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کاي ٍ ً ریي را ًکَّص کیٌن .اهیب
یبد از قلن ث سیتبى چگًَیِ ه یر
ض .
ٍحایی ٍارسییتِ هسییئَ ادراییی
ضوبر

از فرٌّگابى کطَر ً ،یص ٍ

اًروي قلن افغبًستبى هاگَیی  :رٍز

دبیگبُ قلین را در اغاایر ،احیَ ٍ

قلیین ثییرا ًاسییتاي ثییبر اَسییط

اَسعِ یک دبهعِ ثسیابر ثیب اّوایت

فرٌّگایییبىًَ ،یسیییٌ گبى ٍ قلییین

ه داًٌ هگر ه ر ه

سیبزً در

محمد مسعود صدیقی

ث سییتبى کطییَردر 18حییَر سییب

افغبًستبى کطَریست در قلت آسیاب ٍ

رسا .

ًاس دچبر هطکال

حبکن است اَدیِ

 1392ارلا ض کیِ اییي هراسین

سرضبر از هعبدى ٍ هٌبثع زییر زهاٌی

ضییرکت چاٌییبی در ثراثییر قییرارداد

از ًظر آگبّبى اهَر اقتػبد

ثیییرا اغیییحبة قلییین ّرگیییس

ثیرا ًاسیتاي ثیبر ازسیَ ضیجکِ

ثبارزش ٍ گیراىثْیب کیِ در سی

هع ى هس عاٌک اعْ سیرردُ ثیَد

ٍ اّوات اقتػبد

ٍدَدً ارد .

الَیسیًَ خػَغی خَرضیا در

آسیابی ٍ هٌ یِ حیبیس

کِ عالٍُ ثر اسیتاراد هعی ى هیس

ثییِ هخبثییِ اعتوییبد ٍ اعتجییبر ثسرگیی

ه بم ثبال است ،اکخیر هعیبدى احریبر

زهاٌِسبز

پرٍسِ استاراد هع ى ٍ

گ ت کِ در هراسین ارلای از

کریوِ ٍ هس ،طال ،ییَراًان ،سیرة،

یک سلسلِ فعبلاتّیب

ٍ ...ایب کٌیَى

دبهعِ کِ ا ٌ

کطیَرّب

ثرخ از قلن ثیِ دسیتبى ثیِ هیرگ

َّا

غریجبًییِ دییال ًییَراً ،پَّبًیی

ٍ

سرٍرّوبیَى ٍدیگراى اضبرُ کردُ

رٍز قلن در 18حَر سیب  1392ثیِ

سوٌت ،سیٌ

ثابى داضتٌ ایٌرب گیَّر را قاویت

ًَیسٌ گبى ٍ ضبعراً کیِ از خیَد

اسییتاراد ًبضی ُ اسییت اهییب ثع ی

گراى ها رٍضٌ هگر آًْب از اّوات

آحبر ثرار خلق کردُ ثَدً  ،دَایس

ازیي هعبدى ثِ طَر غارهعایبر

ًٍ ییص سییبزً ٓ قلیین آگییبُ ًاسییتٌ

قلن طالیی ٍ ً یرُ ا ثیِ عٌیَاى

حب استاراد ٍ ثْرُثیردار

درهییَرد ٍدبیگییبُ قلیین در دبهعییِ

دَایس ث ست آٍردُ ثَدً .

دکتَر سیا های ٍم رّیاي ٍزییر
پاطاي ٍزار

اطالعیب

ٍفرٌّی

ٍ

کبث سریٌب ثرگسار ض .

ه افسای کیِ رٍز قلین ثیرا

اًروي یک رٍز خبظ ًاسیت ثلکیِ

ٌّر آثبد ًاس غحجت کیرد ٍ گ یت
کِ ٌّر آثبد ٍ قلین آثیبد دٍ پیرٍشُ

سییَگٌ یییبد هاکٌیی (ىٍ ،ال لیین ٍ

ّر رٍز ثبی ثرا

از

ثییَد  ،زهبًاکییِ ثییِ حاییج ٍزیییر

هبیس رٍى) ارزش ٍ اّوات قلین از

رٍز قلن ثبض ٍ ثِ ایي رسن کِ ّیر

دسیییت آٍردّیییب آدهایییساد در

اطالعب

ٍفا یِ

خ هت ثطر قرار ًو گرفیت ٍ از

ثِ ٍدیَد ًوی آهی ٍ ثسیابر

قلن ث ستبى هبًٌ

ّواي دب آغبز هاگردد.

