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 معرفی .1

صر کلیدی ارتباطات ستای انجام امور و امر حیاتی  عن صاد در را صاص  منابع کافی،  موثر بوده وبطور مفید و  وزارت اقت شت اخت با در نظردا

 ،بین شااارکای کاری اقتصاااادیبرنامه های انکشاااا  هماهنگی آن که عبارت از ماموریت اینوزارت را در چگونگی تکمیل موفقانه تطبیق آن 

، کمک مینماید طوریکه حذ  آن  از پروسه کاری سبب عدم جلب میباشد شریک ساختن نتایج با شرکای کاریو  ها نظارت و تطبیق پروژه

استراتیژی مشخص گردد. همینگونه داشتن می ی آن لش ها و دستاوردهابشمول چابه امور و فعالیت های اینوزارت  توجه الزم دولت و مردم 

شرکای کاری و بلند بردن  شفا  با  ستقیم، فعاالنه و  صاد جهت تامین ارتباطات م سی وزارت اقت سا ارتباطات یکی از نیازمندی های مبرم و ا

 سطح آگاهی و اعتماد آنها میباشد.

و ظرفیت و ابزار مورد نیاز انجام این اسااتراتیژی در بخش روابد داخلی مسااتولیت های کارکنان داخلی وزارت را مشااخص و واتااح ساااخته 

ای محول فعالیت ها را برای آنان مهیا میسااازد  و در بخش روابد خارجی ساابب حصااول اطمینان شاارکای کاری از نتایج مورد نظر فعالیت ه

 .شدۀ وزارت اقتصاد میگردد

 اقتصاد افغانستانبر نظر کلی  .2

 ام برداشت.، گنمایدمیعمل  انجن رشد اقتصادی منحیث سکتور خصوصیدر آن که  یک اقتصاد بازار ، بسوی قبلبیشتر از یک دهه افغانستان 

اکثر  کهد میباشپالیسی ها، نهادها، و مقررات  مشمول برو بستر مناسب  ی، مقرراتیچهارچوب قانون یک سلسلهمند نیازاما تطبیق این اقتصاد 

 .از بین رفته استدر جریان دو دهه جنگ همد یا ووجود نداشت یا از قبل در کشور آنها 

ساختن  صاد اخالیگاهاین  بناءً غرض پر  صادی، وزارت اقت شد اقت ساختار حکومت برای  نهاد هماهنگ کنندهبحیث یک  و ارتقای ر کلیدی در 

فته ماموریت یا و والیاتدر کابل  یاقتصاد پروگرام های تطبیق ازمیان ارگان های دولتی و نظارت انکشا  پالیسی های اقتصادی، هماهنگی 

  3فوس رشد ن. چنانچه و برو میباشدچالش های گوناگون ربا افغانستان  نیزدر حال حاتراما  یفا نماید.ادر این راستا برجسته را نقش  است تا 

شد راین در حالیست که جستجوی کار میباشد، در تعداد جوانان در  افزایش قابل توجه مبیندر صد در دهه آینده پیشبینی شده است، که 

 )کسر تجارتبلند بودن میزان  گردیده تخمین  درصدی در سال(.  6تورم  بانرخدرصد ) 2.4 تنها 2017در سال  (GDP)ملی تولید ناخالص 

 گردیده است.بیکاری  افزایش سببسرمایه گذاری خصوصی  و از جانبی هم کاهش. (واردات دالر ملیارد  6صادرات در برابر دالر ملیون  600

سوی هم، عالوه بر آن شتر رض دادهقملیون دالر را   600تنها  خویش سپرده دالر ملیارد 4 از  بانکها از  قرض های کوتاه مدت  آن اند که بی

 که بانک جهانی قرار گرفته است ساالنه یو سرمایه گذارآسان تجارت  اندیکس جهانی در 190از  183در رده  افغانستان همنیگونهمیباشد. 

شان سب و وخیم برای  محیدیک  گرن سی آن سرمایه گذاری  نامنا سا صی بوده که عوامل ا صو تعف درسکتور خ ساد و   حاکمیت قانون ف

 د. نباشمی

سااکتور  باالی، حکومت بصااورت روزافزون عامه فزایش تقاتااا برای خدماتکاهش میزان کمک های بین المللی و ابا  در چنین وتااعیتی،

در پیش ببرد. اقتصاااد را به  چرخ تا نموده، توجه ساارمایه گذاری در عرتااه خدمات عامهایجاد کار، تولید درآمد و  در قساامت  خصااوصاای

ه باالی دستاوردهای دهه گذشتو  شناسائیپر اهمیت تر از گذشته گردیده تا منابع پایدار رشد اقتصادی را نقش وزارت اقتصاد  که اینجاست

 .دست یابدجدید  به پیشرفت هایدر بخش های ارتباطات تکنالوژی مخابراتی، بانکداری، معار  و زراعت 
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حیث را با استفاده از ارتباطات ب اش ماموریت کهیش کمک نموده تا باشد سیستم ارتباطات خو تنظیمدر استراتیژی ارتباطات وزارت اقتصاد را 

کاری مهم با شاارکای  ریت خویش و تبادله معلوماتدا  ماموهرساایدن به ا جهت خارجیاخلی و دموثر  تامین روابددر   کارییک ابزار موثر 

 .عملی نماید

 و ساحات اولویت های وزارت اقتصاد، آینده . نقش3

 نقش وزارت اقتصاد قرار ذیل میباشد:

 صادی حکومت شا کان معرفی و شا  اقت ستراتیژی برای پروگرام های انک سی و ا صاد بازار، و نظارت از فعالیت های بر  ،و پالی صل اقت ا

 .اقتصادی در کشور

  و فعالیت های بازسازی.تنظیم و هماهنگی بازسازی اقتصادی و اجتماعی 

  بصورت سکتورها و با اولویت بندی  پروژه های انکشافیترتیب پالن و. 

 نظارت، تفتیش و ترتیب کار سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی و دادن جواز کاری به آنها. 

 ت و ولسوالی ها.مطمن ساختن از رشد متوازن اقتصاد ملی در شهرها، والیا 

 

 ، ماموریت و ارزش های وزارت اقتصاد:دورنما. 4

 ی وزارت اقتصاد قرار ذیل میباشد، ماموریت و ارزش هابینش

 :دورنما

 .های اقتصادی و اجتماعی افغانستان موفقانه برنامهرهبری 

 ماموریت:

اجتماعی و  ومت و پالن گذاری آینده نگرحک برنامه های، تطبیق و نظارت از طرح هماهنگی انکشاااا  ملی توساااد  حصاااول اطمینان از 

 ، تحلیل احصایوی، گزارش دهی و مشوره.اقتصادی

 ارزشها:

  حسابدهرهبریت با درایت و 

 تعالی و نوآوری 

 صداقت فردی و نهادی 

  گروپی کار تخصص و 

 و استقامت تالش 

 حسابدهی و  شفافیت 
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 (Stakeholder Analysis) شرکای کاری و شناسائی . تحلیل5

یک تعداد فعالیت های از آنجائیکه ارتباطات موثر نیازمند تحلیل و شااناخت شاارکای کاری میباشااد، روی این اصاال وزارت اقتصاااد با انجام 

ا از تمام بخش هدر این پروسه، تیم رهبری ارشد وزارت اقتصاد طوریکه   نموده است.مشخص و اولویت بندی  خویشمشارکتی شرکای کاری 

شمول  صاحبانو به  شرکت نمود ارتوز معین  صاد  ساس شرکای کاری را  ه، اقت شترین بر ا ست آمدهو کاری ل عامتبی ساحوی بد  تحقیقات 

شرکای کارینموده و  فهرست سه کاری کای شر نقشو اهمیت هریک از ، پس از تکمیل فهرست  ، اولویت های عملیاتی و ماموریته بدر مقای

صاد تح شده وزارت اقت سمی تفویذ  ساس دو عامل . لیل گردیدنقش ر شا  د شرکای کاری "نفوذ"و  "القهع"سپس یک متریکس بر ا اده انک

رار قو عالقه آنها  ذطابق به سطح نفوشرکای کاری و یا مجموعه از شرکای کاری در یکی از گروپ متریکس های زیر مهر یک از در پایان،  شد.

 .متریکس زیر خالصه تحلیل شرکای کاری را نشان میدهد داده شد.

 

 بلند

 (سطح نفوذ)

 

 مطلع و خوش نگهدارید را : آنها1گروپ 

 عالقه پایین( )نفوذ بلند،

 

 سازمان های انکشافی بین المللی  .1

 سفارت خانه ها .2

 ارگان های سازمان ملل )پروگرام انکشافی و پروگرام نفوس(. .3

 بانک انکشا  آسیایی .4

 سازمان انکشا  بین المللی ایاالت متحده آمریکا .5

 بانک جهانی .6

 صندوق وجهی بین المللی .7

 سازمان همکاری های منتطقه یی )ایکو( .8

 وزارت معادن و پترولیم  .9

 وزارت عدلیه  .10

 پارلمان .11

 

 : با آنها با مراقبت رفتار کنید2گروپ 

 ) نفوذ بلند، عالقه بلند(

 دفتر ریاست جمهوری .1

 دفتر ریاست اجراییه .2

 اداره تدارکات ملی .3

 وزارت مالیه .4

 بانک مرکزی .5

 اداره ارگان های محل .6

 (34شورای انکشافی والیات ) .7

 کمیسون مستقل اصالحات اداری .8

 و آبیاریوزارت زراعت، مالداری  .9

 وزارت انرژی و آب .10

 اداره مستقل اراتی  .11

 رسانه ها  .12

 پایین

 (سطح نفوذ)

 

 آنها را بصورت منظم نظارت کنید. :3گروپ 

 عالقه پایین(. )نفوذ پایین،

 دفتر احصاییه مرکزی .1

 وزارت مخابرات .2

 وزارت امور زنان .3

 وزارت حج و اوقا  .4

 وزارت کار و امور اجتماعی .5

 وزارت احیا و انکشا  دهات .6

 اداره محافظت از محید زیست .7

 انستیتوت تعلیمی و تحقیقاتی سازمان ملل متحد .8

 

