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نیوا ع اسیه
داخلی
در پیشنویس ووم
بودجه تغیییی در
معاشات کارم دان
دسلا بوجود نیامده

 91دلو  :طلوع نیوز
با آن که حکوما در وال جاری مالی بیش از هفده هزار بسا دسلتی را ت قیص میک د ،اما بیب یییاد
پیشنویس ووم بودجه وال مالی  ،۰۰۱۱کاهش تشکیل حکوما بیهزی ههای کُد مصارف س مزد در
بودجه ملی هیچ تاثییی نداشتهاوا.
عظیم کبیزانی ،عضو کمیسیون مالی س بودجه مجلس نمای دهگان میگوید که بیب یاد یا تههای سی
در وال رسان مالی ۱۰هزار بسا در ننادهای دسلتی ت قیص خواه د شد؛ اما بیخالف آن ،مصارف کُد
مزد در بودجه ا زایش یا ته اوا.
کبیزانی ا زسد« :در وقف بودجه سقتی که شما ت قیص میک ید باید تغییی بوجیود بیییایید س اییه
گفتمانها ادامه دارند».
از وویی هم در پیشنویسهای نخسا س ووم بودجه دیده میشود که از میان بیش از شصا ساحید
بودجهیی ،بساهای کارم دان کم درآمد سزارتهای عدلیه ،امور داخله ،صحا ،مالیه ،معادن ،یوایید
عامه س تیانسپورت ت قیص شدهاند.
درمیان ایه ساحدهای بودجهیی شماری از ننادهایی که عالیاهای چشمگیی ندارند س یا نینیادهیای
موازی گفته میشوند ،اصأل در رسند ت قیص شامل نشدهاند.

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

داخلی
ویستم ریل تایم تاه وز
به اطالعات دوا اسل
شیکاها دوتیوی
ندارد

خبینگار طلوعنیوز ۰۱دلو ۰۹۱۱
با گذشا دس وال از آغاز پیسژۀ «ریل تایم»  ،ایه ویستم ه وز به اطالعات دوا اسل
شیکا های مخابیاتی دوتیوی ندارد
رییس ادارۀ ت ظیم خدمات مخابیاتی (اتیا) میگوید که ویستم ریل تایم در حال حاضی به
ویسر دسمی در شیکاهای مخابیاتی پیووتهاوا.
بهگفتۀ مسؤسالن اتیا در حال حاضی ویستم ریل تایم به ویستم کییدت کارتهای پیش
پیداخا در شیکا های مخابیاتی پیوند دارد؛ اما به کییدیا کارتهای پس پیداخا ه وز
سصل نیسا.

یض آباد  91/دلو /باختی

داخلی

کار واخا نزدیک به دس کیلومتی ویک کانکییتی در بدخشان به زسدی تکمیل می شود.
یک مسوسل ریاوا احیا سانکشاف دهات بدخشان به آژانس باختی گفا که ایه ویک به

کار واخا ویکی در
بدخشان به زسدی
تکمیل می شود

درازای نزدیک به دس کیلو متیس پن ای نه متی به هزی ۀ وی سپ ج میلیون ا غانی از بینامۀ ملی
راه وازی رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات در ناحیۀ چنارم شنی یض آباد ،میکز بدخشان
واخته می شود .
سی گفا با تکمیل ویک یاد شده بخش بزرگی از مشکالت ر ا س آمد میدم محل ر ع خواهد شد.
https://bakhtarnews.af/

داخلی
سزیی امورخارجه با
وفییپاکستان دررابطه
به گستیش همکاری
های اقتصادی میان
دسکشور،بحث کید

داخلی

آب مورد نیازصدها
جییب کشتزاردرزابل
تامیه شد

داخلی
ن گیهار ،یکی از
بزرگتییه تولید
ک دگان مواد لب ی در
ا غانستان اوا

کابل  91 /دلو  /باختی
محمد ح یف اتمی سزیی خارجه ،امیسز دردیداربا م صور احمد خان وفیی پاکستان در کابل در مورد
گستیش همکاریهای اقتصادی س رسند صلح ا غانستان بحث کید.
به گزارش آژانس باختی؛ درایه دیدار سزیی امور خارجه با تأکید بی اهمیا آتش بس همهجانبه،
اظنار داشا که تأمیه صلح درا غانستان به نفع همه جوانب اوا س میتواند زمی ه واز
همکاریهای اقتصادی س تقویا اتصال م طقه یی شود.

