
  

رکې  ÜÜې ÇخسÜÜتنې تÜÜه æسÜÜپاÑلې شÜÜوېÜÜول ٢٤پÜÜه لÜÜو  ې پÜÜر�æې 

ÏکلیÜÜÜو ÏبیÜÜÜا جوړæلÜÜÜو æÇ پرÇختیÜÜÜا Ï ÊÑÇÒæملÜÜÜÜي     

 ãÇر æپرÏ äې  ٢٤پیوستو�æتې پر ÒمÜرí پÜه    Ïول

ر æالیÜÜÜÜت کÜÜÜÜې Ï خلکÜÜÜÜوÏ     مÜÜÜÜه ٤ æړ  ې پÜÜÜÜه لÜÜÜÜو

یدې ر æ.  

    Ï ÊÑÇÒæ اÜÜÜختیÇپر æÇ وÜÜÜلæا جوړÜÜÜبیÏ وÜÜÜکلیÏ  يÜÜÜمل

 Ï äæÒ یÜختÏ äاتو  پیوستوÜطالعÇ   وÜړیکÇ هÜعام æÇ

áرجریدې ل مسؤ ÏÏغو ې چ ¡ته خبر Ñæکخبریاá  و

æ�æرÜÜÜپ   Ï ÑاÜÜÜ٢٣ک   æÑÒ اÜÜÜتیÇ وÜÜÜی åوÜÜÜه سÜÜÜو نهÜÜÜملیون

ر æالیÜÜت ÏمحمÜÜد     ÜÜت ÏلÜÜو غÜÜې¡ ÇÂفغÜÜانیو پÜÜه ل

¡ÑÇæرÜÜÜخو   خÏ æÇ ßرÜÜÜي بÜÜÜبرک ÜÜÜ æÇ لیوÇوÜÜÜلسæÏ

ÏÏغÜÜه æالیÜÜت ÏمرکÜÜز پÜÜل علÜÜم پÜÜه مربوطÜÜاتو کÜÜې        

 íÏ یدلي ر ې Ï æÇخلکو ÇÏستفاÏې æړ      .بشپ

  æ�æرÜÜÜو پÜÜÜغÏ هÜÜÜپ   íافظوÜÜÜمحÏ ېÜÜÜک   íÏتناÜÜÜسÇ æÇ

ÏلونوÇن ¡یوæولو کانالونهولنیز مرکز  ه¡ ¡ æÇÏبو ل

کونو  ÜÜÜسÏ ¡áوÜÜÜپخ æÑې الÜÜÜپلÏ ¡áæوړÜÜÜو جÜÜÜ و Ïپل

  ß ÜÜس Ï ¡áوÜÜچÇ ÜÜکری æÇ áæوړÜÜی  جÏ æاړÜÜغÏلووÇوÜÜن 

    Ï وÜÜÜÜÜبæÇ ایيÜÜÜÜÜغتیæÑÏ ßاÜÜÜÜÜ Ï æÇ وÜÜÜÜÜلæ٩٧جوړ 

چÜÜې ÏÏغÜÜو پÜÜرæ�æ لÜÜه   ¡کینÜÜدá شÜÜامل íÏ کوهیÜÜانو

خه Çسانتی  ææي    ٢٣٩٨اÜخلÇ هÜ ÏکلیÜو    .کÜوÑن 

   äتوÜÜي پیوسÜÜملÏ ÊÑÇÒæ اÜÜختیÇپر æÇ وÜÜلæا جوړÜÜبیÏ

ر æالیÜÜت کÜÜې    ÜÜرãÇ پÜÜه لÜÜو æو   ٧٨٠پرÜÜ ول Ï يÜÜکل

ÜÜ النÜÜدې نیÜÜولي æÇترæÇسÜÜه       رÇمونÜÜو تÜÜر پو æپر

 ìÏ ìوÜې بریالی شÏ ې پهÑت      ¡پوÜالیæ هÜغÏ هÜې پÜچ

ې ١٢٨٦کÜÜÜې پÜÜÜه بیالبیلÜÜÜو برخÜÜÜوکې   پÜÜÜر�æې بشÜÜÜپ

ر æړæ ېÏستفاÇÏæÇíو æÇې ٥٧٢Ñې نو�æیې پر 
 .ìÏ الندې کاÑ تر

تشÜÜÜکیل شصÜÜÜت تÜÜÜن پÜÜÜولیس محلÜÜÜی بÜÜÜرæÇ ìÇلÜÜÜین  

باæÑÏÑلسوÇلی خوشی æالیت لÜوگر بÜه ÑÏخوÇسÜتی    

مÜÜÜرæ ãÏغÜÜÜرÖ تÜÜÜامین ÇمنیÜÜÜت هرچÜÜÜه بهتÜÜÜرÇÑÏین      

  .æلسوÇلی ÒÇسوì قوماندÇنی Çمنیه لوگر ÇیجاÏشد

ÑÏپرæگÜÜرãÇ کÜÜه بÜÜÜدین مناسÜÜبت ÑÏمقرقومانÜÜÜدÇنی    

Çسد تدæیریافته بوÏ¡  5به تاÑیخ Çمنیه æالیت لوگر 

ÇæلÜی لوگرÑÏجریÜاä   ) فÜدÇیی ( محمدحلیم

صحبت هایش پولیس محلÜی ÇÑ برخاسÜته   

پÜÜÜولیس محلÜÜÜی  :ÒÇمÜÜÜرÇÏ ãÏنسÜÜÜت æگفÜÜÜت 

 äشا ãÏفعین مرÇمدæ برخاسته ãÏبین مرÒÇ

میباشÜÜÜÜÜÜÜد æحمایÜÜÜÜÜÜÜÜت مرÏمÜÜÜÜÜÜÜÜی ÇÑ بÜÜÜÜÜÜÜÜا  

خÜوÇæ¡ÏÑÇÏÏلی لÜوگرنقش پÜولیس محلÜی     

 äÇوÜÜعن åدÜÜنÒÑÇ تÜÜت نهایÜÜمنیÇ امینÜÜتÑÏ ÇÑ 

Ïنمو.  

