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 .اوا گوید که کار واخا ب د کمال خان در سالیا نیمیسز تکمیل شده ادارۀ ملی ت ظیم امور آب می

گوی د که آبگییی ایه ب د جییان دارد س در رسزهای نزدیک  ایکه بک کد بکه  مسؤسالن ایه اداره می

 .بیداری وپیده خواهد شد بنیه

کار واخا ب د کمکال خکان ککه »گوی اداره ملی ت ظیم امور آب بیان داشا:  نظام خپلواک، وخه

اوا. رسند آبگییی در ایه بک کد  های بزرگ ادارۀ ملی ت ظیم امور آب اوا تکمیل شده یکی از پیسژه

 «.اوا س در رسزهای آی ده ا تتاح خواهد شد آغاز شده

بیداری ایه ب د تا چ د رسز دیگی، رسند تولیکد  گوید که همزمان با بنیه زمییال احدی، سالی نیمیسز می

با اوتفاده از ب د کمال خان که در رسزهای آی ده شاهد بکنکیه »بیق از ایه ب د نیز آغاز خواهد شد: 

بیداری آن خواهیم بود، کشاسرزی در نیمیسز رشد خواهد کید. همچ ان در ای جا تجارت بکه مکیکان 

 «.خواهد س بیای میدم زمی ه کار  یاهم خواهد شد

.https://tolonews.com/fa/business-169708     

 بسته خبیی

 داخلی

ادارۀ ملی ت ظیم امور 

آب از تکمیل شدن ب د 

 کمال خان خبی داد

 دلو 36نیوز: طلوع  

های  ، ایه ویستم ه وز به اطالعات دوا اسل شیکا»ریل تایم»با گذشا دس وال از آغاز پیسژۀ 

 .مخابیاتی دوتیوی ندارد

گوید که ویستم ریل تایم در حال حاضی به ویسر  رییس ادارۀ ت ظیم خدمات مخابیاتی )اتیا( می

 .اوا های مخابیاتی پیووته دسمی در شیکا

های پیش پیداخا در  گفتۀ مسؤسالن اتیا در حال حاضی ویستم ریل تایم به ویستم کییدت کارت به

 .های پس پیداخا ه وز سصل نیسا های مخابیاتی پیوند دارد؛ اما به کییدیا کارت شیکا

سییهاسس ویسر دسم اوا که به آن »عمی م صور انصاری، رییس اداره ت ظم خدمات مخابیاتی گفا: 

 «.سصل اوتیم. ما امید داریم که به ویسر اسلی سصل شویم

بید در مالیات  های مخابیاتی در پایتخا با ابیاز نگیانی از دوا از وویی هم بیخی از کاربیان شیکا

گوی د که نیاز اوا حکوما بیای جلوگییی از حیف س میل  ده درصدی خدمات مخابیاتی می

 .احتمالی، گیدآسری ایه مالیات را متوقف بسازد

 

ویستم ریل تایم تاه وز 

به اطالعات دوا اسل 

ها دوتیوی  شیکا

 ندارد

 داخلی



 دلو 36کابل/باختی/

قیار اوا شورای ویاویی صیا ان ا غانستان وی از رسز ش به هژدهم ماه دلو در تمام مارکیا های 

صیا ی کارب دی عمومی را به خاطی اخذ جواز های صیا ی س توزیع جواز های شیکتی از جانب بان  

 .میکزی به راه بی اندازند، ب اء تمام مارکیا های صیا ی در کابل سسالیات مسدسد اوا

اعالمیه ذیل بیای پذییش پیش ناد های صیا ان، به ومع دسلا میدان س مقامات رهبیی بان  

میکزی ا غانستان روانیده می شود که در خصوص جلوگییی از پول شویی، تمویل تیسریزم س مواد 

 : مخدر مبارزه همه جانبه صورت گی ته بتواند

 دلو / باختی 36کابل / 

پوه مل عبدالتواب باالکیزی معیه علمی سزارت تحصیالت عالی امیسزنشسا مشتیک  به ریاوا 

مسوسالن یونسکو در بخش علوم آب س مسوسالن بخش ت ظیم س مدیییا آب در ا غانستان ، ازطییق 