 : با آنها در ارتباط دایمی باشید.4گروپ 

 (عالقه بلند)نفوذ پایین، 

 اتاق تجارت و صنابع افغانستان .1

 سازمان های غیر انتفاعی .2

 اتحادیه ساختمانی .3

 اتحادیه پیشاوران .4

 مردم عام .5

 دانشگاه کابل(نهاد های اکادمیک )بشمول  .6

 دفتر همکاری های انکشافی آلمان .7

 یمشترک مستقل مبارزه با فساد اداردفتر  .8

 

 پایین

 (سطح عالقه)

 بلند

 (سطح عالقه)



  

 4 

 

صاد باید با ست با واحد ارتباطات وزارت اقت شت متریکس فوق فعالیت های ارتباطی ود چنانچه بهتر خواهد بدیزاین نماید. خود را  اتیدر نظردا

صورت دوامدار بهایجاد نموده  2با گروپ  روابد خوب و دوامدار کاری را  تا  ساند.  و پیام های کلیدی خود را ب شرکای کاری بر سته از  این د

ضای کیفیت و اندازه همکاری  ستقیم باالی  گروپاین اع صاد در کامیابی و یا ناکامی کارکردتاثیر م  4وپ . گردارد محوله آناهدا   وزارت اقت

 میباشد. ،ماموریت وزارت اقتصاد هاز دیدگاه سطح نفوذ و عالقه ب ،دارای اهمیت 3و  1 گروپ مهم بوده و به تعقیب آن گروپ هایدومین 

 (: - SWOT Analysisتهدیدها، فرصت ها و ها ضعف ها، قوت ارزیابی) (SWOTسوات ). تحلیل 6

صاد  ستراتیژیک و تامین غرض تیم رهبری وزارت اقت سائی  ارتباطات عامهروابد ا شنا صت ها وتهدیدها که وزارت  و   تعف، فر نقاط قوت، 

شد ستراتیژیک و روابد عامه مواجه میبا صاد با آن از زاویه ارتباطات ا صت ها  (SWOTسوات )تحلیل  ، اقت تعف ها، فر و )ارزیابی قوت ها، 

 ارایه میکند.ا متریکس زیر خالصه این تحلیل رکه انجام  را باالی این اداره  (تهدیدها

 

 :نقاط قوت

 یک وزارت جا افتاده با ماموریت تعریف شده در چوکات قانون 

  در سطح ملی معتبرخانه یک وزارت 

  مدرن متمایل به اساااتفاده از روش ها و ابزارمدیریت جوان و کادر 

 مدیریتی

  تمایل به بهبودی اجراآت 

  های روزمره برای یت  عال ماتی در ف نالوژی معلو ند ترویج تک بل

 سودمندیبردن

  همکارهای خوب داخلی 

 استفاده روز افزون از سیستم مدیریت معلومات (MIS بحیث یک )

 سیستم مدیریت اجراآت عنصر اساسی 

 ( تاسیس یک دفتر پذیرش مجازیMISدر کابل و والیات ) 

 

 

 :تعف ها

 نبود یک پالن کاری استرایژیک 

 تعف یا عدم هماهنگی همراه شرکای عمده کاری 

  ،شناخت  ات تعیف همراهروابد رسانه یی نا موثر، ارتباطسطح پایین 

 کمک کننده ها و وزارت های سکتوری(با شرکای بیرونی )

 ارات در میان حکومت، ساااازمان های بین المللی و شاااتعدم پخش ان

 رسانه ها

  مات تاااروری کانیزم موثر برای جمع آوری و توزیع معلو عدم می

 با شرکای کاری )پروگرام ها(

 )استفاده از سیستم قدیمی حکومتی )مکتوب 

 عالقه کم و همکاری کمرنگ از طر  سایر ادارات دولتی 

 عدم ذوق کاری در میان کارمندان وزارت 

 عدم دسترسی به برق و انترنت قابل اتکا 

  یاز وزارت خانه ها و ادارات دولت معلومات و گزارشهاناتوانی در اخذ 

 

 

 فرصت ها:

 سایت برای اطالع رسانی بهتر ویب گشایش 

  گشایش( سیستم مدیریت معلوماتMISویب/) سایت تا بحیث دفتر

 ارایه خدمات کندپذیرش مجازی 

 هرهبری جدید در وزارت )که برای ایجاد و نگهداری ارتباطات همرا 

 (الزمی میباشد کاریشرکای 

 

 :تهدیدات

 بودیجه و منابع مالی در حال کاهش 

  کلیدیپر نشدن بست های 

 ظرفیت پایین نهاد برای اجرای ماموریت وزارت 

  سیاسی از ماموریت وزارت اقتصادسطح پایین حمایت 
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  شرکای بین المللی به ماموریت وزارت عالقه رو به افزایش در میان 

 اقتصاد

 تیم جوان متعهد به تطبیق اصالحات 

   مرکز واحد در همکاری های امکانیت برای وزارت اقتصاد که بحیث

یت  عال اقتصاااادی منطقه یی و جهانی و پیشااابرد چندین نوع ف

 همکاری اقتصادی که فعال توسد وزارت امور خارجه انجام میگیرد

  شکالت که میتواند در فایق آمدنموجودیت ابزارهای تکنالوژی  با م

 موجود سرعت بخشد

  ستفاده از سیستم مدیریت معلوماتی  تا هماهنگی داخلیگسترش ا

 افزایش یافته و همکاری با شرکای بیرونی تسهیل گردد

 

  نرخ پایین موفقیت در تطبیق پروژه های انکشاااافی )وزارت اقتصااااد

پروژه های ساااایر وزارت خانه میباشاااد اما هی   متکی به معلومات و

 د(کنترول عملیاتی بر آنها ندار

 وثر ه مماموریت خود را به شیو کل عدم میکانیزم برای وزارت که بتواند

سخگو بودن بانجام دهد )در  شامل ماموریت ه صورت عدم پا مواردیکه 

به سااایر وزارت خانه ها و نهادهای دیگر  مسااوولیت ،وزارت می شااود

 (دولتی محول می شود

 

 

سااه  که بوده اسااتراتیژی ارتباطات تیموجود و عدم ینهنبود یک پالن کاری اسااتراتیژیک، تااعف ظرفیت نهادنشاااندهنده  تحلیلاین  نتیجه

صاد تعف عمده در سوب میگردند. همینگونه  وزارت اقت شکالت قابل توجه دیگر  مح شتن برق مطمنشامل  این وزارتدر م یر غ، انترنت ندا

ستم مدیریت معلومات ، تکاقابل ا شد. سی صاد با آن تهدیدات و همکاری کمرنگ نهادهای دولتی میبا شدکه وزارت اقت ند از عبارت روبرو میبا

حمایت ابهام در  و قرار دارندنظارت وزارت اقتصاد  تحتکه  های دولتی و نهاد پروژه های وزارت ها یین موفقیتبودیجه در حال کاهش، نرخ پا

 د میباشند.ی از ماموریت وزارت اقتصاسیاس

تعریف شااده در چوکات قانونی، داشااتن یک تیم مدیریتی وزارت جا افتاده با ماموریت  همچون تصاااد دارای چندین نکته قوت وزارت اق اما 

 میباشد. ،تمایل برای تغییرو  بکار میبرند تا اجراآت کاری خود را بهبود بخشندجوان که بصورت روزافزون تکنالوژی اطالعاتی را 

شخص نمود (SWOTسوات )تحلیل  صت که وزارت میتواند روی آن عمل کند را م ست همچنان چندین فر ستم ه ا سی شا   ست، انک . نخ

و در میان شاارکای کاری داخل و  شااده پروژه های انکشااافی جمع آوریمدیریت معلوماتی فعلی تا معلومات مورد نیاز وزارت اقتصاااد در باره 

 جرااتای ماموریت و دوم، برقرار نمودن ارتباط موثر و واقعبینانه با شرکای بین المللی برای ارتقابیرون از وزارت بصورت دوامدار شریک گردد. 

یدن در رسنقش حیاتی را )ارتباطات استراتیژیک  که زمینه را برای مشارکت با این شرکا در زمینه های مورد عالقه فراهم سازدوزارت اقتصاد 

ی )اکثریت کارهاهمکاری های اقتصادی منطقه یی تعریف شده وزارت اقتصاد در ارتقا و رهبری  نیل به هد سوم،  .به این هد  ایفا مینماید(

 ال وزارت خارجه به پیش میبرد(.را فع همکارهای اقتصادی منطقوی مربوط به وزارت اقتصاد در ساحه

 

 2016در سال که  جوازدهی و نظارت از سکتور غیر انتفاعی در کشور میباشددر بخش اصلی حکومت قابل یادآوریست که وزارت اقتصاد نهاد 

صادی فعالیت های ا یمجموعارزش  سکتور به قت سید  839این  ست عمومیملیون دالر ر سد ریا ساالنه که تو ساس گزارش  سکتور غیر  به ا

 بناءً آمار گزارش متذکره نشاندهندۀ اینست کهدرصد اقتصاد نا خالص ملی. 5 بهبرابر است  مبلغاین  ده است.وزارت اقتصاد نشر گردی انتفاعی

سکتور،  صادجهت رهبری این  سب  وزارت اقت صی خدمات عمومیخالیگاه  قرار دارد تادر جایگاه منا صو سکتور خ سد حکومت و  بجا  که تو

 خواهد داشت.به ماموریت وزارت اقتصاد را سهم با ارزش  اهای باالقوه آن کمک  نماید که مطمن یتوانایرسیدن به و در  را پر نماید مانده
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 . اهداف ارتباطاتی: 7

  کومت برای رشااد پایدار اقتصاااد اقتصااادی ح برنامه های بلند بردن عالقه و آگاهی در مورد اهمیت فرمول بندی موثر، تطبیق و نظارت از

 ملی، جذب سرمایه گذاری، اشتغال زایی، تولید درآمد و کاهش فقر.