رٍز ،رٍز قلن است ثیرا

هاکردم از ضبرٍا کبث خَاسیتبر

قلیین ثییِ دسییتبى ٍ خبهییِ کییبراى

ارزش ّب ٍ رض استع ادّب فعبلات

ف بی اًسبً هحرٍم هاوبً .

اَزیع ًویرا

رّبیطی دریکی از

رسبلت ثس ثسرگی در قجیب اییي

هاٌوبین .

در قراى هرا ًایس خ اًٍی (د) از

ًبحایِ ّیب کبثی ثیِ ٌّرهٌی اى،

ع اِ الْ دارً ٍ ثبی ثیب ایویبى ٍ

ٍ

قلن یبد کیردُ اّواتی در حایب

ًَیسٌ گبى ٍ ّوِ آًبًاکِ در عرغِ

ایخبر  ،قلن را ثِ کبر اً ازً .

ثرا ًبم گیاار رٍز  16حیَر ثیِ

اًسبً دارد کِ ّاچ چایس ایب اییي

ًَیسٌ گ ٍ ٌّر کبر هاکٌٌی ضی ُ

ٍفرٌّی

ای یب

ٍ

هاگَی :ضبعراىًَ ،یسٌ گبى ٍ

دفیبا از

یبد آٍر ض

عٌَاى "رٍز هل قلین" در سیبلٌبهِ

ح ً ارد.

ثَدم کِ از سَ

در عػر حبضر کیِ عػیر کورایَار

پایرفتِ ض اهب ًِ ثیِ گًَیِ ًبحایِ

ثردٍش دارً  ،ثبی ثرثٌابد ٍاقعایت

است ثبز ّن کوراَار خیَدش زادُ

اختػبغ ث قرار ض اب ثاطی از

ثِ ًگبرش ثرردازً ٍ ق سات قلینرا

ارلا ًطی ُ ثیَد .رٍز قلین ثیرا

ًگبُ دارً .

ثسابر از افغبىّب ًیب آضیٌب اسیت ٍ

ضیبرٍال کبثی

ثَد ثِ راُ ه اً ازً ٍ ّواي طیَر

هعییبدى اسییت بدُ هییرحر غییَر

سبالًِ چٌی هالایَى دالیر هیبهَریي

ثبق هبً ُ اسیت ٍ اییي سیرهبیِ ثیِ

ًو گارد ٍ در ٍقیت اسیتاراد آى

دٍلت عالٍُ از پَ قیرارداد ثیرا

هالابردّب دالر ثبلغ ه

افغبًستبى ،کویک هی کٌی  ،اهیب ثیب

استاراد ٍ ثْرُ گایر

از ضاَُّب

کیِ الزم اسیت از

هع ىکیبر

ٍ ٍسیبی

ه رًاسُ اسیتاراد هعیبدى اسیت بدُ
ًو ضَد ،ثٌیبً سی

اسیتاراد ثیِ

طَر عوَم پبئاي ه ثبض  ،اهب آًچیِ
هسئَالى ٍزار

ٍ حکَهت ٍحی

هلی

هعبدى
گردیی ُ

است ،استاراد غار قیبًًَ

هعیبدى

است ،چٌبىکِ از دیر زهیبً

سیر ٍ

اذّبى عبهِ هار س ٍ ایي اسیتاراد

دکتَر رّیاي در پاًَی از ارلای

ً ییبم هاتلییف ضییْر کبثیی ثییِ

ا واي اعتجیبر ٍ اعتویبد کطیَر در

کطَر هب اب اکٌیَى دسیت ًیبخَردُ

پاص از ایي از رٍز قلن در افغبًستبى

هییي از آًگییبُ کییِ ثییِ کییبر ضییعر ٍ

ٍ اعوبرسبختوبىّب ثرا

ثَد ٍ ثیبش

کِ هعبدى سرهبیِّب

ثسرگ هل

قیرار

هعییبدى هَدییَد در ٍالیییت ّییب ثییِ

ثسابر

ّوچٌبى ثِ خبطر اح اث خط آّي

ٍ

کِ در هع ى هػرٍف کیبر خَاٌّی

ّوِ آًْبی کِ رسیبلت ًَضیتي را

ّب در راث ِ ثِ دسئاب

را

هحسَة ه گردد ٍ گ تِ هی ضیَد

اهب هعبدى ٍ داضتِّب

افغبًستبى ًاس درد ض ُ است .

