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شهرداری کابل:

نهادهای دولتی و خصوصی میلیونها
دالر مالیات نپرداختهاند

شهرداری کابل مدعیاســت که دهها اداره دولتی و شرکتهای
خصوصی  ۴.۵میلیارد افغانی (بیــش از  ۶۷میلیون دالر) از این
اداره بدهکارند .این پول شــامل هزینه پاکاری ،نصب تابلوهای
تبلیغاتی و ارایه خدمات شهریاست.
برخی ادارههای دولتی این ادعای شهرداری را رد کردهاند.
انبوه زبالههای شهری دارد چهره شهر کابل ،پایتخت افغانستان
را عوض میکند .شــهرداری کابل با سه هزار کارمند شهرداری،
ســاالنه بیش از چهار میلیارد افغانی را صرف این شــهر به هم
ریخته میکند .پولی که از مجراهای مالیات بدســت میآورد .اما
مقامهای این نهاد مدعیاند که  ۵۸اداره دولتی و دهها شــرکت
خصوصی  ۴.۵میلیارد افغانی از خدمات شهری بدهکارند.
عبدالوکیل عطایی ،رئیس بخش درآمد شهرداری کابل میگوید:
«ادارههای دولتی نزدیک به یک میلیارد افغانی و شــرکتهای
خصوصی بیش تر از ســه میلیــارد افغانی پول شــهرداری را
نپرداختهاند».
به گفته آقای عطایی« :تعدادی از شرکتهای خصوصی به منظور
حصول پول به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شــده و پرونده
بدهی یک میلیارد افغانی دو شرکت ..........ادامه/ص5/

لوى سارنوالى :افزايش ميزان
خشونت عليه زنان تکان دهنده است

افراد مسلح ،شش نفر را در والیت
غور ربودند

مقامات محلی والیت غور از ربوده شــدن شش نفر در این والیت
خبر دادند .صبغت اهلل اکبری رئیس معــارف والیت غور در مرکز
افغانســتان میگوید دو آموزگار زن که همراه با یک مرد که محرم
همراهشان بوده ،به سمت شهر فیروزکوه در حال سفر بودند که از
سوی طالبان ربوده شدند.
به گفته وی ،پس از پایان یافتن ســال تعلیمی ،این زنان به شــهر
فیروزکوه میآمدند...........ادامه/ص5/

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

نمايشگاه سه روزۀ صنایع دستی زنان
والیات مختلف در کابل گشايش يافت

توليدات صنايع دستى زنان والیات مختلف کشور،
برای سه روز در شهرک آرياى شهرکابل به نمايش
گذاشته شد.
در اين نمايشگاه که از سوى اتحاديه زنان تجارت
پيشه راه اندازى شده است ٣٨ ،قلم اجناس ساخت
دست زنان شامل لباس هاى دست دوزى ،زيورات،
رسامى ،قالين ،مربا ،آچار وغيره به نمايش گذاشته

شده اســت .مليحه جامى يک تن ديگر از برگزار
کننده هاى اين نمايشگاه ،به آژانس خبرى گفت که
هدف از تدوير اين نمايشگاه ،بازاريابى براى اجناس
ساخت دست زنان ،معرفى دست دوزى به مردم و
تشويق زنان تجارت پيشه مى باشد.
وى از حکومت خواست تا زمينۀ نمايشگاه دايمى
براى توليدات زنان را فراهم کند.........ادامه/ص5/

برداشت حاصالت زعفران برای زنان
فرصت کاری ایجاد میکند

رييس پيشين تجارت بلخ به طور
مرموز کشته شده است

لوی سارنوالی ،افزايش ميزان خشونت عليه زنان در
کشور را تکان دهنده خوانده می گوید که در جریان
سال روان ۳۷۰۲ ،مورد خشونت علیه زنان در سطح
کشور ثبت شده است.
ملیحه حســن معاون لوی سارنوالی در امور مبارزه
با خشونت عليه زن ،رســیدگی به تخلفات اطفال
و حمایت از حقوق بشــر ،که دیروز در یک نشست
خبری صحبت ميکرد ،هــدف ازايجاد این معینیت