 شا  ملی برنامه قابل اعتماد در مورد جمع آوری معلومات و داده های  یجترو شرکای کاری های کلیدی انک شویق تبادله معلومات میان  و ت

 .موثر و آموخته هاطرح های پیشرو بمنظور مشخص نمودن 

 شور صاد ک سازمان های غیر انتقاعی در اقت شریک  بلند بردن آگاهی در مورد نقش  سهیل  ساختنو  شرکای ذی عالقه برای ت شتبا  ر بی

 انکشا  سالم این سکتور.

 صاد در نظارت وارزیابی  عامه آگاهی بلند بردن سهم در مورد نقش وزارت اقت سهیل  سد حکومت و ت شده تو شافی تطبیق  پروژه های انک

 پروژه ها. دقیق از تطبیق در این پروسه برای بلند بردن حسابدهی  گیری شرکای کاری

 اهداف ارتباطاتی پیام های کلیدی نتایج

   یت وزار مامور گاهی بیشتتتا از  آ

شتا از وزار ،  شناخت بی صاد،  اقت

باشاکای کاری،  همکاری و هماهنگی

جلب توجه بیشتا از سوی رسانه ها 

 و سازمان های بین المللی.

  والیات کشااور  34پروگرام های انکشااا  ملی در تمام موفقیت

کارات  ظارت از ابت ندی موثر، تطبیق و ن به فورمول ب ته  وابسااا

اد نقش کلیدی در وزارت اقتصااا اقتصاااادی حکومت میباشاااد.

 تسهیل این پروسه دارد.

افزایش عالقه به و آگاهی از اهمیت فورمول . 1

تکااارات بناادی موثر،  ب تطبیق و نظااارت از ا

اقتصاااادی حکومت برای انکشاااا  پایدار ملی، 

 ،تولیدجذب سااارمایه گذاری، اشاااتغال زایی، 

 .درآمد و کاهش فقر حیاتی میباشد

  شاکای کاری شتای  شور  بی به م

وزار  اقتصاد در جمع آوری و پخش 

ماهنگی و ه ما ، ه کاری معلو م

شاکای کاری،  شتا میان  افزایش بی

در دستاسی به معلوما  با کیفیت و 

 آن. هتبادل

  یاتی یک عنصااار ح نه  فا یل بی طر کا و تحل بل ات قا مات  معلو

از ابتکااارات حکوماات فورمول بناادی موثر، تطبیق و نظااارت 

هد   و پخش معلومات قابل اتکا جمع آوریاز اینرو، میباشااد. 

شتغال زایی و ثبات انکشا  پایدار مل ی، جذب سرمایه گذاری، ا

 را حمایت میکند.

جمع آوری معلومات/داده ها قابل اتکا ترویج . 2

های مهم انکشااااا  ملی و در مورد  پروگرام 

شرکای کاری  شویق تبادله این معلومات میان  ت

سایی  شنا ستخراجو اینکه چی نتیجه میدهد و   ا

 درس های الزم.

 

 

  ظار  و افزایش در آگاهی در مورد ن

یابی وزار  اقتصتتاد از پاوگاام  ارز

با   مت، ارت های انکشتتافی وکو

بیشتتتا با شتتاکای کاری، هماهنگی 

 بیشتا.

  34نظارت از تطبیق پروگرام های انکشااافی حکومت در تمامی 

وزارت اقتصاد به تنهایی نمیتواند  والیات بسیار پر چالش بوده و

ق د تا تطبیرا کمک نماییپس ما  آنها را به پایه اکمال برسااااند.

انی ده نماییم توسد پشتیبحساببیشتر کنندگان این پروژه هارا 

 وزارت باالی این پروگرام ها. از تالش های نظارتی

ظارت و . 3 یت ن گاهی در مورد اهم افزایش آ

از پروژه های اقتصااادی ارزیابی وزارت اقتصاااد 

سهیل سد حکومت و ت شده تو شتراک تطبیق   ا

شااارکای کاری در این پروساااه برای بلند بردن 

 حسابدهی تطبیق کننده ها.

  گاهی درمورد ن ش ندتا آ ستت ب بل

، صاد ملیتاقدر  انتفاعیسکتور غیا 

کاری،  کای  با شتتا با  بیشتتتا  ارت

 مشارکت بیشتا و تبادال  فنی.

  5غیر انتفاعی در حدود ارزش مجموعی فعالیت های ساااکتور 

تولید ناخالص ملی را تشااکیل میدهد. این سااکتور درصااد کل 

سیار مهم را  که توسد دولت و سکتور خصوصی ارایه خدمات ب

انکشا  سکتور غیر نمیگردد به مردم فراهم میسازد. حمایت از 

خدمات عامه را پر عمده  از شااکا  های یانتفاعی پاسااخگو یک

پایدار اقتصاااادی و اجتماعی را در دراز مدت ارتقا  رفاهنموده و 

 میدهد.

گاهی در مورد نقش ساااکتور غیر 4 . افزایش آ

ساعی انتفا شریک م صاد ملی و ایجاد ت عی در اقت

عالقمند برای تسااهیل نمودن  با شاارکای کاری

 انکشا  سالم این سکتور.
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 . مخاطبان مورد هدف:8

سکتور خصوصی، سکتور غیر انتفاعی، سازمان های  ،حکومتت فعلی وزارت اقتصاد، گروپ های مخاطبان مورد هد  شامل ماموریبه اساس 

و اینکه وزارت اقتصاد میخواهد که  آنهافعلی مخاطبان از نظر آگاهی و عالقه  هر کدام از این گروپ رسانه ها و مردم عام میباشند.بین المللی، 

یک از  هرکنونی و آینده  بیانگر جایگاه بصورت فشرده جدول زیر.در حاالت متفاوت قرار دارند ، گاه در آینده قرار داشته باشدآنها در کدام جای

 ، میباشد.مخاطبانهای  گروپ

 مخاطب مورد هدف جایگاه فعلی مورد نظا در آیندهجایگاه 

  سد تا بلند برای ماموریت وزارت سی متو سیا حمایت 

 اقتصاد

  سطح متوسد همکاری با وزارت اقتصاد 

 سطح متوسد تا بلند تبادله معلومات با وزارت اقتصاد 

   حمایت ساایاساای پایین تا متوسااد برای ماموریت وزارت

 اقتصاد

  سطح پایین همکاری با وزارت اقتصاد 

  سطح پایین تبادله معلومات با وزارت اقتصاد 

 حکومت

 دانش کافی از ماموریت وزارت اقتصاد 

 سطح متوسد تماس با وزارت اقتصاد 

  دانش ناکافی از ماموریت وزارت اقتصاد 

 سطح پایین تماس با وزارت اقتصاد 

 سکتور خصوصی

  شتن با وزارت سد تا بلند عالقه در تماس دا سطح متو

اقتصاااد که بیرون از مسااایل اداری نهاد مربوطه شااان 

 باشد.

  رای بسطح متوسد تا بلند ارتباطات یا مشارکت تعیف

 تاثیر گذاشتن باالی پالیسی  و نتایج.

   صاد که شتن با وزارت اقت سطح پایین عالقه در تماس دا

 بیرون از مسایل اداری نهاد مربوطه شان باشد.

  برای تاثیر  ساااطح پایین ارتباطات یا مشاااارکت تاااعیف

 و نتایج. گذاشتن باالی پالیسی

 سکتور غیر انتفاعی

  ماموریت وزارت اقتصادسطح آگاهی متوسد تا بلند از 

  شارکت یا همکاری شکیل م سد عالقه در ت سطح متو

 های سیستماتیک

  سطح آگاهی پایین از ماموریت وزارت اقتصاد 

   شارکت یا همکاری های شکیل م سطح پایین عالقه در ت

 سیستماتیک

 سازمان های بین المللی

 سطح آگاهی متوسد از ماموریت وزارت اقتصاد 

 پوشااش خبری فعالیت ها و  سااطح متوسااد عالقه در

 اولویت های وزارت اقتصاد

  سطح آگاهی پایین از ماموریت وزارت اقتصاد 

   ساطح پایین عالقه در پوشاش خبری فعالیت ها و اولویت

 های وزارت اقتصاد

 رسانه ها

   درک قناعت بخش از اینکه وزارت اقتصاااد چیساات و

 چی میکند.

   درک عمومی از اینکه چگونه کار وزارت اقتصااااد برای

 شان منفعت میرساند.

  چی میکند.د از اینکه وزارت اقتصاد چیست و درک محدو 

   ارزشااگذاری کم از اینکه چگونه کار وزارت اقتصاااد برای

 شان منفعت میرساند.

 مردم عام
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ین فرصت ممکن بزود تر،دقیق  (Baseline)اساس بیسالینغرض تعین  تصور شرکای کاری را وزارت اقتصاد یک سروی  توصیه میگردد تا 

ه موثریت فعالیت های طراحی شد توسد وزارت اقتصاد انجام گیرد تا  یکباریا هر دو سال سال هر  پیشنهاد میگردد تاهمینگونه عملی نماید 

 آن فعالیتها بوجود آید.درو پس از تحلیل تغییرات الزم  گردیدهبصورت دقیق اندازه گیری برای هر گروپ شرکای کاری 

 ه: وقعبدست آوردن نتایج مت. فعالیت های کلیدی برای 9

صاد را جدول زیر  صلی واحد ارتباطات برای وزارت اقت ساخته و فعالیت های ا وقعه به نتایج متغرض نیل فعالیت ها  چگونگی تطبیق مشخص 

شان میدهد. سی ، مدت زمان وساحه را ن با منابع که وزارت اقتصاد  در مطابقتتطبیق این فعالیت ها  (تعداد فعالیت ها در واحد زمان) فریکون

 Standard Operating) کارشاایوه های معیاری عملیاتی در کنار این اسااتراتیژی،بایساات تعین گردد. در این ساااحه اختصاااص میدهد.