 .سیدیو ک فیانس بیگزارشد

به گزارش آژانس باختی؛ درایه نشسا رسی چگونگی مدیییا آب درا غانستان س نقش تحصیالت 

 .عالی در ایه زمی ه بحث س تبادل نظیشد

در جییان نشسا نخسا ابوامانی مدیی بینامه های بیه المللی هیدرسلوژیکی در یونسکو رسی 

 .سضعیا عمومی تغییی اسضاع جوی س تاثییات آن باالی م ابع آب های پاک معلومات داد

بعد همایون عزیزی وفیی س نمای ده دایمی ا غانستان در یونسکو س چ د ته دیگی از اعضای اشتیاک 

ک  ده دررابطه به ابعاد مختلف س چگونگی سضعیا تغیییات جوی، مشکالت محیط زیستی س معضل 

 .به سیژه درا غانستان صحبا کیدند  به سجود آمده در بخش مدیییا والم آب های پاک

https://bakhtarnews.af/ 

دلو تمام مارکیا  ۶۱از 

های صیا ی در میکز س 

 سالیات مسدسد اند

 داخلی

رسی چگونگی مدیییا 

آب درا غانستان س نقش 

تحصیالت عالی درایه 

 زمی ه بحث شد

 داخلی

سزیی ص عا س تجارت: 

گمیکات می توان د 

کشوررا از کم  های 

 بییسنی بی نیاز ک  د

 داخلی

 

  دلو/ باختی ۶۱کابل/

 
از رسزجنانی گمیکات امیسز با اشتیاک نثاراحمد غوریانی سزیی ص عا ستجارت, در کابل تجلیل شد. 

در محفلی که به همیه م اوبا با اشتیاک شماری از مسوسالن دسلتی سنمای دگان بخش خصوصی 

بیگزار شد، سزییص عا س تجارت با تاکید بینقش گمیکات درخود کفایی اقتصادی ا غانستان، گفا: 

گمیکات می توان د کشور را در راوتای تووعه اقتصادی کم  ک  د س از کم  های خارجی بی 

نیاز بک  د. غوریانی ا زسد که سزارت ص عا س تجارت، سزارت مالیه س بخش خصوصی در قسما حل 

مشکالت تجار س ص عا کاران در گمیکات پس ازایه تالش بیشتیی خواه د کید. سزیی ص عا 

 -تجارتی ، به خصوص خط آهه آقی ه -ستجارت با اشاره به ایجاد س احداث راه های جدید تیانزیتی

پشاسر گفا که ا غانستان در حال  -کابل -خواف سامضای و د خط آهه مزارشییف -اندخوی، هیات

 تجارت م طقه اوا.  -تبدیل شدن چنار راه تیانزیا



 :دلو 31صبح، ۱

گان ا غانستان،  پیشاسر از ووی نمای ده –کابل  –نقشه راه پیسژه واخا راه آهه مزارشییف 

اسزبیکستان س پاکستان در همایشی در شنی تاشک د، پایتخا اسزبیکستان امضا شد. طبق 

گان وه  ش به، چناردهم دلو بیه نمای ده اعالم سزارت خارجه، ایه نقشه راه آهه رسز وه

 .کشور امضا شده اوا

آهه، گام منمی در راوتای اتصال س گستیش  سزارت خارجه گفته اوا که با ایجاد ایه راه 

اتصال آویای میکزی با آویای »ای بیداشته شد س رسیای مشتیک  های م طقه همکاری

 .تحقق خواهد یا ا «ج وبی از طییق ا غانستان

ح یف اتمی، سزیی امور خارجه که ریاوا مشتیک ایه همایش را بی عنده داشا، در  محمد

ت نا به مع ای اوتفاده از امکانات بالقوه   وخ انی گفته اوا که اتصال س بیقیاری ارتباط، نه

