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 عقیب / باختی 9کابل / 
 

در حضور محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان، قیاردادهای خدمات ام یتی، 

مدیییا عملیاتی، خدمات زمی ی س ویستم وازی س تک الوژی چنار میدان هوایی بیه المللی 

 .کشور، امیسز به امضا روید

به گزارش آژانس باختی؛ درمیاومی که به ایه م اوبا درقصی چنارچ ار ارگ بیگزارشد س در 

آن مشاسرشورای ام یا ملی، ویپیوا سزارت مالیه، رییس عمومی ادارۀ امور س شمار دیگیی 

از اراکیه بل د رتبۀ دسلتی نیز حضور داشت د، قیاردادهای متذکیه را م صور الم صوری رییس 

امارات متحدۀ عیبی س داکتی محمد قاوم س ایی زاده رییس ادارۀ هوانوردی  G42 شیکا

 .ملکی امضاء کیدند

 بسته خبیی

 داخلی

قیاردادهای خدمات 

ام یتی، مدیییا 

عملیاتی، خدمات زمی ی، 

ویستم وازی س تک الوژی 

میدان های هوایی کشور، 

 به امضاء روید

  عقیب/ باختی ۸هیات/

خواف ازاییان به ا غانستان روید. ایه خط که به  -نخستیه قطار مسا یبیی راه آهه هیات

تازگی کارواختش تمام شده اوا، قیار اوا به زسدی به اشتیاک مقامات ا غانستان ساییان 

  .گشایش یابد

درنخستیه گام ایه قطار راه آهه هیئا اییانی را به هیات انتقال داد که آخییه کارهای ایه 

  .بیداری ک د مسیی را بیروی س آماده بنیه

جیالنی  یهاد وخ گوی سالی هیات به آژانس باختیگفا که پس از گشایش ایه خط آهه، 

  .رسند انتقال مسا یان سکاال های تجاری میان ا غانستان ساییان ازآن آغازمی شود

کارش اوان اقتصادی موجودیا یک خط آهه بیای انتقال کاال های ا غانستان ساییان بییک 

تجاری میان دس کشور می خوان د. آنان می گوی د با  -دیگیرا باعث تووعۀ پایدار اقتصادی

گشایش ایه مسییراه آهه، ص عا کاران ستجار ا غان می توان د ازایه طییق، اموال شان را با 

  .بنای کم به بازار های اییان س ازآنجا به بازارهای دیگی کشورها بیوان د

نخستیه قطارمسا یبیی 

خوف ازاییان به  -هیات

 ا غانستان روید

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133867-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%A
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133862-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133862-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133862-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%


  عقیب/ باختی ۸کابل / 

جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاوا محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی 

  .ا غانستان شام رسز گذشته د ر ارگ بیگزار شد

به اواس معلومات د تی وخ گوی رییس جمنور به آژانس باختی، در ایه جلسه ابتدا، النام 

عمی هوتکی رییس عمومی ادارۀ تدارکات ملی، در مورد قیارگی ته اداره تدارکات ملی به 

ع وان اداره بیتی در امی اطالع روانی س تطبیق احکام قانون دوتیوی به اطالعات، 

نا ذواخته متحدالمال جمع آسری س نشی مالکیا ذی فع در قیاردادهای عامه س عقد تفاهم 

 .نامه همکاری های مشتیک در زمی ه با سزارت ص عا س تجارت به جلسه معلومات ارائه کید

سی همچ ان چگونگی پیشی ا تحقق  یصلۀ کمیسیون تدارکات ملی پییامون طیح اصالحی 

ارنوالی را به څام یا س تقدیی از اقدامات اداره تدارکات ملی از ووی لوی   تدارکات بخش

  .جلسه پیشکش کید که مورد اوتقبال رییس س اعضای کمیسیون قیار گی ا

مورد تدارکاتی شامل پیسژه های زییب ایی، اعاشه یی س خدماتی س  ۶۰۱درایه جلسه 

در داخل میدان   درخواوا هدایا پییامون خدمات ام یتی، خدمات حمل س نقل زمی ی

همایی س خدمات انتقال ویستم س تک الوژی در میدان های بیه المللی کشور میبوط اداره 

  .هوانوردی ملکی را پس از بحث س بیروی، م ظور کید

مورد درخواوا هدایات، یادداشا ها،  ۷۴به همیه تیتیب کمیسیون تدارکات ملی رسی 

پیش نادها س موضوعات تدارکاتی نیز تصامیم الزم اتخاذ کید س به ننادهای میبوط در زمی ه 

   .هدایات الزم داد

کمیسیون تدارکات ملی 

مورد تدارکاتی را  ۶۰۱

 م ظور کید

 داخلی

 

