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ویگی :قی در ا غانستان
 ۷۱درصد ا زایش یا ته
اوا

 31دلو طلوع نیوز
ویگی یا بازرس سیژه ایاالت متحده امییکا بیای بازوازی ا غانستان از ا زایش  ۷۱درصدی قی در
ا غانستان خبی میدهد.
در ایه گزارش آمده اوا که بدتی شدن سضعیا اقتصادی باعث شده اوا که میزان بیکاری در
ا غانستان از  ۴۲در صد به  ۷۱درصد س میزان قی از  ۵۵درصد به  ۱۴درصد ا زایش یابد.
نان آسر خانواده شش نفیی که نزدیک به چنار ماه پیش از یکی از د تیهای خصوصی به علا رکود
اقتصادی ازکار اخیاج شده اوا.
داد محمد یمولی ،باش ده کابل ،گفا« :حکوما بیای شغل پیدا کیدن به میدم کار ک د ای که اگی
مثال د تی های خارجی بیاید بیای کمک روانی به میدم کمک س امداد بک د اس به درد ای میدم
نمی خورد».
ویگی یا بازرش سیژه ایاالت متحده امییکا بیای باز وازی ا غانستان د تازه تییه گزارش اش از
ا زایش قی در ا غانستان خبی داده اوا .https://tolonews.com/fa/business-169708

 31دلو طلوع نیوز

داخلی

سزارت مالیه :در مسوده
ووم بودجه تغیییات
آمده اوا

سزارت مالیه از تغیییات در مسوده ووم بودجه وال مالی  ۷۲۱۱خبی میدهد.
رییس عمومی بودجه ملی میگوید که پس از بیرویها س تصمیم کابی ه در حدسد  ۷اعشاریه ۵
میلیارد ا غانی از کد اج اس خدمات س در حدسد  ۷میلیارد ا غانی از کدهای احتیاط به یک کد
جداگانه بیای یکسان وازی ت خواههای کارم دان دسلتی انتقال داده شده اوا.
وید نصیی احمد ،رییس بودجه ملی ،گفا« :در اصول نامه اجیای بودجه ما مکلفیا داریم بیای
سزارت مالیه س کمیسیون اصالحات اداری طبق یصله حکوما قبلی که باید تا بیروی سوط وال
یع ی ماه ششم یا ماه جوزا وی طیح کار شود تمام ابعادش و جیده شود س بعد از آن از همان یک
اعشاریه هفا ا غانی که در کد جدا اختصاص داده شده بیای یک وان وازی معاشات اوتفاده

شود».

داخلی

تخصیص بیش از ۹۶
میلیارد ا غانی به کد ۴۴
از ووی سزارت مالیه

طلوعنیوز31دلو
یا تههای کمیسیون مالی س بودجه مجلس نشان میدهد که سزارت مالیه در مسوده دسم بودجه
امسال مالی ،ت نا در کد  ۴۴بیش از  ۹۶میلیارد ا غانی را تخصیص داده اوا.
به گفته یک عضو ایه کمیسیون ،از کد  ۴۴در بودجه عادی کاالهای مورد نیاز اداره ها از جمله
تجنیزات د تیها س غذاها خییداری میشوند.
ایه عضو کمیسیون مالی سبودجه میگوید که درمسوده بودجه امسال مالی حکوما هیچ صی ه
جویی درمصارف ندارد.
از وویی هم سزارت مالیه علا ا زایش هزی ه ها درکود بیسا دس بودجه عادی را به تخصیص ۴۵
میلیارد ا غانی بیای خیید ووخا نییسهای ام یتی درایه کود پیوند میدهد.
بیروی کود ها درمسوده بودجه ملی که ازووی کمیسیون مالی سبودجه تیتیب شده اوا.
بیب یاد ایه بیروی درمسوده بودجه امسال مالی درایه کود بیش از شصا سنُه میلیارد ا غانی
تخصیص شده اوا.
تجنیزات د تی ها ،ووخا سرسغ یات سوایط ،پیداختنای خدمات به اداره های دسلتی ،وفییه ها،
غذا ،اشتنارات ننادهای دسلتی ،تیمیمات موتی س واختمانها ،کیایههای گونهگون ،خدمات ام یتی،
ومی ارها ،خدمات انتینتی مشمول مصارف از کد بیسا س دسم بودجه عادی هست د.