گذاری در جنا رشد اقتصاد س شگو ایی اوا، بلکه  بیای گستیش تجارت، تیانزیا س ویمایه

های همکاری در راوتای بیقیاری صلح، ثبات س  ها س تقویا پایه به مع ای ارتقای ظی یا

 .تأمیه ام یا نیز اوا

کشور، جزء الی ف  دیدگاه اتصال  شدن پیسژه راه آهه وه اتمی ا زسده اوا که عملی

های  ای ا غانستان اوا. به گفته اس، تطبیق قوانیه وازمان تجارت جنانی در زمی ه م طقه

های  تواند وه جانب را در بیابی چالش های مورد نیاز می بی ی پالیسی ای س پیش اتصال م طقه

 .ها کم  ک د گی به آن احتمالی س رویده

https://8am.af/ 

ا غانستان، پاکستان س 

اسزبیکستان نقشه راه 

پیسژه واخا راه آهه 

 –کابل  –مزارشییف 

 پیشاسر را امضا کیدند

 داخلی

 دلو:  36صبح، ۱

وازی معاشات کارک ان خدمات ملکی، ی  کد جداگانه را  گوید که بیای ی  سزارت مالیه می

 ایجاد کیده اوا.

صبح گفا ۱ش به، شانزدهم دلو به رسزنامه  ت، آمی مطبوعات سزارت مالیه رسز پ جښ یید نو

میلیارد ا غانی در نظی گی ته شده اوا. به گفته اس مقدار پولی که  ۶٫۷که در ایه کد مبلغ 

 شود، در جییان وال رسان به ایه کد اضا ه خواهد شد. جویی می از کارک ان انکشا ی صی ه

آمی مطبوعات سزارت مالیه تصییح کیده اوا که ایه سزارت س کمیسیون اصالحات اداری س 

نامه اجیای بودجه، طیح ا زایش معاشات را تا سوط وال ننایی س  خدمات ملکی مطابق اصول

 ک د. بیای تصویب به پارلمان اروال می

گان مب ی بی اختصاص بودجه به  چ ان سزارت مالیه در رابطه به نگیانی شماری از نمای ده هم

یکی از اصالحات منم که در ایه »ای ساحد عملیاتی ریاوا جمنوری، گفته اوا:  اداره

ک د س  ها را عقد قیارداد نمی بخش تطبیق گیدیده اوا، ایه اوا که نناد مذکور دیگی پیسژه

 «گذاری را خواهد داشا. نامه اجیای بودجه ایه اداره نقش نظارتی س پالن مطابق به اصول

سزارت مالیه بیای 

وان وازی معاشات  ی 

کارک ان دسلتی کد 

 جداگانه ایجاد کید

 داخلی



 دلو 31هشا صبح 

 نوت: مقاله 

 

تشبثات کوچ  س متووط دارای تعییف مشخصی که قابل قبول همه باشد، نیسا. کشورها س 

اند.  های مختلفی را بیای تشبثات کوچ  س متووط ارایه کیده المللی مختلف تعییف ننادهای بیه

سزارت ص عا س تجارت ا غانستان، تشبثات کوچ  س متووط را به دس بخش تولیدی س خدماتی 

 .ب دی س تعییف کیده اوا دوته

پ دارند که بدسن تیدید  دانشم دان اقتصاد، تشبثات کوچ  س متووط را وتون  قیات هی اقتصاد می

ک  د. تشبثات کوچ  س متووط در قسما  المللی ایفا می نقش حیاتی در اقتصاد ملی س بیه

 .زایی )کاریابی( نسبا به تشبثات بزرگ نقش بسزا دارند تولیدات ناخالص ملی س اشتغال

درصد مجموع نییسی کار را در  ۱۱درصد تمام تشبثات س  ۱۱حدسد ۷۰۰۷–۷۰۶۷ های  بیه وال

دادند. او اد س تجارب کشورهایی که رشد اقتصادی  قاره آویا، تشبثات کوچ  س متووط تشکیل می

تییه عوامل  دهد که تشبثات کوچ  س متووط از کلیدی اند، نشان می س تووعه وییع را تجیبه کیده

 .اند رشد اقتصادی س تووعه بوده

https://8am.af/ 

نقش تشبثات در رشد 

 اقتصاد

 داخلی


