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سال دهم -شماره 2831

یک شنبه  15حمل 1395

رئیس جمهور  :روابط افغانستان و
ترکیه دیرینه و عمیق مي باشد

آژانس خبرى پژواک رســيده ،در این دیدار که در ارگ
انجام شد ،هولوسی آکار ،سالم ها و تمنیات نیک رئیس
جمهور و صدراعظم کشورش را به رئیس جمهور غنی و
مردم افغانستان تقدیم کرد.
وی گفت که دوســتی میان افغانستان و ترکیه نه تنها
دوستی میان حکومت های دو کشور است بلکه دوستی
میان مردمان دو کشور..........ادامه/ص5/

محمد اشــرف غنی ميگويد  ،بنیاد اساســی اردو در
افغانستان به اساس استفاده از تجارب ترک ها گذاشته
شده است.
رئیس جمهورکشور اين مطلب را درديداربعد از ظهر با
هولوســی آکار لوی درستیز ترکیه و هیات معیتی اش
ابراز کرد.
بربنياد معلومات خبرنامه دفترمطبوعاتى که دیروز به

نتایج امتحان کانکور امروز
اعالم میشود

مسئوالن در وزارت تحصیالت عالی اعالم کردهاند که نتایج امتحان
کانکور داوطلبان شــمول در موسســات تحصیالت عالی ،امروز
یکشنبه  15حمل اعالم میشود.
احمد جاوید رسولی ،رییس امتحانات کانکور این وزارت گفته است
که اگر کدام مشــکل تخنیکی پیش نیاید ،نتایج کانکور را امروز
اعالم خواهیم کرد..........ادامه/ص5/

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،برندگان رقابت
ساالنۀ نوآوری در تکنالوژی سال  ۲۰۱۵کشور را اعالم
کرد.
برندگان این رقابت ساالنه که شامل هشت تن می شود،
دیروز در مراسمی در کابل با اهدای لوح تقدیر و جایزۀ

نقدی ،مورد تقدیر قرار گرفتند .ویس پایاب رئیس اداره
تکنالوژی و نوآوری وزرات مخابرات ،در این مراسم گفت
که این رقابت ،در اواخر ســال  ۲۰۱۵از سوی این وزارت
برگزار شد.
به گفته وی ،وزارت مخابرات ،در.........ادامه/ص5/

ارتباطات مورد اســتفاده قرار گرفتهاند .این وسایل از
سوی فرهنگسرای دوربین در اختیار اداره اطالعات و
فرهنگ هرات گذاشته شده است.
این اداره یک اتاق بزرگ در..........ادامه/ص5/

هشدار دفتر رئیس جمهوری افغانستان به عوامل جعل
فرمانهای اشرف غنی در شبکه های اجتماعی

به دنبال آن که شماری از کاربران شبکههای اجتماعی
برخــی از فرمانهای رئیس جمهوری افغانســتان را
دستمایه دروغهای اول اپریل قرار دادند ،دفتر ریاست
جمهوری اعالم کرده که جعل این فرمانها پیگرد قانونی

دارد .روز جمعه ،اول اپریل شماری از فرمانهای دولتی
به امضای اشــرف غنی رئیس جمهوری به هدف شوخی
دستکاری و روی شبکه های اجتماعی منتشر شد.
متن یکی فرمانهای آقای غنی...........ادامه/ص5/

استراتیژی ملی جوانان مورد تایید قرار گرفت

کمیسیون عالی نظارت از تطبیق و هماهنگی پالیسی
ملی جوانان ،مسودۀ اســتراتیژی ملی جوانان را مورد
تایید قرارداد.
در خبرنامۀ این کمســیون که دیروز(شنبه) به آژانس
خبری پژواک رسیده ،آمده است که دومین جلسه ربع

وزير ماليۀ افغانستان میگوید که به اساس کار کميسيون
تدارکات ملى ،چهل درصد قراردادها معيارى شده و تالش
براى معيارى شدن تمام قراردادها جريان دارد.
دیروز اعضای کمیســیون تدارکات ملی (اکلیل حکیمی
وزیر مالیه ،عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و اسماعیل رحیمی
سرپرست وزارت اقتصاد) به ولســى جرگه حاضر شده
بودند تا در مورد مســايل ذيربط به قراردادها و شفافيت
در اين کميسيون ،به پرسش هاى نمايندگان مردم جواب
دهند.
کمیســیون یادشده در اواخر ســال  ١٣٩٣ايجاد شده و
تحت رياســت رييس جمهور فعاليت دارد .رييس اجرايى
حکومت و برخى وزراعضويت اين کميسيون را دارند.
مسووالن در اين کميسيون میگویند که اين کميسيون،
قراردادهاى يى را بررســى میکند که در بخش اجناس
بيش از  ٢٠ميليون افغانى؛ و در بخش ســاختمان بيش از
يکصد ميليون افغانى ارزش داشته باشد.
شــماری از اعضای ولســى جرگه مدعى بودند که اين
کميسيون ،در برخى موارد سبب فساد ادارى و تاخير در
کار برخى پروژه ها شده است.
اما وزیر مالیه گفت که کمیســیون تدارکات ملی ،در يک
سال گذشــته  ٩٠٠قرارداد را بررسى نموده که در نتیجه
 ۷۲۵قرارداد به ارزش  ۱۳۶میلیارد افغانی منظور ،و از اين
طريق  ۱۴میلیارد افغانی صرفه جویی شده است.
به گفته موصوف در جریان  ۴۶جلســه هفته وار و ســه
جلسه اضطراری این ...........ادامه/ص5/

