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  جدی / باختی ۷کابل /   نیوا ع اسیه 

محمد اشیف غ ی رییس جمنوری اوالمی ا غانستان امیسز با هیئا مذاکیه ک  دۀ هشتمیه نشسسسا 

  .اپتیکا، دیدارکید

به گزارش آژانس باختی؛ درایه دیدارکه در ارگ انجام شد، رییس جمنوری با حمایا از هیئا مسذاکسیه 

ک  دۀ نشسا هماه گی تجارت س تیانزیا ا غانستان س پاکستان )اپتیکا( گفا که مذاکسیات شسمسا بسا 

 .جانب پاکستان باید به اواس اصول س م فعا دس جانبه اوتوار باشد

رییس جمنوربا آرزسی مو قیا به هیئا مذاکیه ک  ده هشتمیه نشسا اپتیکا، گفا که رسابط تجارتی 

  س تیانزیتی ا غانستان با تمام کشورها به سیژه همسایه ها، بی اواس معیارهای پذیی ته بیه المللی اوا
  https://bakhtarnews.com.af/ 

 بسته خبیی

 داخلی

محمد اشیاف غ ی با 

هیئا مذاکیه ک  دۀ 

هشتمیه نشسا اپتیکا، 

 دیدار کید

ریاوا زراعا وم گان به 

ها دهقان امیسز در آن ده

های ننال  سالیا بسته

 .بادام توزیع کید

 جدی/ باختی۷ /ایبک داخلی

محمدرحمه ارغ دیوال، رییس زراعا، آبیاری س مالداری وم گان به آژانس باختی گفا کسه آن اداره 

هسای  ولطان آن سالیسا بسستسه سوارباغ س حضیت های خیم بیای هشتاد دهقان در شنی ایبک س سلسوالی

 .ننال بادام توزیع کید

دساپاشسی س وسایسی   سی ا زسد که بیای هی دهقان شصا س شش ننال، یک کیاچی دوتی، بیل، ماشیه

 .سوایل مورد نیاز، توزیع شد

 جدی/باختی۶کابل/

 خانواده بسته مواد غذایی در کشور توزیع شده . ۷۸۰۴۷از آغاز بینامه دوتیخوان ملی تا اک ون، به   

دوتیخسوان  ٔ  صدیق صدیقی وخ گوی رییس جمنوری امیسز در تویتیش نوشته اوا که از آغاز بینامه

  .سلسوالی کشور بسته مواد غذایی توزیع شده اوا ۴۷خانواده نیازم د در ۷۸۰۴۷ملی تاک ون بیای 

درصد جمعیا ا غانستان را تحا پسوشسش ۰۰صدیقی نگاشته اوا: هدف حکوما ایه اوا که حدسد 

کس سد،  ها قیار دهد، تا با خطیات اقتصادی یی که به دلیل موج دسم کیسنا میدم را تندید مسی ایه کمک

 .مبارزه شود

بینامه دوتیخوان ملی 

خانواده مواد ۷۸۰۴۷به 

 غذایی توزیع کیده اوا

 داخلی



کمیسیون تدارکات 

ملی : هفتاد س وه مورد 

تدارکاتی ، مورد بیروی 

 گی ا قیار

 داخلی
 جدی/باختی7کابل/

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

 .ا غانستان رسز گذشته در ارگ بیگزار شد

به اواس معلومات د تی مطبوعاتی ریاوا جمنوری به آژانس باختی، در ایه جلسه به شمول 

مورد تدارکاتی شامل اعطای  ۷۷طیح تسییع رسند تدارکات ننادهای د اعی س ام یتی، 

قیارداد، تعدیالت، یادداشا ها، درخواوا های هدایا، تحقق  یصله های قبلی کمیسیون س 

 .همچ ان  سخ قیارداد، مورد بحث س بیروی قیار گی ا

در آغاز جلسه، طیح پیش نادی شورای ام یا ملی جنا تسییع رسند تدارکات سزارت های 

 .د اع ملی س امور داخله به گونۀهمه جانبه، مورد بحث س بیروی قیار گی ا

همچ ان تاکید شد که در دراز مدت باالی طیح  عال وازی تصدی ها از جمله تصدی های  

 .ارزاق س حفظ س میاقبا تاویسات م حیث دس اسلویا ضیسری کار صورت گیید

 جدی / باختی 7پلخمیی / 

عبدالوکیل اعظمی آمیعواید بغالن به خبینگار آژانس باختیگفا که مجموع عواید ادارۀ 

دسصد سهفتاد  ”ا عانی بود که در مقایسه با”میلیون وه صد س وی ” مستو یا بغالن

ا غانی پالن سزارت مالیه، بیسا سدسدرصد ا زایش را نشان می دهد که پ جاه ”میلیون سیک

 .ملیون ا غانی بیشتی جمع آسری شده اوا سنه

به گفتۀ سی، ایه عواید ازمالیات شیکا ها ، پوه تون ها ، کلی یک های صحی، شفاخانه 

های شخصی،  یسش اسراق بنادار سمالیات کارم دان دسلا گید آسری شده اوا س ایه بخشنا 

 را چشمه های عایداتی بغالن یادکید.

درعواید وال 

مالی ادارۀ 9/11

بیسا “مستو یا بغالن 

ا زایش به ”سدس درصد

 عمل آمده اوا

 داخلی

 ۹۷۰۰جدی  ۶نیوز طلوع

دار شدن بانک میکزی رد  گان بیای عنده که اجمل احمدی از ووی مجلس نمای ده در حالی

جمنور غ ی را نیز  های رییس اوا که وتایش اوا، اما اس نه ت نا به کارش ادامه داده شده

 .اوا همیاه داشته به

حیث ویپیوا بانک  گوی د که از لحاظ قانونی ادامۀ کار اجمل احمدی به دانان می حقوق

جمنوری اخییأ با نشی تصوییهایی از دیدار  میکزی خالف قانون اوا؛ اما ارگ ریاوا

گزاری  جمنور از کارهای اس وپاس جمنور غ ی با آقای احمدی گفا که رییس رییس

 .اوا کیده

های قانونی ندارد،  دانان صالحیا گفتۀ حقوق که به جمنور با کسی چی ی رییس بی خورد ایه

 .اوا همیاه شده های ت دی را به ساک ش
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ها به  ساک ش

گزاری  وپاس

جمنور از  رییس

 ویپیوا بانک میکزی

 داخلی


