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نقش برنامه فولبرایت بر روابط
افغانستان با امریکا

نشــریه دموکرات گزت چاپ امریکا در شــماره اخیر خود نقــش برنامه های
فولبرایت امریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است.
نشــریه مینویســد برنامه فولبرایت که در سال  ۱۹۴۶توســط سناتور ایالت
ارکنزاس ویلیم فولبرایت تأســیس شد یک ابتکار خاص امریکا برای جهان بود
که  ۳۶۰هزار محصل را در  ۱۶۵کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله  ۵۲برنده
جایزه نوبل و  ۳۱رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس ها بودند.
اما نشریه مینویسد ،در مورد نقش برنامه فولبرایت بر روابط افغانستان با امریکا
کمتر سخن گفته شده است............ادامه/ص5/

امریکا به زودی  29فروند طیاره آی
 29و  728واسطه زرهی در اختیار
نیروهای هوایی افغان قرار می دهد

ایاالت متحده امریکابه زودی چندفروند طیاره بی پیلوت را در اختیار نیروهای
هوایی کشور قرار خواهد داد .
برید جنرال محمدراد منش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگار آژانس
باختر گفت :برنامه های غرض تقویت نیروهای هوایی کشــور روی دست است
این برنامه ها از حمایت دوستان بین المللی افغانستان برخودار بوده که میتواند
درظرفیت سازی نیروهای دفاعی کشور موثر تمام شود.
به گفته جنــرال رادمنش به زودی ایاالت متحده امریکا  28فروند طیاره از نوع
(آی  ) 29که از امکانات بلند تخنیکی واســتخبارات برخورد اســت در اختیار
افغانســتان قرا رمیگیرد که چهار بال آن درحال رســیدن به افغانستان است
هشت بال از این طیارات بی پیلوت بوده و...........ادامه/ص5/

انتقاد اتاق تجارت و صنایع کشور از عواید
سال جاری حکومت افغانستان

مســووالن اتاق تجارت و صنایع کشــور می گوید که اصال عواید
افغانستان افزایش نیافته بلکه تنها کاری که حکومت کرده مالیات و
تعرفه ها را افزایش داده است و مالیات بر نیازمندی های اولیه مردم
دو چند شــده اما ضمن اینکه بر وضعیت مردم تغییر نیامده است
مالیات  ۲۱در صد افزایش را نشان میدهد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خان جان الکوزی می گوید“ :عواید که
این ها بدست آورده اند نظر به مالیاتی که جمع می کنند کم است و
باید بگویم که حد اقل باید عواید افغانستان دو صد تا دو صد پنجاه
ملیارد افغانی جمع اوری میشد”.
گفته می شود اقدامات وزارت مالیه برای افزایش مالیات و تعرفههای
گمرکی سبب گرانی در بازار و واردات غیرقانونی نیز شده است .در
همین حال برخی از شهروندان کشور می گویند که این اقدام وزارت
مالیه نرخ اجناس را در بازار افزایش داده اســت در حالی که قدرت
خرید مردم با گذشت هر روز کمتر میشود.
مالیات بر واردات انواع گوشت نسبت به یک سال گذشته از  ۵بر ۸
در صد افزایش
انواع سبزیجات نسبت به سال گذشته از  ۱۰درصد به  ۳۰در صد افزایش
حبوبات نسبت به سال گذشته از  ۲۵در صد به ۳۰در صد افزایش
انواع نان و کلچه نســبت به سال گذشته از  ۱۶در صد به  ۲۵در صد
افزایش
مواد ساختمانی نسبت به سال گذشته...........ادامه/ص5/

در ادارات و تشکیالت دولتی غزنی
توازن وجود ندارد

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با بزرگان
قومی و علمای دینی غزنی ،عدم توازن در ادارات و تشکیالتی دولتی
ایــن والیت را چالش عمده عنوان کرد .او افــزود ،در ادارات دولتی

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

والیت غزنی توازن وجود ندارد و برای حل
این مشکل تالش خواهد کرد.
ریاست اجرایی با نشر خبرنامه اعالم کرد،
شــماری از بزرگان قومــی و علمای دینی
غزنی در دیدار با عبداهلل عبداهلل ،خواستار
بهبود امنیت و تــوازن و برابری در ادارات
دولتی این والیت شدند.
حمایــت از قیامهــای مردمــی در برابر
مخالفان مســلح ،فراهم نمــودن زمینه
مساعدت به خانوادههای شهدا و زخمیان،
بازگشــایی مکاتبی مسدود شده ،توجه به
زندگی باشــندگان مناطق ناامن غزنی ،از
خواستهای دیگر آنان بودهاند.
بزرگان قومی غزنی هشدار داده اند که اگر
از مقاومتگران ولسوالی اندر و دیگر مناطق
این والیت در برابر طالبان حمایت نشــود،
این مناطق سقوط خواهند کرد.
ســپس رییس اجرایی گفــت ،برای حل
چالشهای غزنی برنامههــای جدی روی

