آبیاری، آب مورد نیاز صدها جییب کشتزاردرارزگان تامیه شد

ایه کانال نزدیک به هزارمتیدرازا دارد س ویچشمه های آب ازکوهی را به کشتزارها در واحۀ 

 .خییسجان شنیتیی کوت ره مون می ک د

سزارت احیا سانکشاف دهات ازطییق بینامۀ میثاق شنیسندی، بابا واخا ایه کانال یک ملیون س 

 .هفا صد هزارا غانی هزی ه کید

یک مسوسل ریاوا احیا سانکشاف دهات ارزگان به آژانس باختیگفا که با واخا ایه کانال 

 .آبیاری، آب مورد نیاز صدها جییب کشتزارده ها دهقان تامیه شد

دهقانان ازواخا ایه کانال خورو د اند س می گوی د دراختیارداشته آب ویشار، باعث رسنق کشا 

 سکارمی شود 

جلسۀ شورای عالی 

اقتصادی، به ریاوا 

محمد اشیف غ ی 

 بیگزارشد

 داخلی

آب مورد نیازصدها 

جییب کشتزاردرارزگان 

 تامیه شد

 داخلی

 جدی /باختی ۸۱ / منتیالم

به اواس آمارارائه شده، امسال بیش ازبیسا س دس هزارته گلپی ازکشتزار ها سوبزخانه های لغاماان 

 .به دوا آمده اوا درحالی که ایه رقم دروال پار به هژده هزارته رویده بود

محمد جمیل خوشحال رییس زراعا لغمان به آژانس باختیگفا که گستیش واحۀ کشا سا زایش 

وبزخانه سآگنی دهقانان ازشیوه های نویه کشا سکار، علا های ا زایش حاصالت گالاپای درایاه 

 .سالیا شیقی اوا

 .آب سهوای لغمان بیای تولید گلپی مساعد خوانده شده اوا

 .گلپی لغمان درک ار همسایه اش ن گیهار، خییداران زیادی دربازارهای داخلی دارد

 .هم اک ون یک گلپی لغمان دربازارها ازبیسا تا پ جاه ا غانی به  یسش می رود

رییس زراعا لغمان می گوید که تالش دارند با ا زایش وبزخانه سگستیش کشتازارهاای گالاپای، 

 میزان تولید ایه خوراکی را بیشتی ک  د 

حاصالت گلپی در لغمان 

 ا زایش یا ته اوا

 داخلی
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 جدی/ باختی 90پلخمیی/

هزارهکتارزمیه را دریازده سلسوالی بغالن شالی کاشته بودند که ۹۸کشاسرزان دروال رسان موازی

 .بیش از یکصد سبیسا سهفا هزار متییک ته محصول به دوا آسردند

عبدالمحمود غفوری مدییعمومی تیسیج سانکشاف زراعا بغالن به خبینگارآژانس باختی گفا که 

وال پارموازی بیسا سنه هزارسششصد سچنل هکتارزمیه دربغالن شالی زرع شده بود که مقداربیش 

 .ازیکصد سوی سوه هزارمتییک ته شالی به دوا آمده بود

سی ا زسد که امسال با سصف آنکه دروطح کشا زمیه شالی دربغالن ا زایش رسنماشده بود با آننم  

وطح حاصل دهی دربغالن درمقایسه باوال پار به پ جنزار سچنارصد سهفتاد سنه متییک ته کاهش 

 . رسنما شده اوا

حاصالت شالی دربغالن 

 کاهش یا ته اوا

 داخلی

 