در نشست شورای امنیت ملی به ریاست رییس جمهور غنی ،روی
طرح جدید برای استخدام ولسواالن مناطق ناامن کشور بحث شده
است .ریاســت جمهوری دیروز با نشر خبرنامه اعالم کرد ،در این
نشست اولویتهای اساسی ...........ادامه/ص5/

نمایشگاه دایمی پیشینه فناوری ارتباطات
در هرات گشایش یافت

نخستین نمایشــگاه دایمی فناوری ارتباطات در شهر
هرات در افغانستان گشایش یافت.
در این نمایشــگاه وسایلی به نمایش گذاشته شده که
از گذشــتههای دور تا امروز در زمینه اطالعرسانی و

اکلیل حکیمی :چهل درصد قراردادها
معيارى شده است

طرح تازه برای استخدام
ولسواالن در شورای امنیت ملی
تهیه شده است

برندگان رقابت ساالنه نوآوری در تکنالوژی
معلوماتی اعالم شد

وار کمیسیون متذکره ،تحت ریاست سرور دانش معاون
دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیسیون برگزار شد.
در خبرنامه ذکر شده اســت که در این جلسه ،مسوده
استراتیژی ملی جوانان مورد بحث و بررسی همه جانبه
قرار گرفت و تایید شد.............ادامه/ص5/
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راه الجورد برای نهایی سازی در
ترکیه مورد بحث قرار گرفت

در سومین نشست تخنیکی پنچ جانبه ترانزیتی و ترانسپورتی راه
الجورد برای نهایی ســازی موافقتنامه آن در انقره پایتخت ترکیه
مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست مقام ها ،کارشناسان و دیپلومات های امور اقتصادی،
حقوقی ،ترانســپورت ،ترانزیت ،و گمرکات کشورهای افغانستان،
ترکمنستان ،آذربایجان ،گرجستان و ..........ادامه/ص5/

کارمندان ربوده شده مؤسسه
ماین پاکی در هرات آزاد شدند

قوماندانی امنیه هرات اعالم کرد که  ۱۵کارمند ربوده شــده یک
مؤسسه ماین پاکی در این والیت ،در عملیات نیروهای امنیتی آزاد
شده اند.
عبدالرؤف احمدی ،مســؤل مطبوعاتی قوماندانی امنیه هرات در
صفحه فیس بوک خود نوشته اســت که این عملیات عصر دیروز
صورت گرفته است...........ادامه/ص5/

وزارت مبارزه با موادمخدر:

در سال روان پالن هاى وسيع روی دست داریم

وزارت مبارزه با موادمخدر میگوید با آنکه ناامنى و کمبود
بودجه ،عمده ترين مشــکالت آن وزارت بوده؛ اما براى
محو موادمخدر در سال روان پالن هاى وسيع روی دست
دارد.
سالمت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر که دیروز در

اولین برنامه تشریح کارکردهای سال گذشته و پالن کاری
 ١٣٩٥وزارتها ،صحبت میکــرد ،بدون ارايه جزييات گفت
که عملى نشــدن تعهدات تمويل کننده ها ،و نبود ظرفيت
در برخى وزارت ها ســبب شده است که برنامه ها به موقع
تطبیق نشود........ادامه/ص5/

بانک جهانى ١٦٠میلیون دالر با افغانستان کمک کرد

از طريق صندوق بازســازى افغانستان که از سوى بانک
جهانى مديريت میشــود ١٦٠ ،میلیون دالر امریکایی با
افغانستان کمک شد.
اجمل حمیــد عبدالرحیمزی ســخنگوی وزارت مالیه
افغانســتان ،دیروز در یک نشست خبری ضمن بیان این

مطلب گفت که اين کمک ،به تاريخ  ٣٠مارچ ســال روان،
از ســوى بانک جهانى اعالم گرديده است .به گفته او ،اين
پول از جمله  ٣٠٠ميليون دالر کمک ساالنه جامعۀ جهانى از
طريق اين صندوق است که به اساس تفاهم قبلى ،از سال
 ٢٠١٥تا  ٢٠١٧ميالدى ،با ..........ادامه/ص5/

نا امنی سبب کاهش بازديد سياحان از باميان شده است

مسووالن در واليت باميان ميگويند که ناامنى در راه های
مواصالتی کابل-باميان ،باعث کاهش بازديد ســياحان
داخلى و خارجى از اين واليت شده است.
باميان ،يکى از واليات تاريخى و باســتانى است که مى
توان از موجوديت دو مجسمۀ مخروبۀ بودا و بند طبيعى

امير(اولين پارک ملى کشور) نام برد؛ ساحات تاريخى اين
واليت ،محل خوبى براى بازديد ســياحان خارجى و رشد
صنعت توريزم نيز پنداشــته مى شود و هشت ساحۀ آن،
ثبت ســازمان ميراثهای فرهنگی ملل متحد( يونســکو)
ميباشد.........ادامه/ص5/