 ۳غیرنظامی در انفجار ولسوالی کامه ننگرهار
جان باختند

مقام های محلی والیت ننگرهار می گویند
که سه غیرنظامی در نتیجۀ یک انفجار ماین
کنار جادهای در ولســوالی کامه این والیت
جان باخته اند.
عبدالوهاب ولسوال ولسوالی کامه این والیت

می گوید که این رویداد بامداد یکشــنبه در
این ولسوالی هنگامی رخ داد که یک کاروان
نیروهای امنیتی افغان از محل می گذشت و
ماین جاسازی شده در کنار جاده منفجر شد
که در نتیجۀ آن سه ...........ادامه/ص5/

شواهد از فساد گسترده در ادارهی توزیع
شناسنامههای برقی حکایت دارد

شماری از آگاهان حقوق زن می گویند با آنکه در بیش
از یک دهه زنان نقش بارزتری درمشــارکت سیاسی
کشور ایفاکرده اند اما دراین زمینه آنان با چالش هایی
نیز روبرو بوده اند .
شماری از آگاهان حقوق زن ،مشارکت سیاسی زنان
درعرصه دولت داری را برای پیشرفت متوازن درهمه
بخش های کشور موثر میدانندو خاطر نشان میکنند
که قانون اساســی وسایر قوانین بشری این حق را به
زنان واگذار کرده تا درمشارکت سیاسی کشور سهم
فعال داشته باشند زیرا تجربه بیش ازده سال گذشته
نیز نشان داد که زنان دررهبری ومدیریت  ،شایستگی
دارند ودراین امر درایت آنان کمتر از مردان نیست .
از جانب دیگر دین مبین اســام نیــز برحقوق زن
ومشــارکت زنان درفعالیت هــای اجتماعی تاکید
زیادی کرده اســت  ،چنانچه پیامبر بزرگ اســام
حضرت محمد مصطفی ( ص) زنان را بامردان همانند
وهمردیف خوانده است و..........ادامه/ص5/

بربنیاد گزارشی که به دستور رئیس جمهور
تهیه شــده اســت؛ نبود طرزالعمل مدون
اســتخدام ،نادیده گرفتــن قانون کارکنان
خدمات ملکی ،نبود شــیوه هــای نظارتی
و معافیــت مداخله گران قدرتمند ســبب
اســتخدام  ۷۰درصد از کارمندان این اداره

بگونه غیرقانونی شده اســت .ادارۀ عالی
مبارزه با فســاد اداری و کمیتۀ مشــترک
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد این گزارش
را به دستور رئیس جمهور در ماه سنبله سال
روان تهیه کردند.
یافته های هیأت ...........ادامه/ص5/

برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضای
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطالعات

کارگاه آموزشــی برای اعضای کمیســیون
نظارت دسترسی به اطالعات دیروز در کابل
برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر :درمراســم
این کارگاه آموزشــی پوهنیارسیده مژگان
مصطفوی معین امورنشــرات و سرپرست

وزارت اطالعات وفرهنگ درمورد همکاری
ســه جانبه و تطبیق تفاهمنامه میان وزارت
اطالعات وفرهنگ  ،کمیسیون دسترسی به
اطالعات و دفتر انترنیوز صحبت کرد.
وی برگزاری این کارگاه آموزشی را گام مهم
و ارزنده دانسته و...........ادامه/ص5/

احمد ضیا مسعود :ما متعهد به شفافیت هستیم

قاسم رحیمی ،سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید
که ســقف درآمد این اداره به حدود  ۳میلیارد و  ۳۰۰میلیون افغانی
رســیده که این رقم چند صد میلیون افغانی بیشتر از رقمی است که
این اداره تعهد جمع آوری آن را بــه وزارت مالیه داده بود .رحیمی

در تشــکیالت اداری والیــت پکتیا بیش از
هزار بســت ،خالی اســت و درطول چندین
ســال به خاطر بیتوجه مسووالن اداری این
والیت ،افراد واجد شرایط در بستهای خالی
استخدام نگردیده اند.
نبــی اهلل پیر خیــل ســخنگوی این والیت
گفته اســت از جمع  ۵۲۰۰بست اداری که در
تشــکیالت این والیت وجود دارد  ۱۰۴۶بست
آن تاکنون پر نگردیده است.
بــه گفته آقای پیر خیل بعــد از آن که امین
اهلل شــارق به عنوان والی این والیت معرفی
گردیده  ۴۳۷بست خالی این والیت به اعالن
داده شده اســت و افراد واجد شرایط در آن
استخدام گردیده اند......ادامه/ص5/