قلن است.

در هابى کطَرّب

دْیبى

در

غ اّب

ًویییرا

ایییَزیع آى ادارُ را در

هعبدى ّر کطیَر

کبرگراى ٍ اًرٌاراى افغبى ٍ چاٌی

سجت ًگراً

کیِ در افغبًسیتبى

ارزش

س

دارد ،هگر طَر

گ ت کِ ٍقت خ اًٍ (د) ثِ قلین

گ ت :اگر قلن ًجَد ،ه ًات اًسیبً

زغیب

ثبزسیبز

اقتػبد

ه ثبضٌ .

ّب

از اسیتاراد غایر قیبًًَ

غار قبًًَ

در حیب افیسایص

ایي

اسییت کییِ هسییئَالى حکَهییت ٍ

رٍز قلن گ ت :ارلای از رٍز قلین

ٌّرهٌ اى ٍ ًَیسٌ گبى اختػیبظ

ادثاب

پرداختِ ام ،کَضیص ثیرآى

رٍز چاس ًوا اً  .اهیب فرٌّگایبى

هسییئَالى ٍزار

هعییبدى ٍ غییٌبیع

در ح ا ت ارلا از ّویِ قلین ثیِ

دّ کِ پس از آى ثرخی ًویرا

داضیتِ ام ایب قلین را ثیرا ثبزاییبة

االش دارً اب ثب ارلا گسیتردُ از

کطییَر ثییرا

دلییَگار

از ایییي

اأسف کِ اب الحیب
خجر

از اییي هسیبی

ًاست ٍ ّاچگًَِ فعبلایت در

ثايالولل

است.
زییر زهاٌی

ضیَد کیِ ثیب
آى ًیِاٌْیب

کطَر هیب ثیِ خَدک یبی اقتػیبد
ه رس  ،ثلکِ در دویع کطیَرّب

دستبى ٍ ًَیسٌ گبى ٍ ّویِ دسیت

رّبیطیی هٌ ییِ چْیی دختییراى

ٍاقعات ٍ در راُ حق ٍ ع الت ثیِ

ایي رٍز ،ثیِ قلین اّوایت ٍ ارزش

آٍردّبی است کِ ثطر ثیِ ٍاسی ِ

اَزیع ض اهب ًِ ثِ گًَِ کبه .

کبر ثٌ م .

آى ارد ثگاارً

ثِ اّ قلن پیرٍشُ ًوا ٌّی ٍ ،لی

در دبهعییِ ا کییِ ا ٌیی

قلن ثِ آى ًبی

ض ُ است.

قلن اراجبم هست ان ثب کتبة ٍ ه بلعِ
دارد رٍ ایییییي دلایییی ٍزار

درثبة ا ٌ

ٍ غبحجبى زٍر حتی

هٌبطق سجسضبه ثرًبهیِ ضیب رٍالی

اسییتاراد ّییب در پیی دسییترَ

هعیی ى فعییب هیی گردییی ٍ کییبر

رفت ،اهب ثْیرُثیردار

اًی ٍ

استاراد آى آغبز ه یبفت اأحارا

ایي هعبدى ثِ فعبلاتّیب

است؛ ثاگوبى اَدِ ارثبثبى ثِ قلن ٍ

قلیین پییس از سیی َم طبلجییبى ثییِ

گوبى هارٍد کِ از احر ایي االشّیب،

گستردُ آًرا در اقتػبد کطَر ضیبّ

گراًجْیب ،داًیِ

حییبکن

قبث یبد آٍر

راّکییبر ّییب

اسیت کیِ اًرویي

هییَحر از دسییتجرد

ایي هیَرد اًریبم ًابفتیِ .اگیر اییي

حرٍاوٌ دْبى ًاس ثِ ضیوبر خَاّی

قبچبقچابى هعبدى درٍالیب

حکَهت ٍح

هل

ٍ اسیتاراد
هسیئَالى

ٍاثسیتگ دارد

اغحبة قلنّ ،رگس ٍدَد ًی ارد ٍ

ّوکییبر اًروییي قلیین دْییبً در

ثلٌ هٌس ه سبزً .

