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 سزارت اقتصاد  9/11دلو  7  

با حضور دسکتور کییمه حامد  اریابی سزیی اقتصاد س جوچیم پیی رئیس عمومی اداره جی آی 

های  وازی  عالیا نامه همکاری تخ یکی در راوتایی تقویا س ننادی ه زید در ا غانستان، تفاهم

س سزارت اقتصاد جمنوری اوالمی  GIZ اداره MEC بیه پیسژۀ ۰۲۰۲نظارت س ارزیابی وال 

   ا غانستان به امضاء روید

در آغاز دسکتور کییمه حامد  اریابی ضمه قدر دانی از همکاری های مؤثی س مثمی دسلا 

جمنوری  درال آلمان از طییق جی آی زید در عیصه نظارت س ارزیابی خواهان تووعۀ 

همکاری کشور آلمان با دسلا ا غانستان گیدیده س از حمایا س دسوتی تاریخی دسلا آلمان با 

    دسلا ا غانستان اظنار امت ان نمود

رئیس عمومی اداره محتیم جی آی زیا در  ”Joachim Prey“  وپس آقای جوچم پیی

 ا غانستان از پیشی ا س ننادی ه وازی  عالیا های نظارت س ارزیابی در سزارت اقتصاد 

تقدیی س وتایش نمود س سزارت اقتصاد را در راوتای اوتفاده از م ابع تمویل ک  ده گان به 

م ظور تحقق اهداف سزارت، یک نناد شفاش ع وان کید س همچ ان در قسما تمدید س 

   تووعه همکاری های کشور آلمان در راس جی آی زیا با ا غانستان سعده وپید

نامۀ مذکور را، محمد نبی ویسش ویپیوا معییا مسلکی س عبدالیسف  در خاتمه و د تفاهم

   ادارۀ جی آی زید به امضأ روانیدند MEC مدقق رئیس پیسژۀ

GIZ  وازی نظارت س  وو، سزارت اقتصاد را در راوتای تقویا س ننادی ه بدیه ۰۲۲۲از وال

    نماید دهی س ارتباطات همکاری تخ یکی س مالی می ارزیابی، گزارش

های بزرگ انکشا ی کشور، بنبود ویستم نظارت س  ها س بینامه ارزیابی تأثییات پیسژه

های آموزشی رشد ظی یا کارم دان سزارت  دهی میکزی س سالیتی، س تدسیی بینامه گزارش

 های کاری پیسژه اقتصاد در عیصه نظارت س ارزیابی در داخل س خارج از کشور از جمله اسلویا

MEC اداره محتیم GIZ  س ریاوا نظارت س ارزیابی مبت ی بی نتایج سزارت اقتصاد طی ایه

 رسد تفاهم امه به شمار می
 https://www.facebook.com/Ministry-of-Economy-Afghanistan 

 

 بسته خبیی

 داخلی

نامۀ  امضای تفاهم

همکاری تخ یکی بیه 

سزارت اقتصاد س ادارۀ 

 جی آی زید



 دلو 8نیوز   خبینگار طلوع

گی به مشکالت بودجۀ وال مالی  خاطی رویده گوی د به گان می شماری از اعضای مجلس نمای ده

 .سگو شود باید با کشورها س ننادهای کمک ک  ده گفا۲۰۲۲

که بودجه  گو نیسا س باید با کشورهایی گان حکوما دربارۀ بودجه به آنان پاوخ گفتۀ ایه نمای ده به

 .ک  د، سارد صحبا شوند را تمویل مالی می

هیئتی را تعییه بک یم که با نمای دۀ س »گان بیان داشا:  غالم حسیه ناصیی، یکی از ایه نمای ده

 «.ک د مالقات داشته باشد گی می وفیی اتحادیۀ ارسپا که از چ دیه کشور ارسپایی نمای ده

نویس ایه بودجه را رد  اند. مجلس دسبار پیش گان س حکوما در یک تقابل قیار گی ته مجلس نمای ده

خواه د در بودجه آسرده نشود، بیای بار  اند که اگی اصالحاتی که آنان می اوا س هشدار داده کیده

                                     https://tolonews.com/fa.ووم نیز آن را رد خواه د کید

 ۲۹۱۱دلو  ۷ نیوز   خبینگار طلوع

  .میلیارد ا غانی کاهش یا ته اند ۰۲درآمد های بانک میکزی در یک وال پسیه بیش از 

در  ۲۹۱۱میلیارد ا غانی درآمد داشا اما در وال مالی  ۰۱بیش از  ۲۹۱۲ایه بانک در وال مالی 

 .میلیون ا غانی درآمد داشته اوا ۱۲۲حدسد 

درصدی درآمدهای ایه بانک را به مدیییا ضعیف اجمل  ۱۷اعضای مجلس نمای ده گان کاهش 

های حکومتی که در گیداسری  گوی د که رهبیی حکوما نباید با مقام ده د س می احمدی پیوند می

  . درآمدها ناکام مانده اند، بیخورد دسگانه داشته باشد

اجمل احمدی ایه بار بیخالف آنچه که رییس جمنور غ ی تصمیم گی ته اوا، در نشسا که زیی 

 .نام حسابدهی دسلا به ملا بیگزار شده اوا، حضور نیا ته اوا

اسنا یک کمی مییض بودند »نثاراحمد یووفزی، آمی عمومی نظارت امور بانکی بانک میکزی، گفا: 

 «.س در بانک هم چ د رسز تشییف نداشت د

حاللتمآب رییس جمنور »سلی اهلل مصباح، مشاسر   ی کمیسیون دوتیوی به اطالعات، گفا: 

 «.داشته باشدحضور بسیار با صیاحا نوشته اوا که باید  ید نخسا اداره در بینامه حسابدهی 

