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هشدار برشنا :در مصرف برق صرفهجویی کنید

مسؤوالن شرکت برشنا میگویند ،استفادۀ شهروندان
از وسایل پرمصرف برقی در فصل سرما سبب میشود
تا برق در یک شــبانهروز بیش از  8ساعت قطع شود.
آنان میگویند ،در صورتی که شــهروندان در مصرف
برق صرفهجویی نکنند ،زمان قطع برق به  12ســاعت
خواهد رسید.
وحیداهلل توحیدی ،ســخنگوی شــرکت برشــنا در
گفتوگویی به ســاموطندار میگوید ،در فصل سرما
مصرف انرژی برق به بیش از  500میگاوات میرســد،
در حالی که شرکت برشنا ظرفیت توزیع  350میگاوات
برق را دارد .او میگوید ،در آیندۀ نزدیک فهرســت
توزیع نوبتی برق منتشر خواهد شد و در توزیع انرژی
برق هیچگونه بیعدالتی صورت نمیگیرد.
ی برق در شهرکابل ،در کنار مختل ساختن روند
پرچو 
زندهگی عادی شــهروندان ،تاثیــرات منفییی روی
ت کارخانهها نیز داشته است.
فعالی 
صیام پسرلی ،سخنگوی اتاق تجارت و صنایع میگوید،
قطع برق روی فعالیتهای اقتصــادی تأثیرات منفی
داشته و بیشتر ماشینهای کارخانهها در نبود و پرچوی
برق از کار بازمانده اند که زیانهای مالی فراوانی را در
پی داشته است .او میگوید ،در صورتی که مشکل قطع
برق حل نشود...........،ادامه/ص5/

مقامات :کمکها به مناطق
آسیبپذیر از حوادث طبیعی
فرستاده شدهاست

داکترعبداهلل بر حل معضلۀ برق و
دیگر چالشها در هرات تاکید کرد

ريیــس اجرائیه حکومت مــى گويد که برای حــل معضلۀ برق،
پروژههای توسعهای و بهبود وضعیت زندگی مردم ،تقویت معارف و
دیگر چالشها در هرات ،اقدامات جدی روی دست می گیرد.
در خبرنامه ای که از ســوی دفتر مطبوعاتی ریاســت اجرائیه ،به
آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده ،آمده است که داکتر عبداهلل
عبداهلل اين مطلب را در ديدار........ادامه/ص5/

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

مقامات :نزدیک به یک هزار خانواده
از ولسوالی صیاد بیجا شده اند

مقامات سرپل میگویند ،در اثر جنگهای اخیر در
ولســوالی صیاد ،نزدیک به یک هزار خانواده بیجا
شده و در حالت بد زندگی شان را سپری میکنند
انجنیر عبداالحمد رئیس عودت مهاجرین والیت
سرپل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
«در جریان یک هفته در مناطــق آدرنگ ،بلغلی

در مرکز و درۀ بند و بازار کمی ولسوالی صیاد این
والیت نزدیک به یک هزار خانواده از خانه و کاشانۀ
شان بیجاه شده و در قراء همجوار مرکز ولسوالی و
مرکز والیت جا بجا شدهاند».
به گفته رئیس عودت مهاجرین پروسۀ سروی آنان
آغاز شده و در...........ادامه/ص5/

قیصاری :کسانیکه از طیارات نظامی
استفاده شخصی میکند افشا شوند

ولسی جرگه :بعضی
مقامات موضوع استیضاح وزرا را
به درازا نکشند

ولسی جرگه افغانستان میگوید ،استیضاح وزیران حق قانونی آنها
است و مسئله وزیران استیضاح شده ختم میباشد.
ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز دوشنبه
این جرگه را بر عهده داشت از برخی مقامات حکومتی خواست تا از
مداخله در این مسئله خود داری نماید.
وی گفت « :ولسی جرگه در مورد استیضاح.........ادامه/ص5/
وزارت دولت در امور رسیدهگی به حوادث افغانستان
میگوید ،کمکها به آن مناطقی فرستاده شده که
در موسم زمســتان به خطر حوادث طبیعی روبرو
میباشند.
اقدامــات در برابر حوادث طبیعی در افغانســتان
کاریست دشوار ،زیرا از یکسو حوادث طبیعی غیر
قابل پیشگویی است و از سوی دیگر تأسیسات عامه
در آن اطمینانبخش نمیباشــد .وزارت رسیدهگی

به حــوادث طبیعــی در افغانســتان میگوید ،از
همیناکنون به مناطق که مردم در سالهای گذشته
در نتیجۀ حوادث طبیعی متضرر شده ،مواد کمکی
خوراکی و غیر خوراکی فرستادهاست.
احمد خان ناصح رئیس مرکــز عملیات اضطرار در
وزارت دولت در امور رســیدهگی بــه حوادث در
صحبت با رادیو آزادی گفت ،عمليات رساندن کمکها
از سوي ادارات حکومتي و............ادامه/ص5/

بهاى مواد سوخت در جوزجان
افزايش يافته است

افزایش ازدواجهای اجباری در سه ماه
نخست 2016

کاهش  ۵۹درصدی میزان سرمایهگذاری و
پیامدهای آن

برخى از باشــندگان واليت جوزجان مى گويند که با رسيدن فصل
سرما ،قيمت چوب و زغال سنگ در بازارهای شهر شبرغان ،نسبت
به سال گذشته تا  ١٠درصد افزايش يافته است.
اين باشــندگان مى گويند که سال گذشته ،يک سير چوب خشک
و تر از ٦٠تا  ٧٠افغانی فروش مى شــد؛ درحاليکه سال روان اين
قيمت ،به  ٧٠تا  ٨٠افغانی افزايش يافته است.
نيک محمد يکتن از باشندگان .........ادامه/ص5/

