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 عقیب/ باختی۴بل/کا

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان شام امیسز شیکا هوایی باختی ا غغغان 

 .الوت ه را پس از احیای مجدد، ا تتاح کید

در میاومی که بدیه م اوبا در تاالر میدان هوایی بیه المللی حامد کیزی بیگزار شد س در 

آن امیاهلل صالح معاسن اسل ریاوا جمنوری س داکتی حمداهلل محب مشاسر ام یا ملی س شمار 

دیگیی از مقامات دسلتی حضور داشت د، ابتدا ج یال وید عمی صبور رییس میدان هوایی بیه 

 .المللی حامد کیزی صحبا کید

سی دوتآسردهای خویش را بیشمید س گفا که در مدت پ ج ماه گذشته در زمیغ غا ایغجغاد 

ویستم مدیییا ساحد س اخذ گزارش ها از تمام ادارات، مبارزه علیه  ساد س جغلغوگغیغیی از 

قاچاق مواد مخدر س اموال مم وعه س انتقال اوعار خارجی، تغییی در مدیییغا مغحغل هغای 

بازروی ، بیداشته موانع غیی ضیسری، اعمار چنارراهی مقابل تیمی ل س واحه سی آی پغی س 

 .تیتیب س ت ظیم راه های عابیان، کارهای منمی انجام شده اوا

bakhtarnews.com.af  

 

  عقیب/باختی4مزارشییف/
 

  .بیای وه صد دامدار کوچی در بلخ امیسز خوراکا حیوانی توزیع شد

آه گی با د تی کمیغتغا  به گزارش آژانس باختی، ریاوا زراعا، آبیاری س مالداری بلخ در هم

هال د بیای ا غانستان س به کمک مالی وازمان جنانی خوراکه س زراعا ملل متحد بیای وغه 

های ننیشاهی، خلم س چمتال آن سالیا مواد خوراکه حیوانغی  صد دامدار کوچی در سلسوالی

   .توزیع کید

 بسته خبیی

 داخلی

محمد اشیف غ ی 

رییس جمنوری، 

شیکا هوایی باختی 

ا غان الوت ه را پس از 

احیای مجدد، ا تتاح 

 کید

وه صد دامدار کوچی 

در بلخ خوراکا 

حیوانی دریا ا 

 کیدند

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133635-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133625-%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%80-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133625-%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%80-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133625-%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%80-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133625-%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%80-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%


 

 عقیب/ باختی۴کابل/
 

جلسا شورای ام یا ملی  ۵۱سزارت مالیه به اواس حکم ریاوا جمنوری س مصوبه شماره 

به م ظور ا زایش عواید ملی، تامیه ام یا س نظم عامه س جلوگییی از مختل شدن جییان 

عقیب وال جاری آغاز می  ۵۱سوایط بدسن او اد گمیکی یک کلید را از   تیا یک رسند ثبا

 .ک د

سوایط خویش را در  ۵۹۱۱قوس  ۷۲ب ا تمام مالکان سوایط  اقد او اد مکلف اند الی 

 .ثبا س طی میاحل ک  د  گمیک ها س در سالیاتی که گمیک موجود نیسا در مستو یا ها

همچ ان تاکید می شود که عیایض مب ی بی ثبا س طی میاحل سوایط بدسن او اد بعد از 

انقضای میعاد  وق قابل پذییش نیسا س سوایل بدسن او اد باقی مانده را میاجع میبوط 

 .ضبظ می ک د

  یصدی تخفیف در قیما دیتابیس گمیکی بیای سوایط غیی زرهی  اقد او اد گمیکی 

  یصد 91با تخفیف  0111الی  1//5از مدل 

  یصد 51با تخفیف  0151الی  0115از مدل 

  یصد 1/با تخفیف  0101الی  0155از مدل 

تمام سوایط نظی به حجم ول در تابع محصول گمیکی مطابق به تعی ه میعی االجیاء قیار 

 یصد محصول قیار  01می گییند. آنعده عیاده جاتی که شامل تعی ه متذکیه نباشد تابع 

خواه د گی ا، اضا ه بی آن تمام ایه سوایط شامل معا یا از وایی انواع جیایم گمیکی س 

 .تیا یکی میگیدد

 بیای سوایط زرهی  اقد او اد گمیکی   یصدی تخفیف در قیما دیتابیس گمیکی

  یصد 11با تخفیف  0115الی  0111از مدل 

  یصد 41با تخفیف  0151الی  0119از مدل 

  یصد 1/با تخفیف  0101الی  0152از مدل 

تمام سوایط نظی به حجم ول در تابع محصول گمیکی مطابق به تعی ه میعی االجیاء قیار 

 می گیید.

 یصد محصول قیار خواهد گی ا،  1/آنعده عیاده جاتی که شامل تعی ه متذکیه نباشد تابع  

 .اضا ه بی آن تمام ایه سوایط شامل معا یا از وایی انواع جیایم گمیکی س تیا یکی می شود

اطالعیه سزارت مالیه 

در مورد آغاز رسند 

ثبا سوایط بدسن 

 او اد یک کلید

 داخلی
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  .یی در مزارشییف امیسز آغاز شد کار قییریزی هژده کیلومتی ویک حلقه

به گزارش خبینگارمحلی آژانس باختی، ایه ویک به درازای هژده کیلومتی س پن غای چغنغل 

  .متی، به هزی ا وه میلیارد ا غانی از بودجا سزارت  واید عامه قییریزی می شود

 -ویک یادشده که ج وب شنیمزارشییف سشنیک های یولمیب ها را به شاهیاه مزارشییف 

 اریاب سصل می ک د، پس از ده وال کار قییریزی آن آغاز شد که با اوتقبال میدم س باش د 

  .گان م طقه قیارگی ا

با واخا ایه جاده، مشکل تیانسپورتی بیش از بیسا شنیک سپ ج هغزار خغانغواده حغل 

  .شودمی

محمد  یهاد عظیمی، سالی بلخ با حمایا از رسند بازوازی در بلخ به میدم اطم یان داد که با 

.همکاری نمای دگان میدم بلخ در شورای ملی، ام یا پیسژه های عام الم فعه تامیه می شود

  

 ۱۴,۵۹۱۱عقیب 

 صدای امییکا 

صدها نفی از مشتاقان پیساز س وفی بیای صیف یک سعده غذا در داخل طیارۀ خط هوایی 

 . و گاپور هزاران دالی پیداخت د

های هوایی  گییی کیسناسییسس، بیخی شیکا با کساد بازار خطوط هوایی به دلیل شیوع همه

های بدیل را بیای پول در آسردن ایجاد کیده اند، مثالً پیساز به هیچ جا تا ویی داخل  رسش

 . طیاره س یا هم صیف غذا در داخل طیاره

های آن به دلیل  خطوط هوایی و گاپور که هزاران کارم د آن بیکار شده س تقییباً تمام طیاره

خود را که بزرگتییه طیارۀ  A380 گیی شده اوا، یک طیارۀ گییی کیسناسییسس زمیه همه

 . مسا یبیی جنان اوا، به روتوران مبدل کیده اوا

www.darivoa.com  

هژده کیلومتی ویک 

در بلخ قییریزی 

 شودمی

 داخلی

قیما یک سعده غذا 

در یک طیاره 

 دالی ۴۲۹و گاپوری 

 خارجی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133626-%D9%87%DA%98%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133626-%D9%87%DA%98%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133626-%D9%87%DA%98%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%AE-%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