 äÇقوماند ìحمدÇ ÏæÇÏمحمد áÇمل پاسو

ÇÑÑÏبطÜÜه بÜÜه پÜÜÜولیس    ÇمنیÜÜه æالیÜÜت لÜÜÜوگر  

   æ ÏوÜÜه نمÜÜه جانبÜÜهم ìاÜÜحبت هÜÜی صÜÜمحل ÑتاÜÜسÇخو

شÜÜد¡ ìæ   تیÇ ÜÜمن نیمÜÜرÑÏ ãÏ تÜÜام   ìمشÜÜاÑکت قÜÜو 

    åدÜش ÏاÜی ãÇرÜگæپرÑÏ لی خوشی کهÇلسوæ äگاÑبزÒÇ

حضوÇÏÑشتند¡خوÇسÜÜت کÜÜه بÜÜا نیرæهÜÜاÇ ìمنیتÜÜی     

همکÜÜاìÑ همÜÜه    شÜÜاä باÇلخصÜÜوÕ پÜÜولیس محلÜÜی    

        ÏÇدÜÜه تعÜب áاÜا حÜه تÜÜد کÜی گویÜم ìæ ¡دÜه نماینÜجانب

تÜÜÜÜÜن پÜÜÜÜÜولیس محلÜÜÜÜÜی æÑÏلسÜÜÜÜÜوÇلی برکÜÜÜÜÜی      750

  .برß¡محمدÂغه¡æ  åÑÒÇمرکزفعالیت می نماید

عبدÇلحمیدحامÜÜÜÜد æلسÜÜÜÜوáÇ خوشÜÜÜÜی بÜÜÜÜه Ç�ÂنÜÜÜÜس    

باخترگفÜت کÜه æلسÜوÇلی یÜاÏ شÜدÇÒÇ åمنیÜت خÜوبی        

برخوÇÑÇÏÑست Ç ìæضافه نموÏ کÜه ÇیجÜاÏ تشÜکیل    

س محلÜÜÜÜÜی باعÜÜÜÜÜث ÇمنیÜÜÜÜÜت هرچÜÜÜÜÜه  جدیÜÜÜÜÜد پÜÜÜÜÜولی

بهترæÑÏلسوÇلی مذکوÑخوÇهد شدæعالåæ کرÏ کÜه  

       ãÏرÜت مÜسÇه خوÜی بÜولیس محلÜد پÜتشکیل جدیÑÏ

ÇÒÇقÜÜÜوãÇ مختلÜÜÜف ÏلیÜÜÜرäÇ جÜÜÜذÈ شÜÜÜدÇ åسÜÜÜت تÜÜÜا       

  .ÑÏمقابل Ïشمن مباåÒÑ جدì نمایند

حÜاجی شÜیرعباÑ ÓئÜیس شÜوìÇÑ محلÜی æلسÜÜوÇلی      

خوشی با ÇستقباÇÒÇ áیجاÏ تشکیل پولیس محلی¡ 

یل ÇÑ بسÜندå ندÇنسÜت æÏÒÇæلÜت خوÇسÜت     Çین تشک

کÜÜÜÜه تعÜÜÜÜدÏÇ تشÜÜÜÜکیل سÜÜÜÜرباäÇÒ پÜÜÜÜولیس محلÜÜÜÜی     

  .æÑÏÇÑلسوÇلی خوشی بیشترنمایند

گفتÜÜه میشÜÜوÏ کÜÜه سÜÜرباäÇÒ گماشÜÜته شÜÜدå پÜÜولیس     

  ÊاÜÜÜÜÜÜÜÜتعلیم åاÜÜÜÜÜÜÜÜیکم ìگیرÇفرÒÇدÜÜÜÜÜÜÜÜی بعÜÜÜÜÜÜÜÜمحل

  äاÜÜایف شÜÜظæ هÜÜولیس بÜÜی پÜÜتربیتæ یÜمرکزتعلیمÑÏ

  ))عدیل((محمدموسی               .گماشته خوÇهند شد

  ولـر＄اى شـپدانو دفاتح３ اودعاي３ مراسم شهي درک３ دملي اردوـو－ــپه ل
رæالیÜÜÜت ÏبÜÜÜرå کÜÜÜي بÜÜÜرæ ßلسÜÜÜوÇل    ÜÜÜې ÏÏلو پی