قالت  ۰۱/دلو /باختی
با واخا یک کاریز ،آب مورد نیازصدها جییب کشتزاردهقانان درزابل تامیه شد.
ایه کاریز ،آب ویچشمه یی را از دام ۀ کوهی به صدها جییب کشتزاردررسوتای ناصیان شنیقالت
میکززابل می رواند.
سزارت احیا سانکشاف دهات بیای واخا ایه کاریز دسملیون ا غانی هزی ه کید.
واخا ایه کاریز ،همچ ان ازضایع شدن آب زراعتی جلوگییی می ک د.
یک مسوسل ریاوا احیاسانکشاف دهات زابل به آژانس باختیگفا که با واخا ایه کاریز ،آب
نزدیک به چنارصد جییب کشتزاردهقانان یاهم شد.
جالل آباد ۰۱ /دلو /باختی
ن گیهار ر ته ر ته به یکی از بزرگتییه تولید ک دگان مواد لب ی در کشور مبدل شده اوا.
هم اک ون ده ها ابییکۀ تولید مواد لب ی در ن گیهار عالیا دارند که رسزانه صدها ته تولید دارند.
کار خانۀ لب یات ختیځ یکی از آنناوا ،ایه کار خانه ،ده وال می شود از شیی تولیدی ن گیهار،
مواد لب ی تولید می ک د.
کار خانه لب یات «ختیځ«  ،هم اک ون میزان ویمایه گذاری اش را در ایه بخش به یک سنیم
میلیون دالی امییکایی ا زایش داده اوا س رسزانه توانایی تولید انواع مواد لب ی را دارا اوا.

داخلی

مشیسم طبیعی ،گیاه
طبی یی که نوروتان را
متمایز میوازد

کابل ۰۱/دلو /باختی
مشیسم ،یک نوع ومارق میبوط به خانوادۀ جیها اوا که در نوروتان یاسان یا ا میشود.
ایه گیاه طبی کم یاب ،در ص عا دارسوازی اوتفادۀ زیاد دارد س از ایه گیاه بیشتی بیای واخا
آنتیبیوتیکها به سیژه پ یولیه اوتفاده میشود.
هم اک ون رسوتا نشی ان در نوروتان ازمشیسم به ع وان مواد ضد میکیسب کارمی گییند.
عبدالوهاب نسیمی رییس زراعا ،آبیاری س مالداری نوروتان ،میگوید که مشیسم در نوروتان به
صورت طبیعی ،در ارتفاعات بل د میرسید.
به گفتۀ اس ،تکثیی ایه گیاه طبی از منمتییه زمی ههایی اوا که میتواند در رشد اقتصادی کشور
کمک زیادی ک د.
اس گفا« :مشیسم نوع ومارق ،یک نبات طبی اوا که در ارتفاعات بل د نوروتان در میان
ج گلها به پیمانۀ زیاد پیدا میشود .تولید تخمی ایه نبات واالنه حدسد چنارسنیم تُه تخمیه
می شود س یک کیلوی آن در بازارهای داخلی به بیسا هزار ا غانی س در بازارهای جنانی به پ ج صد
دالی امییکایی به یسش میرود».

داخلی
پول د اسلیه بستۀ بانک
نوت های جدید را
تحویل بانک میکزی
کید

کابل  91 /دلو /باختی
وفارت پول د در کشور ه د از تحویل بانک وت های جدید ا غانی س انتقال آن به ا غانستان خبی
داده اوا.
بانک وت های ا غانی جدید درحالی به ا غانستان تحول داده شده اوا که مییعزیز بیکی
رییس بخش تادیات بانک میکزی در بینامۀ حسابدهی حکوما به ملا هفا دلو گفته بود که
قیار اوا تا یک ماه دیگیچاپ مبلغ ده میلیارد ا غانی بانک وت های نوع ،31 ،01، 911
 91ا غانی که قیار داد آن با کشور پول د ننایی شده اوا سجییان چاپ آن تا یک ماه تکمیل می
شود س توزیع آن در میکز سس الیا ها آغاز خواهد شد.
سی همچ ان گفته اوا که از وال  9232تا  9211مبلغ  03میلیارد ا غانی بانک وت های یووده
سم درس شده ازدسران خارج شده اوا.
یک مسوسل قبلی بانک که نخواوا از سی نام گی ته شود گفا”:با آنکه عمی بانک وت های ا غانی تا
پ ج وال سبیشتی از آن در نظی گی ته شده اوا ،اما بسیاری از بانک وت ها قبل از میعاد معی ۀ آن
یووده س م درس می شوند”.