Procedures - SOPs)  انکشا  داده شده است جداگانه نیز بطور این فعالیت ها  جهت مشخص ساختن تطبیق . 

 ساوا  فعالیت ها م صد، مشخصا  و توضیحا 

شکل دلپذیر  بهپیشکش حقایق و دستاوردهای کلیدی )در سطح وزارت و پروژه های مشخص( بصورت عام فهم و 

 های اجتماعی کار گرفته شود. هتصویری. در نشست ها، مالقات رو برو، تعامل با رسانه ها، ویبسایت و رسان

 صفحات معلومات

 
شایا

ن
 

صورت  شمول نقل قول و عکس با زیر نویس در  شان دادن هد  فعالیت مربوطه )ب شرده آنچه رخ داد و ن توزیع ف

شرکای کاری صاد به  شرده از فعالیت وزارت اقت سانه ها امکان(. این محصول یک ف اند میتو ارایه میکند، که از آن ر

 در انکشا  داستان خود کار گیرد.

 گزارش پس از نشست

معرفی ماموریت، دستآوردها و پروگرام های فعلی وزارت اقتصاد به شرکای کاری در یک سند دو تا سه صفحه یی 

 که با متن عام فهم و طراحی دلپذیر.
 بروشور )جزوه(

صویر دلپذیر و سترهای دارای ت صادی  جلب توجه مخاطبان با پو صالحات اقت انتقال پیام کوتاه در باره اینکه چرا ا

و نقل قول  تااروری و به نفع مردم اساات. اسااتفاده از عکس با کیفیت عالی )در صااورت امکان از شااراید واقعی(

 در دیوارها، تخته ها و دهلیزها نصب شود.درصورت امکان

 پوستر

ماموریت وزارت اقتصاد. باالبردن کیفیت محتوایی و مرتبد استفاده از مجله فعلی برای تمرکز روی ساحات کلیدی 

با تقاتااای نوشااتن مقاله های واقعبینانه توسااد شاارکای کاری تا مقاالت راه حل محور و تصااویرهای دلچسااب به 

 خوانندگان. استفاده از رسانه اجتماعی برای پخش این محتوا.

 مجله

شیوه  صاد و همکاران آن ب ستان وزارت اقت ستآوردهای وزارت که با حقایق و ارقام جمع نقل دا گیرا. تمرکز باالی د

. استفاده از رسانه های اجتماعی در تعامل مستقیم همراه باشد آوری شده و تایید شده توسد تیم نظارت و ارزیابی

 با مخاطبان و کانال رده اول برای ارتقای داستان های موفقیت. 

 داستان های موفقیت

شرکای  سان به  تنظیم تمام محصوالت علمی و گزارشات در یک مکان مشخص در ویبسایت وزارت تا دسترسی آ

صوالت علمی که به ماموریت  شود. بمرور زمان، ادامه افزودن مح سد وزارت داده  شده تو کاری به محتوای تولید 

 وزارت اقتصاد مرتبد باشد. 

 محصوالت علمی
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شده به پروگرام های  صاص داده  ستآوردها، چالش ها و معلومات مالی )مانند بودیجه اخت فراهم نمودن چکیده از د

در مورد اینکه وزارت اقتصاااد در سااال ( Narattive) روایتانکشااافی( و پروگرام های فعلی به مخاطبان. تعیین 

ا ب میباشد. ساحات موجود برای همکاری و مشارکتگذشته چی کرد و پالن و اولویت های آن برای سال آینده چی 

 برجسته ساخته شود.  همکاران بیرونی

 گزارش ساالنه

 پیشکش )آرایه( تشریح کار و ماموریت وزارت به شیوه جالب و تعاملی برای مخاطبان.

ی
  بازاریاب

صوال
مح

فراهم نمودن نشااانی های ویبسااایت و اسااتفاده از کارت کسااب و کار )بیزنس کارت( برای ارتقا ماموریت وزارت با  

صاافحات رسااانه های اجتماعی وزارت اقتصاااد در هر دو طر  کارت. فراهم نمودن کارمندان با آدرس تماس آماده 

 برای تبادله معلومات در آینده.

 کارت کسب و کار

شماره تلفون در هر دو  سانه های اجتماعی و  صفحات ر سایت،   تافه نمودن نام، ویب افزایش قابلیت دید وزارت با ا

 طر  فولدر در زبان های مختلف. 

 فولدر )بسته معلوماتی(

 سالنما )جنتری( افزایش قابلیت دید وزارت اقتصاد و ارتقا آن بصورت بسیار فشرده و ظریف.

وزارت اقتصاااد به مرکز واحد معلومات خبری، داده ها، مقاله ها، اعالنات، ویدیوها، دسااتآوردها، تبدیل ویبسااایت 

پروگرام ها، فرصاات های آینده و فارم های درخواسااتی در چندین زبان. ارتقای محتوای مورد نظر در مقطع های 

 مشخص از طریق صفحات رسانه های اجتماعی.

 ویبسایت

ن
الی

ی آن
ت ها

فعالی
 

نگهداشتن یک صفحه بروزآمد شده، فعال و تعاملی در فیسبوک برای فراهم نمودن معلومات برای کاربران و تامین 

ارتباط دوامدار با رسانه ها، سکتور خصوصی، سکتور غیر انتفاعی و مردم عام. پست نمودن عکس، ودیوها، اعالمیه 

دعوت برای "ان های دلچسااب. اسااتفاده از دوکمه های مطبوعاتی، گزارش ها و دسااتاوردها بشااکل کوتاه و با عنو

 .برای تقاتا و جمع آوری نظریات، اندیشه ها و زمینه همکاری باالی موتوعات مشخص "عمل

 فیسبوک

شارات،  ستفاد ها از توییتر برای پخش معلومات کلیدی وزارت مانند انت ضای مجازی با ا تامین حضور قابل دید در ف

 اعالمیه ها، ودیوها، عکس ها، نشست ها و دستاوردها بشکل گیرا و موثر. 

 تویتر

اساااتفاده یوتیوب بحیث کانال اصااالی ذخیره ودیوهای کوتاه و ودیوهای با کیفیت طوالنی که شااارکای کاری و 

مخاطبان بتوانند بحیث منبع از آن اسااتفاده نمایند. پوساات ها به صاافحات توییتر و فیساابوک پیوند داده شااود تا 

 ترافیک و دید بیشتر گردد. 

 یوتیوب

میان گذاشااتن معلومات در باره انکشااافات اقتصااادی، دسااتاوردها و اسااتخدام  ایجاد یک صاافحه لینکدین برای در

 .کارمندان باالقوه

 لینکدین

شرکای کاری گرد هم آورده، هماهنگی را میان آنها  سکتور به صورت دوامدار تا  شست های مشخص به  برگزاری ن

از فعالیت آنها آگاه گردد، ساحات همکاری  تقویت بخشیده اخبار و دستآوردهای وزارت را با آنها در میان گذاشته و

 را تشخیص داده و نقش وزارت را بحیث هماهنگ کننده پالیسی اقتصادی در کشور برجسته شود.

ی سکتورینشست مشخص 
ی کار

ل با شاکا
تعام

 

ضامین مشخص فنی )مانند اهدا  انکشا  پایدار(، افزایش آگاهی در مورد موتوع شرکای کاری در مورد م  تعلیم 

 موصو  و اینکه شرکای کاری چگونه میتوانند به این تالشها سهم خویش را ادا کنند.

ورکشاب مشخص به 

 موتوع
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برگزاری یک سمپوزیم یکبار یا دو بار در سال روی موتوعات که در داخل ماموریت وزارت اقتصاد باشد و شرکای 

حکومت و اعضای جامعه بین المللی برای داشتن کاری را از سکتور خصوصی، جامعه اکادمیک، پالیسی سازان در 

 یک دیالوگ روی راه حل های عملی در مورد موتوع مربوطه.

 سمپوزیم

شده  شرکای کاری گردهم آورده  سازی و در آن برگزاری یک کانفرانس یک روزه که تمام  شبکه  تبادله معلومات و 

 صورت گیرد.

 کانفرانس ساالنه

شست فرستادن یک خبرنامه )حد  سه ماه( با توتیحات فشرده در باره فعالیت ها، دستآوردها و ن اقل یکبار در هر 

 ها )گذشته و آینده(. این ارتباط برقرار نمودن با شرکای کاری را تقویت میبخشد.

 خبرنامه

فرسااتادن اعالمیه مطبوعاتی با شاارکای کاری بویژه رسااانه ها تا آنها را در مورد نشااساات ها و پروگرام های وزارت 

مطلع گرداند. استفاده از نقل قول، عکس های مربتد به پروژه، و شامل نمودن فشرده موتوع اعالمیه مطبوعاتی با 

تر بیش ون اعالمیه مطبوعاتی فشرده نگهداشته شود معلومات تماس در وزارت )و شرکای کاری در صورت نیاز(. مت

 از یک صفحه نگردد.

 اعالمیه مطبوعاتی

برقراری ارتباط و بلند بردن آگاهی رسااانه ها با دعوت از آنها در نشااساات های مشااخص وزارت اقتصاااد، پیشاانهاد 

سانه ها تا سد ر شش خبری تو سانه ها بمنظور ارزیابی و پو توعات معین برای ر شش  نمودن مو عالقمندی و پو

 خبری شان از موتوعات مورد عالقه وزارت اقتصاد گسترده تر شود.

 دعوتنامه نشست

پیشنهاد سوژه های مشخص برای رسانه ها که شاید مورد عالقه آنها قرار گیرد و آنها روی آن داستان ها و گزارش 

باالی موتوعات که شامل ماموریت وزارت اقتصاد های رسانه یی تولید نماید. برای پاسخ دادن به پرسشها ویا بحث 

 میشودآمادگی الزم را داشته باشید.