در دبهعِ ا کیِ درگایر احریر ٍ

کبث ایربد ض .

ّب

ه بلعِ را درد ا َین کرد ٍ یک از

ٍ ثییِ سییبحِ ا سییجس هکرٍریییبى

اعػت گًَیِ گیَى ثبضی ً ،جبیی ٍ

درد ّیییب فیییراٍاى اًیی اهبًسیییاِ

ًجبی فراهیَش ًویَد کیِ هَضیَا

گاییر

ّ تِ ّب را ثِ عٌَاى ّ تیِ کتیبة ٍ

سَم اضبرُ کردُ گ ت :ارثیبة زٍر

سییاي از ثای اد رٍدً ،جبیی اًتظییبر

دٌّ ی گبى اً ی ب  ،ثییب ایییي ثاییت

هعبدى در کطَر از چٌ سب ثِ اییي

ثییبیک از ضییرکت ّییب

ه بلعِ هعرف کرد ٍ ًوبیطگبُ ّیب

در سبحِ هکرٍریبى سَم ثلٌ هٌس

اَدییییِ ثییییِ ًَیسییییٌ گبى را

حییبفب ثییِ ایییي گییسارش پبیییبى

سَ در ثيثست قیرار دارد ،از دولیِ

ابدکستبى ٍ ضرکت افغبً قیرار داد

اقتػبد

کتبة را در هرکس ٍ ٍالییت ّیب راُ

ّییب سییبختِ ٍفرٍختٌیی هگییر

داضت !

ه ثاطان

هَضَا هع ى هس عاٌک لَگر کیِ

ض ُ ثَد ٍ اَلا آى ًایس ایب هی ا

هردم ثردارًی ٍ کطیَر را هترقی ٍ

اًییی از کیییرد ایییب ًبضیییراى ٍ

ثییِ اّیی ٌّییرٍقلن زهییاي دادُ

هگر ثٌ ُ ثب ٍدَد ّوِ دضیَاریْب

ح یج دٍست ًگیَین ثیِ دیس ثیِ

ًَیسٌ ُّب کتبة ّبیطبًرا ثِ ًویبیص

ًواطَد .

فراراُّ ،وَارُ کَضا ُ ام ،قلین را

ح ر

ثگاارًی ٍ یییب ثییب پییَ اًی ب ثییِ

ّوچٌبى افسر رّجاي ضبعر ضیٌبختِ

اطالعب

ٍ فرٌّ

ّ تیِ کتیبة ٍ

ثرا

اربر

از ًَساٌ ُ گبى هعیرٍف

دٍست – کِ آضیٌب سیاي

در گسترُ داد ٍ در ثراثیر ثای اد ثیِ

آضٌب ًکَداً

کبر ثٌ م.

بگذار دُر گوهز را باسـگ

چگا نماند چگين نيش هم نه خواهد ماند

فرٍش ثرسبًٌ .

ض ُ یک

ٍ در خػَظ پرٍشُ قلین آثیبد ٍ

کطَر ثِ خجیر ًگیبر آشاًیس ثیبختر

کَضا ُ ام از عطق ساي گیَین ٍ

پبسرَر سابحت ثیِ اسین ًیبدر خیبى
ٍلیی احویی ضییبُ ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن هجیبرب ضیبُ
ٍلیی عجیی الابلق ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین هحوی ٍلی
عج الرحان ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثیِ اسین عج الحوای
ًعاو ٍل غ ر علی ه یَد گردیی ُ
اعتجبرً ارد.
***
افْبر ًبهِ هبلابا سیب  1393ثیِ اسین
ضرکت لَشستاک خبى داکر ه یَد
گردی ُ اعتجبر ً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن اوٌب ثٌت
اًَر ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین دوعیِ گی
ٍلیی ضییار هحویی ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.
***