کاهش  ۵۹درصدی میزان سرمایهگذاریهای امسال
بر رشد اقتصادی در کشور اثرهای ناگواری خواهند
داشت.
مسؤوالن ادارۀ مرکزی احصائیه میگویند که رشد
اقتصاد کشور وابسته به سرمایهگذاریهای داخلی
و خارجی اســت و اگر حکومت نتواند راهکارهای

حمایتی برای جذب ســرمایهگذاریها را در کشور
روی دست گیرد ،اینکار ســبب افزایش بیکاری و
کاهش درآمدهای خانوادهها در کشور خواهند شد.
حســیباهلل موحد ،معاون ادارۀ مرکزی احصائیه،
میگوید« :اگر سرمایهگذاریها کاهش یابد تولیدات
ناخالص هم کاهش مییابد و..........ادامه/ص5/

شــماری از اعضای ولســی جرگه و آگاهان نظامی
اســتفاده شــخصی از طیارههای نظامی را خیانت
ملی خوانده میگویند نامهای چنین افراد باید افشا
گردد.
با آنکه اســتفاده شــخصی از امکانات دولتی در
افغانســتان خبر تازهیی نیست اما ادعای قوماندان
عمومــی نیروهای هوایــی این کشــور مبنی بر
اینکه گویا شماری از مســئولین حکومتی و تجار

از طیارههای نظامی اســتفاده شــخصی میکنند،
نگرانیهای را برانگیختهاست.
آنان با اشــاره بــه وضعیت بد امنیتی در کشــور
میگویند استفاده شخصی از این طیارهها میتواند
پیامدهای منفی داشته باشد.
این اعضای ولسی جرگه و آگاهان نظامی میگویند
در حالی که رقم طیارههای موجود نظامی در کشور
نمیتواند احتیاجات نیروهای.........ادامه/ص5/

مسؤوالن کمیســیون حقوق بشــر میگویند ،در
سه ماه نخست امســال  95پروندۀ ازدواج اجباری
کودکان را ثبت کرده اند که این رقم نسبت به سال
گذشته افزایش را نشان میدهد.
عبداهلل عابد ،رییس بخش کودکان کمیسیون حقوق
بشر در گفتوگویی با ســاموطندار علت افزایش
ازدواجهای اجباری نســبت به سالهای گذشته را

فقر و رســمورواجهای نادرســت میداند .به گفتۀ
آقای عابد ،از آغاز تا پایان سال گذشته  235پروندۀ
ازدواج اجباری را ثبت کرده بودند ،در حالی که سه
ماه نخست سال جاری شاهد ثبت  95پروندۀ ازدواج
اجباری اند.
ثریا صبحرنگ ،عضو کمیســیون حقوق بشر نیز در
این نشست میگوید.........،ادامه/ص5/

برفبارى نخست باشندگان شمال
را اميدوار کرده است

توزيع تخم اصالح شدۀ
گندم براى شش هزار دهقان در
غور آغاز شد

با ایجاد  ٩٥ذخیرۀ آب در سمنگان مشکل
کمبود آب  ١٩٠٠جریب زمین رفع شد

 ٩٥ذخيرۀ آب به هزينۀ بيــش از  ١.٣ميليون دالر
امريکايى در واليت ســمنگان ســاخته شده و از
طريق آن ،مشکل کمبود آب  ١٩٠٠جريب زمين رفع
گرديده است.
مســووالن واليتى مى گويند که کار ســاخت اين
ذخيره ها از طريــق برنامۀ ملی باغداری و مالداری
وزرات زراعت ،آبيارى و مالدارى ،حدود شــش ماه

پيش آغاز و در روزهاى اخير تکميل شده است.
انجنیر عبدالمجید خیرخواه مسوول برنامه يادشدۀ
وزارت زراعت در سمنگان ،به آژانس خبرى پژواک
گفت که از جمــع يک ميليــون و  ٣٦٠هزار دالر
امريکايى هزينۀ اين ذخيــره ها ،بيش از  ٩٥٠هزار
دالر را بانک جهانــى و متباقى را دهاقين پرداخت
کرده اند...........ادامه/ص5/

مسووالن در رياســت زراعت و مالداری واليت غور مى گويند که
برای دست کم شش هزار دهقان اين واليت ،تخم اصالح شدۀ بذری
و کودهای کيمياوی توزيع مى گردد.
عبدالطيب تواب رييس زراعت و مالــدارى واليت غور ،به آژانس
خبرى پــژواک گفت که کمپاين خزانی توزيــع تخم های بذری و
کودهای کيمياوی را ،برای دهاقين شهر فيروزکوه و چهار ولسوالی
اين واليت آغاز کرده اند.........ادامه/ص5/

اولين برف زمستانى در برخى واليت هاى شمال به
شــمول بلخ ،باعث خوشى افراد عادى و کشاورزان
گرديد.
ازیکشنبه شــب الى صبح دیروز ،در واليات بلخ،
کندز ،تخار ،بدخشان ،فارياب ،سمنگان ،جوزجان،
بغالن و منطقۀ سالنگ ،برفبارى صورت گرفته است.
مســوولين زراعت واليت بلخ و دهاقين محلى مى

گويند که برف ،زمين را براى کشت آماده ساخته و
توقع برده مى شــود که سطح آب نيز با آن افزايش
يابد.
از جانب ديگر مســوولين امورصحى ،برفبارى در
واليت بلخ را براى جلوگيرى از امراض فصل خشک
مفيد عنوان مى کنند.
سراج الدين مهربان.........ادامه/ص5/