 پیشنهاد داستان

ترتیب مصاااحبه ها با تیم رهبری وزارت اقتصاااد و افرادیکه از تطبیق پروژه های وزارت منفعت میبرند. تبلیغ نتایج 

 مخاطبان.آن در رسانه های اجتماعی و ویبسایت برای نشر آن در میان 

 مصاحبه ها

سانه های دیجیتالی و چاپی در زبان های ترتیب و  سانه های ملی و بین المللی )ر ست جامع از ر شتن یک ل نگهدا

 مختلف تا تیم ارتباطات را قادر سازد که با آنها در صورت لزوم تماس برقرار نماید(. 

 فهرست رسانه ها

صاد تا بتواند  سانه ها )داخلی و بین المللی( به نیاز های وزارت اقت شخیص اهمیت ر تروری برای ت انجام تحقیقاتی 

 پیام وزارت را به مخاطبان مورد هد  انتقال دهد. 

 تحقیقات رسانه ها

گزارش میدهند  نظارت از نشریات رسانه های پیشرو تا دیده شود که در مورد وزارت اقتصاد و پروگرام های آن چی

 و ارزیابی نتایج کارهای تیم ارتباطات وزارت اقتصاد که در رسانه ها بازتاب میابد.

 نظارت رسانه ها

مالقات دوامدار با واحدهای داخلی وزارت اقتصاااد تا تبادله معلومات روی پروگرام ها وفعالیت های کلیدی صااورت 

گرفته و محصااوالت جدید ارتباطاتی با آنها در میان گذاشااته شااده و همکاری و هماهنگی در پروگرام های آینده 

 وزارت توافق گردد. 

 شرکای کاری داخلی

جمع آوری عکس های با کیفیت بلند از پروگرامها و موتااوعات مرتبد به مامویت وزارت اقتصاااد تا تیم ارتباطات 

 وزارت اقتصاد و شرکای کاری بیرونی از این مواد تصویری در وقت نیاز استفاده کنند. 

 کتابخانه تصویری

یت وزارت اقتصااااد تا تیم ارتباطات ربه ماموجمع آوری ودیوهای با کیفیت بلند از پروگرامها و موتاااوعات مرتبد 

 وزارت اقتصاد و شرکای کاری بیرونی از این مواد ودیویی در وقت نیاز استفاده کنند.

 کتابخانه ودیویی
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 تطبیق فعالیت ها: گیونگچ. 10

شخص الزمی ، فعالیت های کلیدی این بخشدر  ستیابی به نتیجه دلخواه م ستبرای د ما ا چگونگی تطبیق فعالیت ه در این بخش. گردیده ا

انها طبیق و ت که فراگیری گرددمی یشامل مهمترین فعالیت هاکار شیوۀ معیاری عملیاتی  مشخص گردیده است.تشریحی و گام به گام بگونه 

ساختن نیازمندی های روزمره یک تعداد ابزارهای استندرد و از قبل تعیین شده برای حل و برآورده در استفاده تباطات وزارت اقتصاد را تیم ار

 یش، کمک مینماید.خو

در مشوره  تیم فنیو تحلیل یافته ها توسد  تحقیقات اسناد، مصاحبه مستقیم ذریعه  وزارت اقتصاد و پروسیجرهای مرتبدفعالیت های اصلی 

پروسه ها و پروسیجرهای فعلی وزارت اقتصاد  گردید تایک تعداد سفارشات پیشنهاد  طرح و  سازمان همکاری های آلمانبا وزارت اقتصاد و 

 تقویت گردد. 

احد وکارمندان ، نقش و مسااوولیت ها به شاایوه منطقی و ترتیبنتیجه کاری )بازدهی( تا جهت تقویت  در این بخش پیشاانهاد گردیده اساات

 ند. تقسیم گرد کاری چهار گروپ  بهارتباطات وزارت اقتصاد 

شرده از  ذیلمتریکس  سوولیت های آنرا ارهار این چف صاد، ه میکند. ائگروپ و م در هر گروپ جهت نیل به اهدا  و بهبود ارتباطات وزارت اقت

 مشخص گردیده است.کاری یک فهرست مشخص از فعالیت ها 

 تصاددر وزارت اق ارتباطات برای هر فعالیتعلی و خالصه تغیرات پیشنهاد شده همچنان شامل یک شرح فشرده از شراید ف متذکره متریکس 

شد صت )که  میبا سوی یک برای را فر شراید دلخواه فراهم میکند(.تمرین مقای شده  شراید فعلی و  سپرده   و منابع الزم )تجهیزات، نرمکار 

 برای هر گروپ کاری در کالم آخری ذکر گردیده است.افزار وغیره( 

 جمع آوری معلوما  .1

 اسناد 

  اقتصاددیپارتمنت های کلیدی وزارت 

 عکس ها 

  جمع آوری(ودیوها( 

 )بازدید از ساحات کاری )سایت ویزت 

 

 انکشاف محتوا .2

 مقاالت 

 عکس ها 

 انفوگرا  ها 

 داستان های موفقیت 

 بیانیه مطبوعاتی 

  (قرارداد شده با شرکت های بیرونی بشمول مدیریت تولیدات) های کوتاهویدیو 
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 نشاا : .3

 سایتویب 

 ،تویتر و یوتیوب( رسانه های اجتماعی )فیسبوک 

  زیاس رسانه ها و شبکهباروابد 

 )ارتباطات داخلی )داخل وزارت اقتصاد 

 

 نظار : .4

 رسانه های آنالین 

 رسانه های چاپی 

 ی کاری بیرونیشرکا 

 )شرکای کاری داخلی )بخش های کلیدی وزارت اقتصاد 



  

 

 فعالیت های کلیدی ارتباطاتی وزار  اقتصاد و ت سیما  وظیفوی 

 فعالیتها یا محصوالت شراید فعلی )خالصه( تغییرات پیشنهادی
ساحات کلیدی 

 وظیفوی

  توظیف تیم جمع آوری معلومات برای جمع آوری ساایسااتماتیک و منظم گزارش و دیگر محصااوالت علمی که

شرکای کاری که مورد  سد  شده تو شات تولید  صاد تولید گردیده و گزار سد بخش های کلیدی وزارت اقت تو

گرام انکشافی سازمان و پرو GIZعالقه وزارت اقتصاد میباشد )مانند سازمان همکاری های بین المللی آلمان یا 

وغیره(. این تیم  انکشا  محتوا را قادر میسازد که دسترسی آسان و معلومات و اسناد مورد  UNDPملل متحد 

شد. توظیف تیم جمع آوری معلومات که ایجاد و نگهداری یک  شته با شا  محتوای جدید دا ترورت برای انک

شده به زبان های دری ستم ذخیره معلومات جمع آوری  سترس سی صورت دوامدار در د سی که ب شتو و انگلی ، پ

 تیم انکشا  محتوا باشد.

فعالیت منظم جمع آوری معلومات در 

 حال حاتر وجود ندارد.

 اسناد

 :1گروپ وظیفوی 

 مع آوری معلوماتج

  توظیف تیم جمع آوری معلومات برای ایجاد رابطه مستقیم کاری با دیپارتمنت های مهم وزارت اقتصاد و تامین

روابد دوامدار کاری برای تبادله معلومات در باره اولویت ها و پروژه های عمده وزارت اقتصااااد. اساااتفاده از 

صاد برای تقویت ارتبا شتیبانی دفتر وزیر اقت توایی ع وقت. توظیف تیم محرسطات داخلی و تبادله معلومات در اپ

وزارت اقتصاااد شااریک کاری اند تا واحد برای درخواساات برای داسااتان، فعالیت های مشااترک با نهادهای که 

ارتباطات یک میکانیزم ارتباطات دو طرفه را در داخل وزارت اجرا نموده و بحیث منبع معلومات و کمک توسااد 

 و سایر بخش ها دیده شود.  دیپارتمنت

دیپارتمنت های کلیدی وزارت اقتصاااد 

به مقصااااد  مدیگر  با ه مات را  معلو

یرون از ارتباطات با شاارکای داخلی و ب

 وزارت شریک نمیسازد. 

دیپااارتمناات هااای 

 کلیدی وزارت اقتصاد

 و اسااتفاده از عکاساای  عکاس وزارت اقتصاااد فراهم نمودن فرصاات های آموزشاای برای تقویت مهارت های فنی

بحیث یک ابزاری که کار وزارت اقتصااااد را زنده میکند. توظیف تیم جمع آوری معلومات که عکس را منحیث 

شرکای کاری. توظیف عکاس در  سانیدن فعالیت های وزارت و  شیدن و ر صویر ک صر مهم ارتباطات در ت یک عن

صحنه های عمل )عکس هایکه جریان کار عم شریفاتی( که تمرکز عکس ها از  سات ت شان میدهد نه جل لی را ن

کارها نتایج و منافع پروژه ها بمردم را در تصااویر نشااان دهد. بخاطر بلند بردن کیفیت عکس ها تمرکز بیشااتر 

فعااالیاات منظم برای گرفتن و جمع 

یت  به اولوو های مرتبد  آوری عکس 

 ها و کار وزارت اقتصاد وجود ندارد.
 عکس ها



  

 

باالی کیفیت و پیام عکس ها باشاااد نه تعداد آنها. جا باز کردن در ذهن مخاطبان با نشاااان دادن عکس های 

 ی مالقات.صحنه عمل و تاثیر گذار بجا

  ساااحات کاری در جمع آوری معلومات پروگرام جهت دیدن و بررساای فعاالنه توظیف تیم جمع آوری معلومات

ها، ارقام، داسااتان های موفقیت و چالش ها سااهم مسااتقیم گرفته تا محصااوالت و نشاار معلومات توسااد واحد 

با  کاری  طه  جاد راب مات برای ای نه تر گردد. توظیف تیم جمع آوری معلو نا طات وزارت اقتصااااد واقعبی با ارت

ریاست نظارت و ارزیابی، ریاست سازمان های غیر انتفاعی و غیره( تا تبادله دیپارتمنت های مهم وزارت اقتصاد )

معلومات تسهیل و تشویق گردد و در نتیجه معلومات جمع آوری شده از ساحات کاری در اختیار تیم ارتباطات 

سوژه  تا گردد که یک  شود. از بخش های مهم وزارت اقتصاد تقا شر  در هر قرار داده شود که در فرصت کوتاه ن

 ماه برای نشر به تیم ارتباطات بفرستد. 