های بودجه؛  ج جال

گان: شکشورهای  نمای ده

کمک ک  ده دخیل 

 واخته شوند

 داخلی

میلیاردی  ۰۲کاهش 

درآمدهای بانک میکزی 

 در وال مالی گذشته

 داخلی

 دلو /باختی  8کابل/

ت ظیم خدمات مخابیاتی)اتیا( بیای اسلیه بار جنا انکشاف س تووعه خدمات  ادارۀ

ها به هدف اتصال  جواز  ایبیشنیی را در شنیهای بزرگ، م اطق س سلسوالی  توزیع رسند انتینتی

 .کیده اوا انتینتی آغاز

 3/اداره اتیا با ایه کار راه را بیای ایجاد اتصال  ایبیی در یک یا بیشتی از یک واحه شنیی در 

گذاری در ص عا رسبه رشد مخابیات  که ایه امی بنتییه  یصا ویمایه  کیده اوا سالیا هموار

دهد که مطابق میل س عالقه خود  شود س به تشبثات دارنده جواز  یصا می ا غانستان محسوب می

کیده  یک سالیا س یا یک شنی کشور را انتخاب نموده س همانجا زییب ای  ایبی نوری را تمدید

 .ک د س شبکه مخابیاتی را راه اندازی س  عال  اوا

https://bakhtarnews.af/ 

رسند توزیع جواز شبکه 

شنیی  ایبینوری آغاز 

 شد

 داخلی



 دلو 8کابل باختی 

دسصمد وماحمه  9/11هارسن چخانسوری سزیی معادن س پتیسلیمم ممی گمویمد کمه در ومال 

 . سالیا تثبیا شده اوا 91در   بزرگ  کوچک  معدن

ممیملمیمارد  ۰.۰ مبلم  ۲۹۱۱ به گزارش خبینگار آژانس باختی،سزارت معادن س پتیسلیم در وال مالی

قیارداد در میکز س سالیات جمع آسری کیده اوما کمه  ۱۲ ا غانی عواید غیی مالیاتی از بابا مدیییا

میلیون ا غانمی آن  ۲۲۲ بیشتی از هدف تعییه شده بیای سزارت در ایه وال اوا. از ایه پول، مبل 

باقی ممانمده بمود، جمممع آسری ۲۹۱۱ الی۲۹۱۹ شیکا معدن کاری که از ۲۰ از مقیسضیا های

 .اوا  کیده

در بینامه حسابدهی دسلا به ملا، ، دوتآسردهای عمده ایه سزارت   سزیی معادن س پتیسلیم که امیسز

را در بخش های ویسی جیولوجی، اعطاء س مدیییا قیاردادهای معادن س نفا س گاز، اصمالح اداره، 

 .انکشاف قوانیه س پالیسی س مبارزه با  ساد اداری انجام شده اوا، توضیح داد

واحه معدن با مقیاس کوچک س  ۰۲۲ مجموعاً ۲۹۱۱ اس گفا: سزارت معادن سپتیسلیم در وال مالی

سالیما  ۲۱ بزرگ را که شامل مواد واختمانی، تزئی اتی، نایتیایا، پولی میتال س مس می شمود، در

 . تثبیا کیده اوا 

سزیی معادن ماهانه 

هزار ا غانی کیایه ۲۲۲

 گیید گاه می اقاما

 داخلی

 دلو/ باختی ۲خووا/ 

 .انتظارمی رسد میدان هوایی خووا درآغازبناروال آی ده به بنیه گییی وپیده شود

حکوما ا غانستان بیای واخا ایه میدان هوایی، یک ملیارد سهشا صدسهشتاد س نه ملیون ا غانی 

 .هزی ه کید

ادارۀ هوانوردی ملکی ا غانستان می گوید کارواخا ایه میدان هوایی پایان یا ته اوا سقیار اوا 

 .پیسازها ازآن درماه حمل وال پیش رسآغازشود

درگام نخسا شیکا های هوایی ازایه میدان هوایی بیای انتقال مسا یان به چنارگوشۀ ا غانستان 

کارخواهد گی ا س درننایا تالش ها بیایه اوا که ایه میدان هوایی بیای پیسازهای جنانی هم 

 .آماده شود

ایه میدان هوایی هم اک ون خط نشسا سپیساز به درازای بیش ازدسهزارسشش صد متیسپن ای چنل 

 .سپ ج متی سمیدانی دارد که چ دیه طیاره می تواند همزمان از آن کاربگیید

میدان هوایی خووا تا 

کمتی از دس ماه دیگی به 

بنیه گییی وپیده می 

 شود

 داخلی

 دلو/باختی8کابل /

جلسۀ اختصاصی شورای عالی  در ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان به

 .آب، اراضی، تووعه شنیی س محیط زیسا رسی مدیییا م ابع آبی بحث شد

به اواس معلومات د تی مطبوعاتی ریاوا جمنوری به آژانس باختی،در ایه جلسه که شام دییسز 

ابتدا رییس جمنوری از کاهش آب های زییزمی ی س اوتفاده بی رسیه آن که موجب تشویش 

 .شنیسندان کشور شده اوا، ابیاز نگیانی کید س بی مدیییا دروا م ابع آبی تاکید کید

رییس جمنوری گفا: کار رسی ب دهای که وبب جلوگییی خیسج آب از کشور می شود، تسییع 

شود س همچ ان باید از غصب زمیه های واحه ب د کمال خان که واحه دسلتی اوا، جلوگییی 

 .یابد  شود س یک قسما از زمیه های آن بیای ایجاد  ارم های زراعتی اختصاص

جلسۀ اختصاصی شورای 

عالی آب، اراضی، تووعه 

شنیی س محیط زیسا 

 دایی شد

 داخلی