***
پبسرَر سابحت ثِ اسن هحوی دالٍر
ٍلی ی سیییا داد ه یییَد گردیی ی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سیابحت ثیِ اسین عج االحی
ٍلیی عجیی الرازق ه یییَد گردیی ی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین زحی ثٌیت
عجیییی الرحان ه ییییَد گردییییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
اَل کبر ثِ اسین ًظیبم الی یي ٍلی
فاییرٍز الی یي ه ییَد گردیی ُ اعتجییبر
ً ارد.
***
ثیِ اسین
اردوِ اًگلاس کبر اَل
ٍل ذثا اهلل ه یَد
هحو عور عبث
گردی ُ اعتجبر ً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن ذکر اهلل ٍلی
هحوییی رفایییق ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن غالم دسیتگار

خرییی ار دٍپبیییِ دسییتگبُ سییرٍر
دٍعیی د ٍیٌیی ٍز ٍ دٍعیی د الیسییٌس
 )SQLدار ضیییییوبرُ داٍطلجییییی
( )NKB/NCB/18/03-ITراثبضییییرکت
هحتییرم کبث ی ًییَ زیجییب کییِ قاوییت
هروییَع آى هجلییغ  1537560یییک
هالاَى پٌرػ ٍ ّ ت ّسارٍ پٌرػی ٍ
ضػییت افغییبً هاطییَد ع ی قییرارداد
ًوبیٌ .
اضابظ ح ا ٍحکو کیِ ّرگًَیِ
اعتراؼ درزهاٌِ داضتِ ثبضیٌ هاتَاًٌی
اعتراؼ خَیص را از ایبری ًطیراعالى
ال  7رٍزا َیو طَر کتجی ایَام ثیب
دالی هَدِ آى ثِ ًیَ کبثی ثبًیک
ارائِ ًوبیٌ 2808 .
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین احوی ٍلی
هحوییی علییی ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
هَح فرزً عج الَّبة دارً ُ دیَاز
 4126هیییَر  1393/3/19هتػییی
یکتبپرسیت
رٌّوب هعبهال هَحی

از غبر

سٌ

قاوت

سب ّب

ّیب

ٍ  ...دلَگار

قج

حبه کرز

ضَد ،اهب

در زهیبى زهبهی ار
ثِ یک

از ضرکت ّب

کطَر چاي ثِ عٌَاى ادیبرُ سیرردُ
زس نگگـد

***
پبسرَر سابحت ثِ اسین ل ا یِ ثٌیت
خبدم ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
اْاِ ٍخری ار لَازم آ ای (پرًتیر،
اسییکٌر ،هبضییاي فَاَکییبپ  ،فلییص )
ضیییرٍر دفیییبار ٍضییعجب هعاٌایییت
اعلاوییب ااٌاکیی ٍهسییلک درسییب
() 1397
هعاٌاییت اعلاوییب اااٌکیی ٍهسییلک
ٍزار هعیییبرف لیییَازم اکٌیییبلَش
هعلَهبا خَیص را ثیرا سیب هیبل
 1397قییرارداد هیی ًوبییی پرٍسییِ
داٍطلجیی ازطریییق رٍش داٍطلجیی
ثییبزهل طجییق قییبًَى ا ی ارکب عبهییِ
ٍطرزالعو ا ارکب هل ثیرا اویبم
داٍطلجییبى ٍادیی ضییرایط طَریکییِ
درضیییرطٌبهِ اعرییییف ضی ی ُ اسیییت
راُاً از خَاّ ض .
ثٌبً یک هروَعیِ هکوی ضیرطٌبهِ ثیِ
لسبى (در ) اَسط داٍطلجبى عالقوٌی
ذریعییِ یییک درخَاسییت احریییر
ثعیی ازپرداخت یییک غارثبزپرداخییت