ÒÏمÜرí پÜه   مرÇسÜم    ÏÏ æعایې Ï Çقربانیانو Ïفاتحې

رæالیت په مقاã  کې ٥ اì شوá مه Ïلو    .پر

ر  ¡ Çæلي محمدحلیم فÜدÇیي په Ïغو مرÇسمو کې لو

دمیرæÇ åÏÇÒ ÇÒ مرسÜÜÜÜÜÜتیاá فÜÜÜÜÜÜیض محمÇæÏÜÜÜÜÜÜلÜÜÜÜÜي  

   ÞÒÇلرÇدÜÜÜعب áÇرÜÜÜجن äÇدÜÜÜقومن ÃوÜÜÜې لÜÜÜمې پلÑوÜÜÜل Ï

ر  Ï äæلÜÜو ÜÜ æالیÜÜت ÏملکÜÜي æÇ نظÜÜامي  سÜاپي  پÜÜه 

رæÏ ÏلتÜÜي  æÑÇÏÇ مسÜÜوæلینو  æÏالیÜÜت مقÜÜاÏ æÇ ãلÜÜو

  . برخه Çخیستې  æÇ åæماموÑینوÑ æÑÇÏÇئیسانو

      æرتیرÜس æÏÑÇ يÜملÏ ېÜک ìاÜسمو په پÇغومرÏÏ

    æÇ تمÜÜÜخ äÇرÜÜÜلې ق ÍæÑ Ï تÜÜÜه  ÏÏعÜÜÜا Ï æÇسÜÜÜپی

 خÜه ÏسمالسÜي  ) Ì(یانولپاÏ åÑلوì خÜدìÇ  پ

åشوæ تنه   .æÑغتیا غو

اښ  æÏیلو æړ åÏ¡ چې Ïملي æÏÑÇسرتیرې Ïچن

ربرå کي برæ  ßلسوÇل Ïچهلتن  ٢٩په  مه Ïلو

وÇکونو  سیمې په Çمنیتي پوسته کې Ïبهرنیو 

تنÜÜÜه  ٥شÜÜÜهیدÇ æÇ äÇملÜÜÜه  ÏهÜÜÜوÇیي بمبÜÜÜاÏÑ لÜÜÜه   

áشو äپیا Ñنو.  

 پخولوکارپیل شـو دک سددسن دسيمي دسفي ولسوال ېدمحمداغ

    åÑاÜÜې لپÜÜکلÏ نÜÜسفیدسÏ غېÂدÜÜمحمÏÏ١١  åر کیلÜÜوم

اښ په  Ï ßپخولو چاÑې Ïچن مه پیل شÜوې¡ چÜې    ٢١س

        åÑÇاندÜش åوÜې یÜیمې  کÜې سÏاÜه  یÜدې موخÜپه هم  å Üغون

æ íشو åجوړå.   

 ÜÜÜې پÜÜÜک å ÜÜÜÜې غونÏ لي هÇæر ¡ محمÜÜÜدحلیم فÜÜÜÜدÇیي  لÜÜÜÜو

ي رمحمدÂمرسÜÜÜÜتیاæÏ áیÜÜÜÜم  ÏمشÜÜÜÜرÇنوجر  صÜÜÜÜفډÇک

Ç íنجینÜÜر صÜÜاحب خÜÜاä   ¡ صÜÜدیقي ÜÜي غÜÜ ¡ æ ÏلسÜÜي جر

æیي ÏæÇسÜیمي قÜومي مشÜرÇنو     æÏالیتي شوÇÑمشر æÇغ

 í   . äæÄ ک

رÇæلي ÇمنیÜت پÜه تÜامینولو Ï     Ï æÇمحمدحلیم فدÇیي  لو

        ß Üه سÜغÏ Ï ېÜي کÜلÇæ هÜ خلکو Ç ÏقتصاíÏ حالÜت پÜه 

ولیزå  :پخوá مهم æبلل æ æÇیې æیل ر æالیت په  چې Ï لو

ه کرنیز æال یت Ï æÇ ìÏ محمد Âغې æلسÜوÇل خلÜک   تو

 ìهغو Ï به áæجوړ ß په کرکیلې بوخت íÏ چې Ï Ïغه س

í په ÇقتصاíÏ حالت    .مثبته Çغیزæ åک

خÜه        ÇæلÜي   مننÜÜه هÜم  ÏسÜفید سÜن ÏسÜیمي لÜه مشÜرÇنو 

æÏ چې å له æÏلÜت سÜرß   å په جوړیدæ کې س غهæì ÏÏک

 Ñهمکاíکو í .  