تیم والیتی  و نظارت  و ارزیابی وزارت 

اقتصاااد بصااورت معمول از ساااحات 

کاری پروگرام ها دیدن مینمایند. اما 

بازدید ها کدام عنصااار ارتباطی  این 

منظم را در خود ناادارنااد. معلومااات 

بدسااات آمده از این بازدید ها برای 

ها و تان  ید داسااا با  تول که  قاالت  م

شاارکای کاری که در میان گذاشااته 

 شود کار گرفته نمیشود. 

 دیدار از ساحه کار

  )سوول ویدیو )فلمبردار حرفوی ترورت و عالقه وزارت  توظیف م که تمرکز را روی جمع آوری ویدیوهای مورد 

ویدیویی تولید شااده توسااد )فلم مصاااحبه با رهبران وزارت، گزارش رسااانه ها در مورد پروژه های وزارت مواد 

 شرکای کاری باالی موتوعات مرتبد به وزارت( از منابع مختلف تا در موقع ترورت استفاده گردد.

ودیو بصااورت منظم ثبت و جمع آوری 

برای پیشااابرد اهدا  ارتباطات وزارت 

 انجام نمیگیرد.

 ودیوها

 مالوضا :

 کارهای محول شده را در اینجا ایجاد نماید. سفارش میشود که مسوول جمع آوری معلومات یک فهرست از 

 .سفارش میشود که مسوول جمع آوری معلومات یک فهرست از منابع و تجهیزات مورد نیاز را در اینجا بوجود بیاورد 

 

شا  مقاالت بحیث یک ابزار ارتباطاتی را که بتواند پیام های کلیدی  سوولیت انک سوول محتوا که م تعیین یک م

وزارت را انتقال داده و خاطر نشااان سااازد که وزارت چگونه برای حل چالش های که ارتباط به ماموریت آن دارد 

صا ستان وزارت اقت ستفاده از مقاله برای گفتن دا ساس حقایق و ارقام بوده، تاثیرات تالش مینماید. ا د بطوریکه بر ا

مقاالت برای مجله وزارت اقتصاد نوشته 

میشااود که برخی از آنها در ویبسااایت 

گردد. اما این فعالیت منظم نیز نشاار می

 مقاالت

 :2گروپ وظیفوی 



  

 

تغییر را برجسااته ساااخته و گام های فعال وزارت را نشااان دهد. اسااتفاده از مقاالت برای پیشاابرد نقطه نظر و 

 استدالل ها مرتبد به بحث داغ روز. 

تا بتواند خواننده های  نبودهو هدفمند 

 قابل توجه را جلب کند. 

 انکشا  محتوا  

 

شرکای کاری  بکاری گیری سانیدن موثر پیام به  صوالت گرافیکی را بحیث کلید ر شیوه کاری جدید که مح یک 

بپذیرد. محصوالت گرافیکی بسیار موثر است در ساده سازی مسایل بسیار پیچیده و پیشکش آن بشکل قابل هضم 

تربیه  برای این مقصدزارت وبه شرکای کاری. بنآ باید یک طراح گرافیک استخدام گردد یا یکی از کارمندان فعلی 

شااود که بتواند محصااوالت گرافیکی که بحیث یک ابزار موثر تصااویری برای جذب و حفب مخاطبین به پالتفارم 

 های ارتباطاتی وزارت اقتصاد نقش ایفا میکند، تولید نماید.

جه در  بل تو قا محصاااوالت گرافیکی 

 وزارت اقتصاد فعال تولید نمیگردد. 

 محصوالت گرافیکی

فعالیت های وزارت اسااتفاده نماید. نشااان دادن نتایج کار و  بحیث یک ابزار قدرتمند را عکس کهعکاس توظیف 

ی از عکس و محتوا استفاده از آن درست کار گرفته شود.طات موثر است، در صورتیکه تباعکس ها عنصر حیاتی ار

بارهموتوع  مورد نظر و بوجود آوردن یک روایت دربان، انتقال مستقیم پیام به آنها و ساده برای جلب توجه مخاط

 تشنگی برای معلومات در میان شرکای کاری.ایجاد یک حس 

عداد عکس در وزارت اقتصاااااد  یک ت

شود. اما عکس های با کیفیت  گرفته می

بلند در مورد پروگرام ها و اولویت های 

وزارت وجود ندارد. کتابخانه تصاااویری 

 نیز موجود نیست.

 عکس ها

را تهیه نماید تا مهمترین نتایج و فعالیت توظیف تیم انکشااا  محتوا که بصااورت دوامدار داسااتان های موفقیت 

سته گردد.  شند که های وزارت برج ستان های موفقیت ابزار موثر ارتباطات میبا در بلند بردن آگاهی، آموزش و دا

ستاتغییر تصور )حتا تغییر رفتار( کاربرد دارد.  ستفاده از دا ا آن بن های موفقیت برای تعریف مشکالت که وزارت ا

دسااتآوردها در موارد مربوطه چیساات و و پنجه نرم میکند، چرا مهم اساات که این مشااکالت حل گردد،  دساات

سهم بگیرند. با نشر داستان های موفقیت، تیم ارتباطات میتواند مشکالت  این شرکای کاری چطور میتواند در حل

و در تقویت بوجود آمده  درمحراق تالش ها اند عمل روی مساااایل مشاااخص کهکمک کند تا حس تحرک برای 

 ردد. گممد واقع  تصویر وزارت در میان شرکای کاری

داساااتان موفقیت فعو تولید و نشااار  

 نمیشود.

 داستان های موفقیت

عالقه و آگاهی در میان شاارکای کاری،  تولید وعاتی برایبمطگیری از اعالمیه توظیف تیم انکشااا  محتوا در کار

اقتصاد. فراهم نمودن حقایق کلیدی، نتایج و عکس های  وتوعات با اهمیت برای وزارتبویژه رسانه ها، در مورد م

در تهیه مقاالت و گزارش ها استفاده نمایند. اعالمیه های که بتوانند ژه ها برای شرکای کاری، مخصوصا رسانه، پرو

صاد روی حل ی تمطبوعا شکالت را که وزارت اقت صر آگاه نماید که چرا م صورت مخت شرکای کاری را به  میتواند 

اقتصاااد اعالمیه در حال حاتاار وزارت 

ما  های مطبوعاتی را انتشاااار میدهد. ا

محتوای آنهااا معموا از کیفیاات الزم 

سترده توزیع  صورت گ برخودار نبوده و ب

 مطبوعاتیاعالمیه 



  

 

 برایپیام های کلیدی و فشاارده نتایج  می نماید مهم اساات و چرا آنها به این داسااتان ها عالقه بگیرند.آنها کار 

 شرکای کاری بدین وسیله در موقع الزم فرستاده شود. 

نمیگردند. وزارت یک فهرساات روز آمد 

شاااده از شااارکای کاری خود را که به 

سیم  شرکا تق سکتور و نوعیت  ساس  ا

 بندی شده باشد در اختیار ندارد.

شن های ودیوهای کوتاه توظیف  روی اولویت های ثانیه(  120ثانیه و  60ثانیه،  30)ودیوگرافر برای تهیه پریزنتی

 ودیو از منابعبه اندازه نیاز )یکبار در هر ماه یا هر سه ماه(. ایجاد یک کتابخانه ودیویی و جمع آوری وزارت اقتصاد 

. (کلیدی وزارت با رسانه ها، ودیوهای تهیه شده توسد شرکای کاریداخلی و بیرون از وزارت )مثال مصاحبه افراد 

 صورت گیرد.شرکت ها و یا افرادی بیرونی  توسد تولید ودیوهای طوالنی و پیچیده

ودیویی با کیفیت )کوتاه یا طوالنی( در 

 حال حاتر تولید نمیشود.

 ودیوها

 :مالوضا 

 مسوول انکشا  محتوا یک فهرست از کارهای محول شده را در اینجا ایجاد نماید. تا پیشنهاد میگردد 

 مسوول انکشا  محتوا یک فهرست از منابع و تجهیزات مورد نیاز را در اینجا بوجود بیاورد. تا پیشنهاد میگردد 

 

 

 

سایت فعلی وزارت را  شارات که ویب شرکای کاری توظیف تیم انت تروری و قابل اتکا برای  مبدل به مرکز معلومات 

پروساایجرها برای خدمات فارم ها و ، مقرراتدر قانون و وار اعالمیه ها، تغییرات  هنماید. نشاار نمودن روزانه و هفت

)مااثااال . تااوصاااایااه ماایااگااردد کااه وزارت اقااتصاااااد دارای یااک ویاابسااااایاات ماارکاازی گااوناااگااون

www.moec.gov.afhttps://) اما برای بخش های عمده خود از صفحات اختصاصی با معلومات دقیق و باشد

 موثر میباشد. ارایه معلومات  سادگیاین شیوه کاری از نظر وقت، هزینه و نماید. روزآمد شده ایجاد 

وزارت اقتصااااد دارای یک ویبساااایت 

اما، بخش های گوناگون آن . میباشاااد

شده را ندارند.  معلومات کافی و روزآمد 

یت  یک ویبساااا تا  وزارت تالش دارد 

 بوجود بیآورد.را جدید 

 ویبسایت

 

 :3گروپ وظیفوی 

 انتشارات

 

http://www.moecc.gov.af/


  

 

)بخصااوص فیساابوک و تویتر( برای برقراری توظیف تیم انتشااارات در اسااتفاده از صاافحات رسااانه های اجتماعی 

و دعوت به عمل در کاری بصاااورت فعال، آگاهی دهی در مورد نتایج و اولویت های وزارت  شااارکایارتباطات با 

مواقع الزمی. اسااتفاده از فیساابوک برای نشاار محتوای نوشااتاری )مقاالت، اعالمیه های مطبوعاتی، داسااتان های 

مواد تصاااویری و ودیوهای کوتاه. گروپ های مخاطبان ، اعالمیه ها، تغییرات در قانون و مقررات وغیره(موفقیت، 

سانه ها، نهاد های بینمورد هد :  ست های تویتر و المللی، جامعه مدنی و مردم عام ر شتراک گذاری پیوند پ به ا

اسااتفاده از تویتر برای نشاار پیام های کوتاه و پیوند به مواد ارتباطاتی وزارت  در صاافحه فیساابوک وزارت. فلیکر

صاد سانه ها، نهاد های بین المللی، جامعه)گ اقت ستفاده از یوتیوب برای (مدنی روپ های مخاطبان مورد هد : ر . ا

ت پول برای فعالی. اختصاص نشر ودیوهای طوالنی و گذاشتن پیوند های مهمترین موتوعات در صفحه فیسبوک

 ت.اس واحد ارتباطات وزارت اقتصاد الزم و ترور در بودیجه ساالنههای رسانه های اجتماعی 

وزارت اقتصاااد یک صاافحه فیساابوک 

دارد. اما معلومات در آن بصااورت منظم 

 بروز نشده و کاربران کم دارد. 