ض ُ ثَد ٍ قراردادّیب

ًایس هایبى

کطییَر چییاي ٍ افغبًسییتبى ثییِ اه ییب

رٍز کییبر دْییت اخییا ضییرطٌبهِ ثییِ
هیی یریت ایی ارکب آهریییت هییبل
هعاٌات اعلاوب ااٌاک ٍهسلک ٍاقیع
دُ ثَر ع ت اًستاتَ هبل هَسیا
هرادعِ کٌٌ  ،ا یواي آفیر درهرلیس
آفییییردرهرلس آفرگطییییبی اخییییا
هاگردد2825
***
ریبست عوَه اهالب دٍلتی ٍزار
هبلاییِ دبییی اد ّییب ادارُ هسییت
َّاًَرد هلکی را از طرییق پرٍسیِ
داٍطلج ثِ کرایِ ٍادبرُ ها ّ .
هییَاز  46128 .78هتییر هرثییع
پبرب ٍسبیط ٍغبلَى اًتظبر هسیبفریي
ٍاقع ها اى َّا ثیاي الوللی حبهی
کرز
ایربد یکجبة دفتر دییَا فیر
ثوسبحت  12هتیر هرثیع ٍاقیع ارهاٌی
د ی ٍ 15هترهرثع دب گی ام ٍاقیع
دییَار گوییرب هایی اى ّییَا ثییاي
الولل حبه کرز
ایرییبد یکجییبة دفتییر ثوسییبحت
 16 .41هترهرثع ٍاقیع ارهاٌی د یی

ه ثَدین.

کیییییییِ ثیییییییب دلیییییییَگار

ثِ ّواي اراایت اسیتاراد ٍ ثْیرُ

از اسییتاراد غاییر قییبًًَ هعییبدى

هع ی ى ً یت ٍ گییبز ضییوب

اداهِ داضتٍ ،ل

حیبال فعبلایت آى

ثٌب ثر دالی ًبهعلَه هع
ثِ ّواي اراات هعبدى سٌ
ٍالیت ّرا

کطییَر

است.
زغیب

ٍ ٍالیت سوٌگبىً ،اوِ

هیی اَاًٌیی گییبمّییب

هییرحر

ثیییِ خیییبطر گسیییترش پرٍسیییِ
ٍ ثْجیَد ضیرایط زًی گ

اَسعِ یبفتیِ از لحیب
س

اقتػیبد

در

دْبى ه یر سیبزً ٍ ًایس از

حاف ٍ ها ض ى ایي سرهبیِّیب
هلیییی ٍ هردهیییی دلییییَگار

فعب ه ثبض ٍ چٌ یي هع ى دیگیر

ًوبیٌ .

اخا هاگردد2821 .
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن فری ٍى ٍلی
اخترهحو ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
اکبده علیَم افغبًسیتبى در ًظیر دارد
ح ییر یییک حل ییِ چییبُ ثییِ عوییق ()70
هتریبق ع طج ِ آة دار ثباوبم اهیَرا
ایربث آى درهحَطیِ اعوایر هرکیس
ایییي ادارُ ثییِ ضییک کییبر اوییبم را ثییِ
داٍطلجییی ثسیییربرد  ،ادارُ دٍلتییی
ٍضرکت ّب خػَغ ٍاد ضیرایط
هاتَاًٌ از ایبری ًطیر اعیالى الی 21
رٍز ثِ ایي ارائیِ ضیرطٌبهِ ٍهطاػیب
راازآهریت ای ارکب ث سیت آٍرًی ،
ا واي اخا هاگردد2810.
***
ریبست هعبرف ضْرکبث ضرٍر ییک
درثٌ حَیل کرائی کیِ حی اق 20
ثبة اطبق ٍیب اضبفِ از آًرا داضتِ ثبضی
ثییرا ایی ریس ضییبگرداى هکتییت
هتَس ِ آزاد هرثَم حَزُ ّ ی ّن
از طریق رٍزًبهِ ّب ثِ ًطر سیرردُ ثیَد
هَضَا یکجبر دیگر ثِ اطیالا رسیبًا ُ
هاطَد عالقوٌ اى ثع از ًطر اعالى الی
 14رٍز ثوییی یریت عویییَه اْایییِ

***
پبسرَر سابحت ثِ اسن ضکات علیَ
ٍل حبد عج الوتاي ه َد گردیی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن فبّر ٍل
ضبهي ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین هحوی ٍلی
حسیییي رضیییبً ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین هلحیِ ثٌیت
ضارآغب ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن اکجرخبى ٍلی
حییبد هری ی خییبى ه ییَد گردی ی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثیِ اسین عج ال ی یر
ٍلیی هحویی فییبّر ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین احوی ٍلی
هحوییی ّبضییین ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.