å کې Üو  Ï  په Ïې غون Üل   Ç ÊÑÇÒæسÜتاíÒ  ول عجÜب 

ې æ æÇیې æیل Ï ß  :نیاÒ هم خبرې æک چې Ïغه حلقوí س

 äکا Ï مسو Ï عینکو Ï æÇ äÇمر  ¡ÏباÂ یدÒ ¡ سفید سن

 íلو ګ کوÑن  ÏæÇ٣٦٥٠ ساحو کلي له یوبل سرå ن Ïس

خه  ææسانتیاÂ تÇÑæÇ تÏí Ï æÇ ß من کی غه س

Ï ر    به کابÜل    -کابل æالیت Ï موسÜهي æلسÜوÇل Ï æÇ لÜو

 åسر åÑلویه الæíلو   .ن

ÜوÊÑÇÒæ پÜه   Ïغه س ول Ï چې ß   áÇوÜی همکÜاÏæÇ íÑن

ت په  بانک Üاá  چې   مالي ل  áوÜ )انې  )١٤٠٠٥٠٠٠ÜفغÇ

وá شي æ íل æÇ ßږÇæÏلې یې  .کی رå  Ï١١یاÏ س کیلوم

ß په پخولو سرåچې  ìÏرÇ åته مæÇسوÑ یې   Ï Ï٥٧غه س

æÇ لونهم ٦٧٥ پولچکونهÇیوÏ íÏستناÇ åپه  ر ß هم Ï س

í لوíÑ کې جوړی چÜې لÜه ææÏ میاشÜتو æÑæسÜته بÜه       ¡ت

ÇÏ په ÇÏسې حاá کې åÏ چې . يې Çخستنې ته æسپاáÑ ش

Ïې  ر æالیت په سلوکې ن کونه  سلنهÏ٦٠ لو خامÜه  یې س

íÏ.                       عدیل((محمدموسی((  
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ه نمونو رکې پن í په لو

í ي جوړی وæن  
 ÈعرÑپو åیاندمحمدشاæ یاستÑ پوهنېÏ کی Ïغه 

اښ په ل رجریدې ته  Ïچن á¡ چې ٢٤و Ï مه خبرÑæک

ر Ï پوهنې Ñیاست چاÇæÑکو Ï خپل جوړشوí سل  لو

ني کاíÑ پالä له مخې Ï نجونو æÇ هلکانو پن Ñæ ه

وæن  íنمونوíæ åي جوړ . Èغه  عرÏ یل¡ چېææ

ي Ï پوهنې Ï ÊÑÇÒæ پو هنې کیفیت Ï لوړæلوÏ وæن

í رãÇ یا Çیکویپ په مالي مرسته جوړی æچې ¡ ملي پر

یو کې Ï بي بي Âمنې¡ سید حسین  وæن په Ïغو

 Ï æÇ نجونو Ï خو Ï æÇ مغلوخیلو ¡äÇکمید

íÏ هلکانو لېسې شاملې Ï غېÂمحمد . å  :عرÒ Èیاته ک

 Ïæشي نوموړ á یو ÇÏæن به له سرÑ åن ک Ï  ¡وæن

ونو به یې Ïیني پندæنه¡ Ï پخوÇنیو ÇÏæن پر ÏیوÇل

 íæنه¡ کیمیاæÑو شاهانو æÇ لوړشخصیتونو Çن

وæنې Ï هیوæ æÇ ÏÇالیتونو  Ñغتیایي الæÑ ¡مولونهÑفو

وÑ معلوماÊ پرې æلیکل شي  Ñسې نوÇÏ æÇ نقشې  æÇ

ه  رãÇ له الÑې په همدÑÇن æغه پرÏ ÏæÏیو  یا وæن

ې به همکÏ æÇ کتابتونونه کې مجهز ان ر فعالې  مپیو

ه پوÑته  æÇ شي åÏÒ کوæنکي Ç Ïړتیا پرمهاá ترې 

í یو Ï ÏعرÈ په æینا. ک وæن  íغو نمونوÏ Ï ìæÏ ¡

æÇ ì هم یې  جوړæلو په Çړå پوهنې ÊÑÇÒæ ته æړÇندیزک

ني کاíÑ پالä کې نیول Ñæ يپه خپل سل Ïí.                  

دو دلداده درلوگر یخود کش  
åÏÇلدÏæÏ الæÑÏست به  تیÏکشلوگر Ïند یخوÏÒ. 