رسااانه های اجتماعی 

)فیسااابوک، تویتر و 

 یوتیوب(

توظیف تیم انتشارات برای ایجاد رابطه کاری سالم با رسانه های ملی و بین المللی برای پیشبرد اهدا  ارتباطاتی 

صاد  شکل فعاالنهوزارت اقت توعات  ب سانه ها که مو ست جامع از ر شراتی با آنها در تهیه و نگهداری فهر و مواد ن

شود.میان  شته  ساحات  گذا نشست با رسانه ها و کاری پروگرام های کاری وزارت دعوت رسانه ها برای بازدید از 

پیشنهاد سوژه های مشخص برای پوشش در هر شش ماه برای اطالع رسانی مستقیم به رسانه ها، پرسش و پاسخ، 

 رسانه ها و ایجاد رابطه کاری و شبکه سازی.

مالقات غیر متواتر با رسااانه ها صااورت 

میگیرد. مگر روابد با معنی و پالن شده 

 با رسانه ها وجود ندارد. 

روابد با رساااانه ها و 

 شبکه سازی 

توظیف تیم انتشاااارات برای برقراری رابطه قوی کاری با ریس ها و افراد کلیدی فنی در بخش های مهم وزارت 

 پادر ایجاد و تامین ارتباطات با شرکای کاری )مانند کانفرانس ها، ورکشآنها نمودنیل اقتصاد برای همکاری و دخ

کلیدی محصااوالت، اولویت ها و پالن های کاری واحد ارتباطات برای اسااتفاده واحدهای و در میان گذاشااتن ها( 

تیم انتشااارات مقاالت و مواد مهم را با افراد کلیدی  وزارت و توزیع آنها با شاارکای کاری که روزمره در تعامل اند.

 بصورت متواتر شریک سازد. وزارت در کابل و والیات از طریق ایمیل

ارتباااطااات داخلی از منظر در میااان 

شده و جمع  شر  گذاری و ارتقای مواد ن

آوری معلومات جدید تااعیف و نا کافی 

 میباشد.

 ارتباطات داخلی



  

 

 مالوضا :

  که مسوول انتشارات یک فهرست از کارهای محول شده را در اینجا ایجاد نماید.سفارش میشود 

 .سفارش میشود که مسوول انتشارات یک فهرست از منابع و تجهیزات مورد نیاز را در اینجا بوجود بیاورد 

ستفاده از  سانه های عمده داخلی و بین المللی با ا ستم توظیف تیم ارتباطات برای نظارت از ر ی خدمات خبرسی

اولویت های وزارت اقتصاااد، تحلیل فشاارده این مقاالت و وز و تشااخیص مقاالت و گزارشااات مرتبد به گوگل نی

شده  شتراک چکیده از مواد جمع آوری  شارات، مدیران و تیم جمع آوری معلومات تا آنها بتوانند از این ا با تیم انت

سرع مواد در  صورت نیاز واکنشوقت کار گرفته ا سب را و در  سخه از این مواد برای  منا شان دهد. حفب یک ن ن

 آرشیف نمودن. 

سانه های عدم  ستماتیک از ر سی نظارت 

 ملی و بین المللی آنالین.

 رسانه های انالین

 :4گروپ وظیفوی 

 نظارت 

 

ورت بص چاپی( تا مقاالت و گزارشهای مورد عالقه و یدیجیتال)توظیف تیم نظارت برای نظارت رسانه های داخلی 

در میان وری معلومات و دیگر کارمندان ذی الدخل ، تیم جمع آو با تیم انتشاااارات شاااناساااایی گردیده متداوم

تصحیح معلومات اشتباه که به وزارت ارتباط گذاشته شود تا در انکشا  محتوای جدید، اشتراک با شرکای کاری، 

 واد برای آرشیف نمودن. حفب یک نسخه از این م میگیرد و واکنش وزارت در موقع الزم.

سانه های عدم  ستماتیک از ر سی نظارت 

 ملی و بین المللی چاپی 

 رسانه های چاپی

ها  اشتراک در نشست ،در برقراری ارتباط با شرکای کاری بصورت فعال و در مالقات مستقیمتوظیف تیم نظارت 

شرکای کاری معین وغیره. نظارت  صفحات  فیسبوک و تویتر شرکای کاری در پست های  "تگ نمودن"مداوم از 

توع گزارش ارتباط ب شد و یا مو شده با شرکای کاری در متن گزارش ذکر  شرکای کاری که نام این  ه ماموریت 

توسد مخاطبان شبکه های اجتماعی. در جستجوی فرصت در برقرار  دید پستداشته باشد برای افزایش تعامل و 

ر کلیپ مصاحبه د ،اعالمیه مطبوعاتیدر که میتواند شامل استفاده از نقل قول رونیکردن ارتباط با شرکای کاری بی

 ست های وزارت اقتصاد، وغیره.ودیویی، فرصت های صحبت در نش

یستماتیک با شرکای کاری تعامل سعدم 

 خارج از وزارت

شرکای کاری بیرون 

 از وزارت

صاد بخش های نظارت از فعالیت ساحات کاری پروژه ها، انجام کلیدی وزارت اقت صول بازدید از  شنایی  برای ح آ

تیم انتشااارات و سااایر از پروژه ها و دسااتآوردهای آن و در شااریک نمودن این معلومات با تیم انتشااارات،  نزدیک

تا  یت دارد  به تقو یاز  کاری داخلی ن هم

هدفمند و موثر گردد. ساایسااتم مدیریت 

ری شاااارکااای کااا

داخلی  )بخش های 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و آماده سازی وزارت کارمندان ذی الدخل بصورت دوامدار تا در انکشا  محتوای جدید، اشتراک با شرکای کاری، 

 .صورت نیاز در نشان دادنواکنش برای 

معلومااات یااک ابزار موثر و عملی برای 

تساااهیل همکاری میان بخش های عمده 

له  ناگون از جم قاصاااد گو وزارت برای م

مات برای براورده شاااادنی  له معلو باد ت

 نیازهای ارتباطات میباشد.

کاالاایاادی وزارت 

 اقتصاد(

 مالوضا :

 مسوول نظارت یک فهرست از کارهای محول شده را در اینجا ایجاد نماید. تا پیشنهاد میگردد 

 مسوول نظارت یک فهرست از منابع و تجهیزات مورد نیاز را در اینجا بوجود بیاورد. پیشنهاد میگردد تا 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس ارتباطات

رئیسمعاون   

 نظارت انتشارات جمع آوری معلومات انکشاف محتوا

مواصالتریاست صنایع و   

 ریاست زراعت و آبیاری

 ریاست مالی و تجارت

 ریاست روابط والیتی

 )بیرون  ارتباطات خارجی )داخل وزارت( ارتباطات داخلی
 (از وزارت

 سکتور غیرانتفاعی

 

 سکتور خصوصی

 رسانه ها

 نهاد های دولتی

 جامعه بین المللی

 مردم عام

5 

6 

8 

3 4 1 

2 

7 

 یادداشت در باره شماره های داخل صندوق

کاری تیم جمع آوری معلومات و داده هارا از شرکای  .1
کلیدی وزارت اقتصاد( جمع آوری  هایبخش کلیدی )

 میکند.
 

تیم جمع آوری معلومات و داده هارا از شرکای کاری  .2
 کلیدی جمع آوری میکند.

 

تیم انتشارات محصوالت ارتباطاتی را با شرکای کاری  .3
کلیدی وزارت اقتصاد( در میان  هایبخش کلیدی داخلی )

 میگذارد.
 

ارتباطاتی را با شرکای کاری تیم انتشارات محصوالت  .4
 کلیدی بیرونی در میان میگذارد.

 

تیم نظارت محصوالت ارتباطاتی و معلومات توسط  .5
کلیدی وزارت اقتصاد( را  هایبخش شرکای کاری )
 نظارت میکند.

 

تیم نظارت محصوالت ارتباطاتی و معلومات توسط  .6
 شرکای کاری بیرونی را نظارت میکند.

 

الت مورد عالقه را با تیم انتشارات تیم نظارت مواد و مقا .7
 شریک میسازد تا برای نشر مد نظر گرفته شود.

 

یا  رئیستیم نظارت مواد و مقاالت مورد عالقه را با   .8
 شریک میسازد. رئیسمعاون 

 

 ریاست پالیسی نظارت وارزیابی

 ریاست سازمانهای غیرانتفاعی

 ریاست پالیسی و منابع بشری

نشااان میدهد که پروسااه عملیاتی  نمودار )دیاگرام( زیر

باطاتی در وزارت اقتصااااد برای موثریت  عالیتهای ارت ف

 بیشتر چگونه باید ساختار بندی گردد.

