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یونسکو۱۱ :میلیون تن در افغانستان
بی سواد هستند

ســازمان آموزشــی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،با متهم
کردن حکومت افغانســتان به کم توجهی در زمینۀ سوادآموزی ،می
گوید که در حال حاضر  ۱۱میلیون تن در این کشور بیسواد هستند.
پاتریشــا مک فیلیپس  ،Patricia McPhillipsنماینده یونسکو در
افغانســتان ،این موضوع را دیروز در نشســتی که به مناسبت تقدیر
از شــماری از نهادهای غیردولتی فعال در زمینۀ سوادآموزی ،درکابل
برگزار شده بود بیان کرد.
وی با انتقاد از حکومت افغانســتان در زمینه سوادآموزی به ویژه در
مناطق دورافتاده ،گفت که سوادآموزی در  ۱۵سال گذشته ،در اولویت
های حکومت قرار نداشته است.
به گفته خانم فیلیپس ،در حال حاضر حدود  ۱۱میلیون تن از افرادی که
باال تر از  ۱۵سال عمر دارند( ۳۴درصد مجموع نفوس کشور) ،بیسواد
مى باشند که مهارت خواندن و نوشتن را ندارند و بیشتر آنان را زنان
تشکیل می دهد.
نماینده سازمان آموزشــی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در
افغانستان تصریح کرد که میزان بيسوادی..........ادامه/ص5/

مشرانو جرگه :روسیه می خواهد که
افغانستان را به میدان جنگ مبدل سازد

رييس مشرانوجرگه ،خاموشى حکومت در
قبال مداخله هاى روسيه در افغانستان را
نگران کننده خواند و گفت که حکومت و

همپيمانان افغانستان ،بايد جلو
همچو مداخله ها را بگيرد.
روسیه گفته اســت که برای
مبارزه بــا گروه موســوم به
(داعش) به عنوان «دشــمن
مشــترک» ،بــا طالبــان در
افغانستان تماس برقرار کرده
است.
ضمیر کابلــوف ،نماینده ویژه
والدیمیــر پوتین رييس جمهور روســيه در
امور افغانستان ،به خبرگزاری انترفاکس گفته
است که روسیه در این ..........ادامه/ص5/

سى و شش پروژه به هزينۀ بيش از
دوصد ميليون افغانى عملى مي شود

کار  ٣٦پــروژه عــام المنفعۀ
وزارت احيا و انکشــاف دهات،
در  ١٧واليت کشور به کمک ٢٠١
ميليون افغانى بانک انکشــاف
آسيايى در  ٩ماه آينده تکميل
مى شود.
قراردادهــاى تطبيق اين پروژه
ها ،دیروز ميان نصيراحمد درانى
وزير احيا وانکشــاف دهات و
نمايندگان شــرکت هاى تطبيق
کننده ،درکابل به امضا رسيد.
اکبر رســتمى ســخنگوى اين
وزارت ،بــه آژانس خبرى پــژواک گفت که
اين پروژه ها شــامل احداث سرک ها ،اعمار
ديوارهاى اســتنادى ،ســربند ،پل و پلچک

مى باشــد و در واليات کابل ،لوگر ،لغمان ،کنر،
ننگرهار ،نورســتان ،بغالن ،کندز ،تخار ،سرپل،
سمنگان ،غور ،پکتيا......،ادامه/ص5/

جلسۀ شورای عالی اقتصاد برگزار شد

شورای عالی اقتصاد در نشستی به ریاست
رئیس جمهور ،موضوعاتی از جمله برنامه
احیا و توسعه تولید پنبه در کشور ،فروش
آهن آالت داغمه و تفاهم نامه تولید برق با
یک شرکت ایرانی را مورد بحث و بررسی

قرار داد .دفتر مطبوعاتی ریاســت جمهوری
در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری
پژواک قرار گرفته ،گفته است که این نشست
دیروز در ارگ برگزار شد.
در ابتدا ،گزارشی از..........ادامه/ص5/

شرکت مخابراتی افغان بیسیم نخستین نمایندۀ انحصاری کمپنی اپل
در افغانستان ،مبایل های آیفون  7و  7پلس را به مشتریان عرضه نمود
شــرکت مخابراتی افغان بیسیم به
اســاس تفاهمنامه ی که با کمپنی
اپل به امضا رســانیده بود ،جواز
رسمی عرضه ســیت های آیفون
و خدمات آن را در افغانســتان به
دســت آورده است .این شرکت،
ســیت های آیفون  6و آیفون 6

پلس را به هموطنان ما عرضه نمود.
این بار نیز شــرکت مخابراتی افغان بیســیم جدیدترین تولید
گوشــی های آیفون  7و  7پلس کمپنی اپل را به عالقه مندان
عرضه میدارد .گوشــی های آیفون  7و  7پلس از پیشرفته ترین
گوشی های آیفون می باشد که با نوآوری های جدید از قبیل:
پیشرفته ترین سیستم کمره ،بتری فوق العاده و سیستم ضد آب و
گرد و خاک به بازار عرضه شده است.
شرکت مخابراتی افغان بیســیم منحیث نمایندۀ رسمی کمپنی
اپل عالوه بر فروش سیت های آیفون ،خدمات اضافی از قبیل
ورنتی و ارایه خدمات پس از فروش را برای مشتریان نیز فراهم
میســازد ،که این ویژه گیها؛ شرکت مخابراتی افغان بیسیم را از
سایر فروشنده گان غیر مجاز متمایز میسازد.
برای معلومات بيشــتر دربارۀ آیفون ،لطف ًا به ویب ســایت های
ذیل مراجعه نمایید:
 www.apple.com/iphoneویا www.afghan-wireless.com

محترم امین رامین ،رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم حین افتتاح اولین آیفون  7در افغانستان