Çنی      åÏÇانوÜتند ¡ خÜنسÇÏ هÜنکÂÒÇ سÜپ äÇپسر جو æ خترÏ

 ìگذÑÇند به هÜم برسÜند ¡ بÜا خÜوæÑÇÏ äÏÑ     یشاä نم ìها

شب  چهاÑشنبه .ÏÇÏند اäیشاä پا یمر� موÔ به Òندå گ

بوÏ که پسر با فرستاäÏ خوÇسÜتگاÑ بÜه   موÎÑ هفت Çسد 

به  دäیÑس ìبرÇ شیتالÔ ها نیمعشوÂ ÔÇ Þخر ìخانه 

ÇÏ áÏ  ÜÜقتæ اÜÜمÇ ÏرÜÜک ÇÑ ÔÇ åÏی    äتاÜÜسÏ اÜÜب ÔÇ åÏÇانوÜÜخ

º ÏÒ  یبÜÜه خانÜÜه برگشÜÜتند ¡ Ï æÇسÜت بÜÜه خÜÜوÏ کشÜÜ   یخÜال 

ÇÑ نشاæÇæ ÏÇÏ ä هم  شیÏختر ÒÇماجرÇ خبرشد æفا یæقت

æÑÇÏ äÏÑبا خوì  Üگ åندÒ به Ôپا یمر� مو ÔÇ Üیäا ÏÇÏ. 