ریاست عدلیه بلخ:
ناقضان قانون بیشتر افراد
دولتی اند

مســؤوالن عدلی و قضایی بلــخ میگویند
که قانون بیشــتر توســط نیروهای امنیتی و
زورمندان زیر پا میشود .آنان که به مناسبت
هفتۀ قانون اساســی دور هم جمع شدند ،از
حکومت خواستند تا مانع نقض قانون از سوی
افراد زورمند و دولتی شود.
جعفر مصبــاح ،رییس عدلیــه والیت بلخ با
بیان این مطلب میگوید کــه دولتمردان و
زورمندان با استفاده از اهرم قدرت ،قانون را
به خواست خود تعبیر میکنند .آقای مصباح
میگوید که افراد زیادی در نقض قانون دست
دارند ،اما به دالیلی...........ادامه/ص5/

بهره برداری از  20پروژه
انکشافی در والیت هرات

افزایش درآمد اداره هوانوردی افغانستان

گفت“ :بیشــترین درآمد ما در سال
 ۲۰۱۵میــادی از پروازهای عبوری
است که این رقم به بیش از  ۲میلیارد
و  ۴۵میلیــون افغانی می رســد ،از
بابت فیــس هواپیماها ،حق العضویت
و صدور جــواز ،صدها میلیون افغانی
اداره هوانوردی ملکی در این ســال
عاید داشته است”.
وی افزود :افزایــش درآمد این اداره
نشان می دهد که حمل و نقل هوایی
در افغانستان بستگی به نوع خدمات
هوایی دارد که عرضه می شــود و در
این راستا استفاده از وسایل تخنیکی
پیشــرفته برای افزایش درآمد حرف
اول را می زند.اداره هوانوری ملکی به یکی از ادارات مهم استراتژیک
و عایداتی افغانستان تبدیل شده و سیستم جمع آوری درآمد آن به
سیستم الکترونیکی مجهز شده است.
وی گفت“ :تمام شعبات که عواید را جمع آوری........ادامه/ص5/

مسئوالن محلی والیت فاریاب تأیید کردند که
یک عضو محلی حزب جنبش ملی اسالمی به
رهبری جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول
ریاســت جمهوری در این والیت کشته شده
است.
به گفته آنان ،این عضو جنبش اســامی شام
گذشــته در قریه بلوچ شــرین تگاب والیت
فاریاب کشته شده است.
ســيد لقمان گهريک ،ولسوال شيرين تگاب
والیت فاریاب گفت که این عضو جنبش زین
اهلل نام داشت و  25ساله بود......ادامه/ص5/

بیش از هزار بست
خالی در تشکیالت اداری
والیت پکتیا

دست است.
او افزود که ایجاد توازن در ادارات و نهادهای دولتی والیت غزنی یک
مشکل اساسی است و متاسفانه...........ادامه/ص5/

آگاهان حقوق زن برمشارکت سیاسی بارزتر زنان
تاکید می کنند

یک عضو محلی جنبش
ملی اسالمی در فاریاب
کشته شد

هیات که به منظور بررســی چگونگی کار
شــفاخانه یک صد بســتر والیت کاپیسا
تعیین گردیده بــود خود را به نماینده فوق
العاده رییس جمهــور در امور اصالحات و
حکومتداری خوب با حضور داشت والی آن
والیت و نماینده لوی ســارنوالی ارائه نمود.

به اساس معلومالت دفتر مطبوعاتی نماینده
فوق العاده رییس جمهورب ه آژانس باختر،
نماینده لوی ســارنوالی بیان داشت :اداره
لوی درمکتوبی از وزارت صحت عامه کشور
خواســته اســت تا تمام جوانب قضیه را با
دالیل به آن اداره.........ادامه/ص5/

ریاست رســانه های برنامه همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشــاف دهات در والیت هرات
می گویــد که  20پروژه انکشــافی به هزینه
بیشــتر از  40میلیون  792هزار افغانی که از
طرف برنامه همبستگی ملی پرداخت گردیده
و مردم محل نیز ده در صد در تطبیق پروژه ها
سهم گرفته اند ،به بهره برداری سپرده شد.
پروژه ياد شده شــامل اعمارمکاتب ابتدایی،
مراكزاجتماعی ،كانال هــای آبیاری ،پلچک
ها ،ديوار گابيونی ،تمدید شــبكه هایي آب
آشــاميدنی صحی ؛ تمدید برق شهری وحفر
چاه نيمه عميق و میباشــند کــه از مزايای
این پروژهها حدود 8269خانواده مســتفید
خواهند شد.
قابل ذکر اســت که برنامه همبســتگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات ،از شروع فعالیت
های خود تا...........ادامه/ص5/