در چوکات لوى ســارنوالى را حمایت ،محافظت و
مصوونیت زنان در کشور عنوان کرد.
ریاست مبارزه علیه منع خشونت علیه زنان درلوى
سارنوالى ،در  ۳۰سنبله سال روان به معینیت ارتقا
نمود.
اين مقام لوى سارنوالى کشور ،افزود که این معینیت
در دو مــاه اخیر در بخش تعقیــب ،پیگرد قانونی
مرتکبین خشونت و.........ادامه/ص5/

تالش برای برچیدن بساط تعویذ
نویسان در شمال افغانستان

رييس ســابق تجارت و صنايع بلخ و عضو حزب افغان ملت ،بعد از
حمله بر قونسلگرى آلمان ،به گونۀ مرموز کشته شده است.
قونسلگرى آلمان در مزارشريف مرکز بلخ ،به تاريخ  ٢١عقرب هدف
حملۀ انتحــارى قرار گرفت ،که درنتيجۀ آن ٧تن جان باخت و ١٢٠
تن مجروح گرديد.
بعد از رويداد متذکره ،جاده ها و سرک هاى اطراف رويداد ،براى دو
روز مسدود و تدابير شديد امنيتى اتخاذ شده بود.......ادامه/ص5/

وظايف دو مسوول ديگر حوزۀ
ششم امنيتى نيز تعليق گرديد

وزارت داخلــه مى گويد که به تعقيب تعليــق وظايف چهار تن از
مسوولين ارشــد حوزۀ ششــم امنيتی پوليس کابل ،وظايف آمر
کنترول منطقوی و آمر کشف اين حوزه نيز به حالت تعليق درآورده
شد.
در پيوند به حملۀ انتحارى درمسجد باقرالعلوم درمنطقه چهارقلعۀ
چهاردهى در مربوطات حوزه ششم .........ادامه/ص5/

نامزدی در گهواره ،روایتی از
ازدواج زیرسن در غور

ی اســماء هنوز در گهواره بود که به نام پسر چند سال بزرگتر
بیب 
از خودش شد.
او اکنون با دل انباشته از درد میداند که آنچه نزدیک به هژده سال
پیش در خانۀ کاه گلی در لفرا منطقۀ از فیروزکوه مرکز والیت غور
اتفاق افتاده بود ،چه بر سر او آوردهاست.
تقریب ًا همه چیز بیرضایتش اتفاق افتادهاست ،هم موقع که به نام
د شان شدهبود و..........ادامه/ص5/
پسر خویشاون 

مسئوالن ریاست حج و اوقاف والیت بلخ میگویند
که بساط شــماری از تعویذ نویسان و رماالن شهر
ف را برچیدهاند.
مزارشری 
به گفتهای این مقامها ،کمیســیون جمعآوری فال
بینها و تعویذ نویسان تازه ایجاد شده و قرار است
تا چند ماه آینده فعالیت آنان در شــهر و حومه آن

متوقف شود .این کمیسیون ،برای شماری از تعویذ
نویسان نیز جواز رسمی صادر خواهد کرد.
قبال از این با سفر به مزار شریف بخصوص زمانی که
به زیارت آرامگاه منســوب به خلیفه چهارم اسالم،
علی ،میرفتید ،با مردانی با ظاهر مذهبی در چهار
طرف روضه سخی مواجه ..........ادامه/ص5/

وزیر عدلیه از نبود ساختمان در مراکز اصالح
و تربیت اطفال نگرانی کرد

وزير عدليــه ،از کم توجهــی وزارت مالیه و عدم
همکاری مؤسسات خارجی در اعمار ساختمان برای
مراکز اصالح و تربیت اطفال ابراز نگرانى کرد.
موصــوف اين اظهارات را دیروز در جلســه کمیته
فرعی مرکز اصالح و تربیت اطفال شورای وزیران،
با حضورداشت رئيس اجرائيه بيان داشت.
در خبرنامۀ رياســت اجرائيه کــه دیروزبه آژانس

خبرى پــژواک مواصلت ورزيده ،آمده اســت که
عبدالبصیــر انور وزیــر عدلیــه ،درحالیکه نبود
ساختمان برای نگهداری کودکان موجود در مراکز
اصالح و تربیت اطفال را از بزرگترین چالشهای فرا
راه این وزارت عنوان نمود ،عدم تامین امنیت مراکز
اصالح و تربیت کودکان را نیز نگران کننده دانست
و خواهان رسیدگی......ادامه/ص5/