ÇÜÜÜÜل  نیÇوÜÜÜÜلسæ ÑÏ æÏه   یÜÜÜÜغÂ دÜÜÜÜمحمì الæ ÜÜÜÜوگر   تیÜÜÜÜل

ÏنزÑÏیÜÜÜیک   ÜÜÜگ åدÜÜÜنÒ مÜÜÜیه ÜÜÜد  یمÜÜÜنÇ åÏرÜÜÜر .کÜÜÜه   پسÜÜÜک

æÏÑÇفسرÇì یمل  ÔÇ Þتا به معشو Ïکر Ôها تالÑبا Ïبو

 åÏÇخانو Ñما هرباÇ برسدì ÇÒÇ ختر مانعÏنی  Üصلت مæی 

 تیæ Üال ìسÜلطاæ äلسÜوáÇ محمÜد ÂغÜه      یæل دیس .شدند

 دییÇÑ تا دÏÇیæÑ نیباخترì ÇلوگرÑÏتماÓ با Ç�Âنس خبر

ÏرÜÜت  .کÜÜگفæÇ  ÜÜقتæر  یÜÜخÂ رÜÜا   نیپسÜÜه ÔالÜÜشیت  ÇرÜÜبì 

 اÏÑæیÜ ¡ تاÈ ن دیÇÑ ÔÇ نقش برÏ ÈÂبه معشوÞ  دäیÑس

 æÑÇÏ äÏÑوÜÜÜا خÜÜÜب æì   ÜÜÜکش ÏوÜÜÜخ ÔوÜÜÜر� مÜÜÜیم  æ ÏرÜÜÜک

ÔÇ  یÒنÜÜدå گÜÜ زبÜÜهیموضÜÜوÚ ن نیÇÒÇÜÜ یÏختÜÜرهم بÜÜا ÂگÜÜاه

 ìکÜÜÜه æ  دیÜÜÜگو یپسÜÜÜرم کÜÜÜاäیÒÇنزÏ یکÜÜÜی .ÏÇÏ اäیÜÜÜپا

به áÏ  یæ شرع یخوÇست åÇÑÒÇ قانون یجوÇنمرÏ بوæ Ï م

  åÏÇانوÜÜÜÜا خÜÜÜÜمÇ دÜÜÜÜبرس ÔÇ åÏÇÏì æرÜÜÜÜختÏì  ÏÇامرÜÜÜÜن ÇÑ

 نیÜÜهÜÜا ÇÑÏ یکÜÜه برÑسÜÜ  دیÜÜگو یلÜÜوگرم سیپÜÜول .سÜÜاخت

گفت  تیæال نیÇ سیمقاã پول کی .ÂغاÒشدÇ åست نهیÒم

ÏÇفرÇì نگÇ که Üیåز ì  لÜصÇی  ÇرÜبì �Çتر Üدیì   Üکش ÏوÜیخ 

Ç Üد    نیÜÜهنÇخوÑÇقر ÓپرÒاÜب ÏÑوÜÜد ¡ مÜنÇ åÏوÜÜب åÏÇÏ áÏ æÏ

  ))عدیل((محمدموسی                                   .گرفت

 

رÏکانونو Ñیاست خبرتیا   Ïلو
   ÓاÜÜسÇې پرÏاÜÜې مÜÜنهمÏ äانوÜÜي قÜÜساسÇÏ)  دېÜÜې النÜÜمک ÒیرمÜÜې  کانونÜÜه æÇنÜÜوÑې تر