افْبر ًبهِ هبلایبا سیب 1392 ٍ 1391
ثِ اسن ضیرکت سیابر دیلَپوٌیت ا -
اى -س ه َد گردی ُ اعتجبر ً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین گی احوی
ٍلی ی عج الػیییو ه یییَد گردیی ی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسییرَر سییابحت ثییِ اسیین هحویی
هحسییاي ٍلیی هحویی حسییاي ه ییَد
گردی ُ اعتجبرً ارد.

ٍلیی دوایی اهلل ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
اردوِ اًگلاس ااکرُ ابثعات ثیِ اسین
ضریي ثٌت عسییس اهلل ه یَد گردیی ُ
اعتجبر ً ارد.
***
ث یٌَسالِ ثِ ابس ازهبدُ چْی ٍسیَم
قییبًَى ایی ارکب ثییِ اطییالا عوییَم
رسبًا ُ هاطَد کیِ ًیَ کبثی ثبًیک
درًظییردارد اْاییِ ٍایی ارب ( پییرٍشُ

کِ درسبحِ سیرب اٍ قلعیِ ًربرّیب
ًبحاِ  11فعبلات داضتِ خَاّیبى فسی
دَازش گردی ُ کِ ثع از ًطر اعیالى
رٌّوب هیاکَر فبقی اعتجیبر قیبًًَ
ثَدُ ّرگبُ ادارا دٍلت ٍ اضیابظ
اً راد ثبال هَغَف ادعب ح َق
ثِ اراجبم فعبلات دَاز هیاکَر داضیتِ
ثبضٌ از ایبری ًطیراعالى الی هی
یک ّ تِ ثِ ریبسیت اًسیربم ،ثرسی ٍ
حجییت دوعاییت ّییب ٍ احییساة اطییالا
دٌّ 2827.

 500افغبً ً ی ا خَاّی ثیَد اَزییع
هاگردد
ضرطٌبهِ ّب دررٍز داٍطلج کِ ایبری
ٍزهییبى درضییرطٌبهِ آى هطییاع ه ی
ثبض درح یَر داضیت ًوبیٌی ُ گیبى
داٍطلجییبى ٍّاییو هَفییف گطییَدُ
خَاّ آفرّب دیررسا ُ رد خَاّی
ض .
اًع ی ُ ضییرکت ّییب لَشسییتاک کییِ
خَاّص قرار داد آى را داضیتِ ثبضیٌ
ازابری اعالى الی ( )21ثاسیت ٍییک

ها اى َّای ثاي الولل حبه کیرز
هت بضیییابى ٍاد ضیییرایط ضیییرطٌبهِ
هاتَاًٌ در خَاست ّب خیَیص را از
سبعت  9ال  11ثریِ قجی از فْیر ثیِ
ه یریت عوَه ارزییبث قیرارداد ّیب
ٍاقییع هٌییس پییٌرن اعواییر 14هٌسلییِ
ساٌوب پبهار سرردُ ٍخَدضیبى ثعی از
 14یییَم
ًطییر ایییي اعییالى الی هی
هرادعیییِ ّوچٌیییبى ضیییرطٌبهِ را در
ه بثیی  3000افغییبً پییَ ثیی ٍى
ثرگطییت هالحظییِ ًوییَدُ ابهاٌییب

ٍا ارکب ٍاقیع سیرا غسًی کبرایِ
چْییبر هرادعییِ ضییرطٌبهِ را هاتَاًٌیی
هالحظِ ًوبیٌ 2816.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین احوی ًجی
ٍل ی حییبد حکییان ه ییَد گردی ی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسن هحوی قبسین
ٍلیی خییبى هحویی ه ییَد گردییی ُ
اعتجبرً ارد.

***
پبسرَر سابحت ثیِ اسین عج ال ی
ٍلی ی عجی ی الٌجا ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین فایبؼ ٍلی
عج الغابث ه َد گردی ُ اعتجبرً ارد.
***
پبسرَر سابحت ثِ اسین هحوی رضیب
ٍلییی اهیییبى اهلل ه یییَد گردیییی ُ
اعتجبرً ارد.