ملل متحد و اتحاديۀ اروپا از معرفى
کميشنران جديد کميسيونهاى
انتخاباتى استقبال کردند

صبح زود اســت و چندین خانم جمعآوری گلهای
ظریف بنفشرنگ را در مزرعه زعفران در حاشــیه
شهر هرات در غرب افغانستان شــروع کرده اند.
آنها به سرعت کار میکنند تا مقدار هرچه بیشتر
از این گلها را پیش از غروب آفتاب بچینند.
زعفران قیمتترین ادویه غذا (مصالح دیگ) است
که یــک کیلوگرام آن میان  ۱۲۰۰تــا  ۱۸۰۰دالر به

فروش میرسد و مدتهاست که برای دهقانان فقیر
افغانستان به عنوان بدیل کوکنار نگریسته میشود.
با وجود این ،زعفران تا حاال تاثیر چندانی بر تجارت
مواد مخدر نداشته است.
ســازمان ملل متحــد ارزش تجارت مــواد مخدر
افغانستان را ساالنه ســه میلیارد دالر تخمین زده
است.........ادامه/ص5/

تخطی مرزی پاکستان در امتداد خط دیورند
خالف حقوق و موازین بین المللی است

شورای امنيت ملی افغانســتان با ابراز نگرانى مى
گويد که هر گونه تخطی مرزى نظاميان پاکستانى در
امتداد خط فرضی ديورند ،بر خالف حقوق و موازين
بين المللی مى باشد.
جلسه شورای امنيت ملی تحت رياست محمداشرف
غنی رييس جمهور کشــور عصر دیــروز در ارگ
رياســت جمهورى برگزار گرديد .شــورای امنيت

ملی حملۀ بر مســجد باقرالعلوم را به شديدترين
الفاظ محکوم کرد ،اين عمل را کار دشــمنان مردم
افغانستان ،جنايت عليه بشريت و تالش برای نفاق
افگنی دانست.
در اين جلسه وزرای ســکتور دفاعی و امنيتی در
مورد وضعيت امنيتی کشور به ويژه واليات هلمند،
ننگرهار ،ارزگان ،فراه...........،ادامه/ص5/

کمبوداستادان مسلکی در پوهنتون ها
يک چالش بزرگ است

ملل متحد و اتحاديۀ اروپا ،از معرفى کميشــنران جديد کميسيون
هاى انتخاباتى از سوى حکومت استقبال نمودند.
رييس جمهور محمد اشرف غنى ،بعد از يک پروسۀ طوالنى ديروز
براى کميشنران جديد مراســم حلف وفادارى برگزار کرد و آنها
وظايف خود را به شکل رسمى آغاز نمودند.
کميتۀ گزينش کميشنران کميسيون های..........ادامه/ص5/

تا سه روز دیگر برای حذف نام
حکمتیار از لیست سیاه ملل متحد
تقاضا میشود

کمیته مشــترک اجرایی تطبیــق توافقنامه صلــح میان دولت
افغانستان و حزب اســامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید
که کار کمیته رفع تعزیرات باالی آقای حکمتیار تکمیل شدهاست.
درخواســت حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان
مللمتحد تا دو یا ســه روز دیگر از ســازمان مللمتحد و ایاالت
متحده صورت خواهد گرفت..........ادامه/ص5/

مسووالن در وزارت تحصيالت عالی ،کمبود استادان
مسلکی در پوهنتونهای دولتی و خصوصی را چالش
خوانــده مى گويند که براى رفــع اين معضل ،بايد
سيستم آموزش الکترونيکى از راه دور ،راه اندازى
گردد.
محمد عثمان بابری معين علمی وزارت تحصيالت که
در ورکشاپ دو روزه تحت عنوان «بررسی وضعيت

آموزش الکترونيکی در نهادهای تحصيلی کشــور،
جستجو و راه های تقويت اين سيستم» صحبت مى
کرد ،گفت که برای ُرشد کيفی پوهنتونها ،آموزش
الکترونيکی از راه دور کارا مى باشد.
وى عالوه کردکه هماکنون چالشهای گوناگونی در
برابربلندبردن کيفيت پوهنتونهای کشــور وجود
دارد و تطبيق اين ..........ادامه/ص5/