داخلی

جاپان  ۷۴۴میلیون دالی
به حکوما ا غانستان
کمک میک د

داخلی
صدها دهقان درلوگی
تخم اصالح شدۀ گ دم
دریا ا می ک د

طلوعنیوز 31 ،دلو
وفارت جاپان امیسز (دسش به ۷۷ ،دلو) در یک خبینامه میگوید که ایه کشور بیش از  ۷۴۴میلیون
دالی امییکایی را به حکوما ا غانستان کمک میک د.
در ایه خبینامه آمدهاوا که ایه پول بیای پشتیبانی از بینامههای انسان دسوتانه س تووعهیی در
ا غانستان ،کمک میشود.
به گفتۀ جاپان ،با ایه پول۷۱ ،پیسژه انسان دسوتانه س تووعهیی از ووی ننادهای گونهگون ،بیای
بنبود زندهگی میدم ،عملی خواه د شد.
کمک های ما در دس بخش اوت د :انسان دسوتانه س تووعه یی س بخش ام یتی .امسال ما بی کمک به
کسانی تمیکز داشتیم که از همه گییی سییسس کیسنا وخا آویب دیده اند .
تاکاشی اسکادا ،وفیی تازۀ جاپان بیای ا غانستان میگوید که ایه بستههای کمکی شامل پیسژههایی
اوا که بیای مناجیان بازگشا ک ده ،بیجا شدهگان داخلی س کسانی که از آنان میزبانی میک د،
خوراک ،خدمات صحی س ابزارهای محا ظتی یاهم میوازند .بخش دسم کمک به وکتور ام یتی
اوا".
پل علم 31 /دلو /باختی
رسند توزیع یکصدسبیسا تُه تخم گ دم اصالح شده بیای دهقانان سلسوالی محمد آغه لوگیامیسز
آغاز شد.
عصما اهلل وتانکزی سلسوال محمدآغه ،به خبینگار آژانس باختیگفا که تخم اصالح شدۀ گ دم س
کود های یوریا س دی پی به همکاری مووسۀ )( FGAدر سلسوالی محمدآغه لوگی توزیع می شود س
.https://bakhtarnews.af/
هدف آن کمک با دهقانان ع وان شده اوا

داخلی

ویپیوا شیکا بیش ا:
خودکفایی بیق
ا غانستان نیاز به 1
میلیارد دالی امییکایی
دارد

داخلی
کارواختمان کانال
آبیاری قییۀ کوکشیب
میکز یاه آغاز شد

داخلی
جلسۀ اختصاصی شورای
عالی آب ،اراضی ،تووعه
شنیی س محیط زیسا
دایی شد

کابل 31/دلو/باختی
ویپیوا شیکا بیش ا می گوید خود کفایی ا غانستان از لحاظ بیق نیاز به  1میلیارد دالی بودجه
دارد س از  1تا  31وال را در بی خواهد گی ا که پیسژه هایش تکمیل شود.
به گزارش خبینگار آژانس باختی ،صفی اهلل احمدزی معیه تجارتی س ویپیوا شیکا بیش ا که در
بینامۀ حسابدهی حکوما به ملا صحبا می کید گفا :ا غانستان دارای م ابع انیژی بیشتی اوا،
مشکالت ام یتی س چالش های اجتماعی نه ت نا دام گیی شیکا بیش ا اوا ،بلکه دام گیی حکوما
نیز می باشد.
سی اظنار داشا ،هیگاه ا غانستان به تولید بیق بپیدازد از جمله کشور های صادر ک ده بیق در
م طقه خواهد بود ،از همیه ویم هایی که سارد می ک یم صادر نیز خواهیم کید ،اگی بودجه آن منیا
شود.
سی در مورد جلوگییی ساد در شیکا بیش ا گفا :ما بیای جلوگییی از ساد کارم دان مخفی س
کمیه های مخفی داریم که موارد ساد در آن ثبا می شود.

یاه 31 /دلو /باختی
تاج محمد جاهد سالی یاه کارواخا ویب د کانال آبیاری قییه کوکشیب میکز یاه را ا تتاح کید.
مسوسل ریاوا احیا سانکشاف دهات یاه به خبینگار محلی آژانس باختیگفا :با ختم کار ایه کانال،
بیشتی از هفتصد هکتار زمیه زراعتی تحا پوشش آبیاری قیار می گیید س ایه پیسژه شامل ویب د،
دیوار اوت ادی س درسازه بیای کانال اوا که به هزی ۀ پانزده میلیون ا غانی از بودجۀ سزارت احیا س
انکشاف دهات سبه همکاری شورای انکشا ی قییۀ متذکیه درمدت چنارده ماه تکمیل می شود.

کابل  8/دلو/باختی
به ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان در جلسۀ اختصاصی شورای عالی
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
شود س یک قسما از زمیه های آن بیای ایجاد ارم های زراعتی اختصاص یابد.