ارتباطات و همچنان نقشها و مسوولیتهای مشخص تیم 

باطات داخلی و خارجی نشاااان  گردش معلومات درارت

 داده شده است.

 

پاوستته عملیاتی فعالیت های ارتباطاتی در ن شتته عمومی 

 وزار  اقتصاد )پیشنهاد(
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 : .تیم ارتباطات11

هت بناءً ج. باشاادر میمحو-ارتباطات نتیجه هب عالقمندو دارای مهارت های الزم تیم اختصاااصاای  یک نیازمند موثر اسااتراتیژی ارتباطات تطبیق

ست  ستراتیژی، بای ت کی از ظرفیبه یاین تیم  شدن تبدیل برایتیم ارتباطات فراهم گردیده و برای  منابع و تجهیزات الزم تطبیق موفقانه این ا

 گردد. شامل یک واحد بودیجوی در داخل بودیجه اصلی وزارتبه های اصلی و نهادی وزارت اقتصاد، واحد ارتباطات باید 

شت عوامل همچوبا در  سی نیازهای ننظردا سا صاد، نقش واحد ارتباطات  ا شد.  تطبیقوزارت اقت ستراتیژیک ارتباطات میبا صیاهدا  ا ه بناءً تو

 :(میباشداقتصاد مسوولیت وزارت استخدام افراد مورد نظر از داخل و یا بیرون از وزارت باشد ) ذیلتیم ارتباطات شامل کارمندان  میگردد تا

 شماره موقف )پیشنهادشده( و مسوولیت ها جزییا  ن ش

 1 رئیس وقت پوره، رهبری تمام فعالیت های عملیاتی ارتباطات داخل و بیرون وزارت

 2 رئیسمعاون  وقت پوره، مدیریت عملیات فنی

 3 مسوول انکشا  محتوا و جمع آوری معلومات انکشا  محتوا جمع آوری معلومات و وقت پوره، مسوول 

 4 ودیو گرافر عکاس/ وقت پوره، استخدام شخص/شرکت بیرون از وزارتنیم وقت/ 

 5 طراح گرافیک نیم وقت/ وقت پوره، استخدام شخص/شرکت بیرون از وزارت 

 6 اجتماعیسایت و رسانه های مسوول مدیریت محتوای ویب ی اجتماعویبسایت و فعالیت های رسانه های  محتوایومدیریت وقت پوره، چند زبانه، انکشا  

 7 مسوول نظارت رسانه ها/ارتباطات با شرکای کاری وقت پوره، نظارت رسانه ها و ارتباطات با شرکای کاری

 کل کارکنان 7

 

 مشارکت جنسیتی: .12

صاد یک  از آنجائیکه سیتی ندارد، وزارت اقت شارکت جن سی جامع برای م شنهاد میگردد تا پالی شارکت بناءً پی توع م ست مو سیتی در ا خدام جن

مدیریت تماس و  نقش فعال دارند در فعالیت های در آن مردان و زنان ظر گرفته شاااود. داشاااتن یک تیم کهواحد ارتباطات جدآ در نکارمندان 

شرکای کاری شد ارتباطات با  ستایی  ، بویژه درمیتواند موثر با سیت های فرهنگی  در آن کهمناطق رو سا شتر بوده و ح سانیدن ن رتفاوت میابی

پروژه های انکشااافی اقتصااادی در والیات  تاکثریبوده زیرا این مسااله برای وزارت اقتصاااد مهم را میتواند تعیین کند.موفقانه پیام یا خال  آن 

 عملی می شود.

 تخصیص منابع:. 13

خش نجانیده شود. ریس بساالنه وزارت اقتصاد گبرای بخش ارتباطات در بودیجه عملیاتی و انکشافی  وجوه مالییک مقدار مشخص نیاز است تا 

بودیجه عملیاتی حد اقل باید موارد زیر را  نماید. تسلیم و به بخش مربوطه وزارتر سال باید مقداری پول مورد نیاز را مخشص نموده ارتباطات ه

 .در بر بگیرد

 شماره موارد بودیجه

 1 دستگاه ثبت ودیو و لوازم کمپیوتری(خریداری و مراقبت از تجهیزات تروری )کمره عکاسی، 

 2 انکشا  محتوا )نرم افزار برای تهیه محصوالت گرافیکی و ویرایش/ادیت ودیویی(
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 3 عملیات رسانه های اجتماعی )ارتقا(

 4 نشست های کلیدی )کانفرانس های ساالنه، فعالیت های آگاهی دهی(

 5 چاپ )مجالت، گزارش ساالنه، بروشور پروژه ها(

 6 انتشارات )دیجیتال و چاپی(

 7 متفرقه

 

 :زمان بندی. 14

ستراتیژی ارتباطات  و شکل میدهد. تجارب و  واتح ساختهتیم ارتباطات وزارت اقتصاد را  وظایف .گردیده استطراحی  یک سند زنده چونمها

ستراتیژی راا شافات تیم ارتباطات این ا شکل میدهد. از  کت صیه میگرددمتقابال  سال  تا اینرو تو ستراتیژی را در  صاد این ا مرور  2020وزارت اقت

 وزارت اقتصاد باشد.ی ارتباط تا بتواند پاسخگوی نیازمندی های نماید تجدیدو آنرا  نموده

 .شیوه کاری:15

قتصاد وزارت ا که دربرگیرنده اهدا  مشخص و پاسخگوی نیازمندیهای ترتیب شده قبلاستراتیژی ارتباطات بر اساس یک پالن کاری مشرح از 

صاحبه اسناد، م تحقیقات های چون فعالیت ، ارتباطات اهدا  مشخص استراتیژی دربرگیرنده پالن کاری در بخش ارتباطات انکشا  یافته است.

سناد و محصوالت ارتباطاتی، (و کارمندان تخصصی با کارمندان ارشد وزارت اقتصاد )شامل معینان وزارت، روسای ریاست ها برای  جمع آوری ا

 میباشد. نمونه، پرسش نامه و مصاحبه با شرکای کاری وزارت

شخیص سمت ت شرکای کاری در ق تعف فعلی ، ارزیابی مهمترین  شرکای ذی النفع  ،نقاط قوت و  )ارزیابی  (SWOTسوات )تحلیل  ،تحلیل 

تعامل مسااتقیم با  همانا عمده تیم کاری در مورد وزارت اقتصاااد از آموخته هاییک تطبیق گردید.  (و فرصاات ها ها ، تهدیدقوت ها ،تااعف ها

شد.کارمندان و مدیران این وزارت  سپری نمود تا فعالیت ها، چالش ها، نیازها و رویه کاری یک مدت طویل را  تیکانومی تیم فنی میبا در وزارت 

 و بطور مکرر مشاهده نماید.روزمره وزارت را بصورت مستقیم 

ن ایبه درخواساات وزارت اقتصاااد،  ه،اسااتراتیژی ارتباطات تهیه گردیدپس از تکمیل جمع آوری معلومات و تحقیقات، یک نسااخه پیشاانویس 

سه ارشد رهبری وزارت اقتصاد  ستراتیژی در جل شتراک تمامیپیشنویس ا ، روسای وزارت به رهبری محمد جواد عثمانی معین مالی و اداری و ا

شکش گردید. شنهادات خود را مطرح نمودندتمام پی شها، نظریات و پی س سه پر تر در جل سای حا شرکت کننده ها و رو شد وزارت  .ی  مدیران ار

شمول  سلکی معین اداری و مالی و معینب شنهادات خویش را رحیمی  م ستراتیژیدر مورد  نظریات و پی شنویس ا سخه پی شتند که ارائه ن  دا

 اکثریت آنها در نسخه نهایی استراتیژی شامل گردیده است.

 ستراتیژی ارتباطات:اموثریت . پروسه مرور بر 16

 مورد هد  الزم است.کاربران  استراتیژی ارتباطات یک سروی منظم از درفعالیت های طراحی شده ارزیابی تاثیر  جهت
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 کلیدی:پیشنهادات . 17

سازی نموده و همه آنرا تمامی وزارت اقتصاد  توصیه میگردد تا .1 ساده  یک واحد ادغام  درفعالیت های ارتباطات و روابد عامه فعلی خود را 

ر وزارت باشاااد و برای اجرای )جدید( باید مساااوول ارتباطات داخلی و خارجی د وزارت قرار دهد. این واحد بودیجوی نموده در تشاااکیل

 اختیار آن گذاشته شود.فعالیت های محوله منابع کافی در 

از تخصص های اصلی خود تبدیل نماید، همانطوریکه وزارت اقتصاد باید ارتباطات را بحیث یک  یش، دستیابی موثر به ماموریت خو غرض .2

 میباشد.نظارت وارزیابی 

ستراتیژیاین تطبیق موثر  جهت .3 شنهاد میگردد ،ا صاد  تا پی ص را دارای مهارت الزم و ابزار مورد نیاز کاری یک تیم وزارت اقت شخ رای باً م

در استخدام یک یا دو  (GIZ) بین المللی آلمانوزارت اقتصاد همکاری سازمان انکشا   تا میگردداینکار توظیف نماید. همچنان سفارش 

 در وزارت کار این دو ترینرمدت زمان حد اقل هنمایی حرفوی کارمندان در تطبیق درساات اسااتراتیژی جلب نماید. ارترینر برای تربیه و 

 ماه باشد. 12 اقتصاد

شا  ظرفیت های ارتباطات روابد عامه را .4 صاد ب انک صل و پذیرفته  بحیث یک تالش دراز مدت وزارت اقت شا   این ا را همچون پالن انک

 بگنجاند.بصورت درست و واقع بینانه  خویش های استراتیژیک درازمدتبرنامه در  بنیادی
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 . ضمایم: 18

 یپالن کار تطبیق 

 پروسیجر عملیات استندرد(Standard Operating Procedure - SOP) توسطواحد ارتباطات برای فعالیت جمع آوری معلومات 

 پروسیجر عملیات استندرد(Standard Operating Procedure - SOP)   توسد واحد ارتباطات انکشا  محتوابرای فعالیت 
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