 íÏ تÜلت ملکیæÏ Ï ÑثاÂ لرغونېæÇ .     يÜه طبیعÜلæÇ åÑÇÏÇ æÇ اتنهÜملکیتونوسÏ تÜلæÏ Ï

í خه Ïسمې ÇستفاÏې ډÏ áæقانوä له لیاÑې تنظیمی .) ÒیرموæÇنوæÑ عامه ملکیتونو

Üه      نوله Ïې کبله ÏکانونوæÇ ساختماني توکوÏخپل سرí کندنوÇæÇیسÜتلو پÜه جÜدí تو

. عمل ترسرå کوí¡ قانوني چلند به Ñæسرæ åشيشي æÇ هغه کساä چې Ïغه  ه æنیوáمخ

خه پÜÜه     Üانونو¡ علمÜÜاææ¡ قÜومي مشرÇنوæÇشخصÜÜیتونو ÑÇ منیتيÇوÜÜول Ï هÜ همدÑÇن

    åرÜÜترسÏ وÜÜن ÏæÇ ÏغیرقÜÜانوني ک ÜÜدنو¡ لیÜÜکن íرÜÜل سÜÜخپÏو í¡ تر ÜÜه کیÜÜت هیلÜÜ ÑÏن

í ì کیدæنکی همکاæ íÑک   .کولومخنیوÏæÇ ìکانونوÑیاست سرå نه ست

 

ìÑÇمالدæ عتÇÑÒ یاستÑ طلبیæÇÏ äعالÇ  

       áاÜالي سÜم äالÜابق پÜلوگرمط ìÑÇدÜمالæ íÑاÜبیÂ ¡عتÇÑÒ یاستÑ

1394 ÑÇمقد ßÑÇتدæ نوبه ) 6000(تهیهÇعفرÒÒتخم پیا ãÇکیلوگر

 ÏÇه   پ 15تعدÜن معÜ15ایه ماشین خشک ک     ÖرÜغÇÑ هÜت مربوطÜکی

ÏÑمیسپا äعالÇ طلبی بهæÇÏ.  

شÜÜÜرکت هÜÜÜا ÇÑÒعتÜÜÜی کÜÜÜه جوÑÒÇسÜÜÜمی ÇÏشÜÜÜته æخÜÜÜوÇهش تهیÜÜÜه     

æتÜÜدÑÇکاÇÏ ÇÑ äÂ ÊشÜÜته باشÜÜد¡ ÇعتبÜÜاÒÇ ÑتÜÜاÑیخ نشÜÜرÇعالÇ äلÜÜی   

 Ê20(مد ( ÜفربÂخذÇ Öغر ìÑکا ÒæÑ ه    ÊکاÑÇدÜتæ هÜدیریت تهیÜم

نامه ÇÑمالحظÜه  Ñیاست ÇÑÒعت مرÇجعه نموåÏ¡ مشخصاæ Êشرط

ÏÏخذمیگرÇ ندتضمینÇمیتو åÏکر. 

 