 عقیب/ باختی 9کابل/ 
  

نثاراحمد غوریانی ویپیوا سزارت ص عا ستجارت که در راس یک هئیا عالی رتبه ازبخش 

خصوصی س دسلتی به جمنوری اوالمی پاکستان وفی کیده اوا، امیسزبا محمد صادق 

 . و جیانی رییس مجلس و ای آن کشور دیدارکید

به گزارش آژانس باختی؛ درایه دیداردرحالی که نجیب اهلل ناصی رییس کمیتۀ صحا، سرزش، 

رسی گستیش س تووعه همکاری های تجارتی س   امور جوانان سلسی جیگه نیز حضور داشا،

تیانزیتی میان ا غانستان س پاکستان س همچ ان تامیه س تاثییصلح به بنتی شدن سضعیا 

  .تجارتی بیه دسکشور، بحث س تبادل نظی صورت گی ا

همچ ان ویپیوا سزارت ص عا س تجارت کشور، خواهان همکاری بیشتی دسلا پاکستان 

بیای بیطیف شدن مشکالت تاجیان ا غانستان جنا تووعه س بنتی شدن تجارت س تیانزیا 

  .بیه دس کشورشد

ویپیوا سزارت ص عا 

س تجارت، تامیه صلح را 

بیبنبود سضعیا تجارت 

میان ا غانستان س 

پاکستان، ارزشم د 

 دانسا

 داخلی

http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133858-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133858-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133858-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
http://bakhtarnews.com.af/dari/business/item/133845-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%
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هایش را بیای تووعۀ کشاسرزی به ا غانستان اعالم  بانک تووعۀ آویایی، بستۀ جدید کمک

 .کید

های جدید ایه بانک بیای  بیب یاد یک خبینامۀ ایه بانک، بیش از هژده میلیون دالی کمک

های قابل کشا  یاری زمیه ها را بیای آب شیق کشور زمی ه های آمو در شمال مدیییا آب

 . یاهم خواه د واخا

هایی از  اوا که از ایه مبلغ در حفظ س نگنداشا ج گالت در بخش در ایه خبینامه آمده

 .کشور نیز اوتفاده خواه د شد

گذاران در کشور از رکود کارسبار شان در پی به  همزمان با ایه، شماری از بازرگانان س ویمایه

 .های ویاوی در کشور نگیان اوت د شدن رسند صلح س نابسامانی درازا کشیده

 

 آرمان ملی 3188, 31عقیب 

 
  

میلیون دالی پول دسلتی کار  56وال اوا باالی  31معامله قدرت س تجارت، غض فیگیسپ 

 ک د می

 31گان مدعی اوا که او ادی در دوا دارد که غض فی گیسپ از  یک عضو مجلس نمای ده

ک د س در نتیجه معامالت ویاوی  میلیون دالی پول دسلتی کار می 56وال به ایه طیف باالی 

 ه وز هم حاضی نیسا، ایه پول را پیداخا ک د.

گی او ادی به دوتش رویده که  محمدعارف رحمانی یک عضو مجلس گفته که به تازه

های وال اوا که نزد دس  میلیون دالی پول میدم ا غانستان وال 56دهد، نزدیک به  نشان می

 شوند، قیار دارد. های غض فی گیسپ می تاً از زیی مجموعه وه تا شیکا که عمد

شد تا قیما تیل در بازار ثابا  آقای رحمانی ا زسد، ایه پول بیای خییداری تیل داده می

وال اوا که نزد ایه خانواده قیار دارد، نه پول بیگشا شده، نه  31بماند. اما، ایه پول 

 اوا. مفادش بیگشا شده س نه جییمه س ضمایمی که دارد بیگشته شده

به گفته اس هیچ کس نه ریاوا جمنوری س نه سزییان مالیه س نه نمای ده گان مجلس به ایه 

اند، بلکه هی بار بی اواس معامالت  ثیست میدم ا غانستان که به نحوی دزدی شده توجه نکیده

 شود. های قدرت به نحوی پوشانده می میان خانواده

بانک تووعۀ آویایی 

ها  بستۀ جدید کمک

بیای ا غانستان را اعالم 

 کید

 داخلی

قیما یک سعده غذا 

در یک طیاره 

 دالی ۷۴۴و گاپوری 

 داخلی

http://www.armanemili.com/posts/author/amilli


 صدای امییکاه

 ۶۴۰۰, ۰۰عقیب 

گوید که ایه کشور بیای بار دسم عضویا وازمان ابتکار  سزارت معدن س پتیسلیم ا غانستان می

 . را به دوا آسرده اوا (EITI) شفا یا ص ایع اوتخیاجی

اکتوبی )ننم عقققیبد در صقفقحقۀ  ۴۰هارسن چخانسوری، ویپیوا ایه سزارت رسز جمعه 

ها س تامیه  بوک خود نگاشته اوا: "سزارت معادن س پتیسلیم، ضمه اصالحات در تصدی  یس

 (MSG)   شفا یا در پیسوه اعطای قیاردادها س جوازها، جلسات م ظم گیسپ چ دجانقبقه

مدنی س وکتور خصوصی را انجام داد س در تقکقمقیقل  متشکل از مسوسلیه حکوما، جامعه

 ". های چشمگیی داشا نمودن معیارهای پیسوه دسم اعتباردهی، پیشی ا

آقای چخانسوری گفته اوا که ایه سزارت بیای تطبیق وفارشات وازمان ابتکار شفقا قیقا 

 . ص ایع اوتخیاجی تالش کیده س متعند باقی خواه د ماند.

عضویا مجدد ا غانستان 

در وازمان شفا یا 

 ص ایع اوتخیاجی

 داخلی


