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گفتمان تخصصی زییب ا به م ظور بحث س تبادل نظی پییامون یا ته های گزارش شفا یتا س 

در کتابتل  1288عقیب  32پاوخگویی در پیسژه های ملی زییب ایی کشور رسز وه ش به، 

بیگزار گیدید. بیاواس یا ته های ایه گزارش که از جانب ابتکار شفا یا زییب ای ا غانستتان 

تنیه شده اوا، دسلا ا غانستان در پالن ملی زییب ا که بی اواس چارچوب متلتی حتلت  س 

پیسژه بزرگ ملی از شت   11تدسیه شده اوا. به تطبیق  3231-  3212انکشاف ا غانستان 

بیروی هتای ایته  .میلیارد دالی اشاره نموده اوا 1وکتور س به ارزش مجموعی نزدیک به 

پیسژه بزرگ ملی پیشی ا قابل مالحظته ای  11گزارش نشان می دهد که دسلا در تطبیق 

  .نداشته اوا س همچ یه در نشی اطالعات پیسژه های مذکور به میدم نیز کوتاهی کیده اوا

دسکتور کییمه حامد  اریابی ویپیوا سزیی اقتصاد س رئیس گیسه نناد های ذیدخل ایه ابتکار 

گفا:  همانطوری که در جییان هستید، قیار اوا که به زسدی نشسا ج وا به م ظور تدسیه 

بیگزار گیدد. در همیه رابتطته  3232  –  3231چارچوب دسم ملی حل  س انکشاف ا غانستان 

پتیسژه  11ابتکار شفا یا زییب ای ا غانستان گزارشی را پییامون شفا یا س پاوخگویی در 

بزرگ ملی که در چارچوب اسل حل  س انکشاف ا غانستان )پالن ملی زییب ا( الویا ب دی شده 

بود نوشته اوا. ایه گزارش یا ته های مشخصی بیای بنبود پیسژه های زییب ایی دارد. اگیچه 

به ایه طیف پیشی ا قابل توجه ای داشته اوا اما  3223وکتور زییب ای ا غانستان از وال 

پیشی ا ها زمانی موثی خواهد بود که دسلا بتواند راهکارهای اواوی بیای ا زای  شفا یا س 

پاوخگویی در تطبیق پیسژه های زییب ایی را اعمال نماید. نشی اطالعات یکی از بخشنای ایه 

پیسژه ، بته  1پیسژه ملی ، اطالعات ت نا  11گزارش اوا. یا ته ها نشان می دهد که از میان 

 12م تشی شده اوا س اطالعات (AGEOPS) حورت  عاالنه در ویستم اداره تدارکات ملی

  . پیسژۀ دیگی به حورت  عاالنه در اختیار میدم قیار نگی ته اوا

 

 بسته خبیی

 داخلی
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پاوخگویی در 

پیسژه  11تطبیق 

بزرگ ملی کشور 

 .بیگزار گیدید



آقای وید اکیام ا ضلی، رئیس دیدبان شفا یا ا غانستان گفا: یکی از چالشنای متنتم در 

نشی اطالعات، نبود ارتباط س همبستگی م طقی میان اطالعات در وط  قیارداد س اطتالعتات 

 –در وط  پیسژه ها می باشد. به ع وان مثال ه گام جستجو اوم پیسژه خط آهته هتیات 

قیارداد با نام های مختلف به نمای  گذاشته میتشتود.  AGEOPS ،8 تورغ دی در ویستم

اطالعاتی که از ایه پیسژه به شکل قیارداد ها در ویستم تدارکات الکتیسنیکی س باز ا غانستان 

م تشی شده اوا دارای کودهای جداگانه اوا که هیچ تسلسل م طقی نسبا به قیاردادهتا 

س احل پیسژه ندارد. به همیه شکل در وایی پیسژه ها ارتباط م طقی میان اطالعات در وط  

قیارداد س وط  پیسژه سجود ندارد. ایه کار باعث شده اوا که اوتفاده از اطالعتات دشتوار 

گیدد س مشکالتی را بیای اوتفاده ک  ده گان اطالعات بخصوص جامعه مدنی خلق ک د. بته 

همیه م ظور ایجاد یک ویستم سیژه نشی اطالعات تحا ویستم  علی اداره تدارکات ملی با 

می تواند در حل ایه مشکل کمتک  OC4IDS در نظی داشا اوت درد جدید نشی اطالعات

 .نماید

آقای حبغا اهلل کییمی، رئیس داراالنشای ملی ابتکار شفا یا زییب ای ا غانستان گفا: در 

ک ار مسئله نشی اطالعات پیسژه های زییب ایی، مسئله تطبیق نیز منم اوا. یا ته های ایته 

تحقیق نشان می دهد که تاک ون هیچ یک از پیسژه های پالن شده در پالن ملتی زیتیبت تا 

،  222پیسژه ) پیسژه تاپ  2پیسژه، قیارداد  11تکمیل نشده اوا. از میان  3231  –  3212

ویمایه گزاری بی رسی دریای کابل سک ی بیای بیق های آبی، امکان و جتی انتیژی قتابتل 

تورغ دی س خط آهه اندخوی،  –مگاسات بیق آ تابی در کابل( س خط آهه هیات  12تجدید )

پیسژه تحا کار اوا، س اطالعتات  9ک دز ( تاک ون امضا نشده اوا،  –شبیغان، مزار شییف 

پیسژه دیگی از جمله پیسژه تاپی نامعلوم اوا. سی همچ یه گفا :   ساد س غیی موثی  2دقیق 

بودن احالحات در وکتور زییب ا س عدم تمکیه نناد های حکومتی به یا ته های گتزارشتات 

تحقیقی ایه ابتکار س یا وایی نناد ها باعث شده اوا که ما در تطبیق پیسژه های زییب تایتی 

 .پیشی ا چ دانی نداشته باشیم

قیار اوا که دسلا ا غانستان به زسدی چارچوب دسم ملی حل  س انکشاف ا غانستان را بیای 

( تدسیه نماید. لذا به م ظور بنبود پیسوه های تطبیق پتیسژه 3232  -  3231وال آی ده ) 2

های زییب ایی پیش ناد می شود که موضوع تطبیق وفارشنای گزارش های اطمی ان دهتی 

کاوا ا غانستان که معموال به شکل واالنه حورت میگید س وکتور زییب ا را مورد بتیروتی 

قیارمیدهد، در چارچوب متذکیه مد نظی گی ته شود. همچ یه ایجاد حتفتحته سیتژه نشتی 

اطالعات پیسژه های زییب ایی تحا ویستم  علی اداره تدارکات ملی بتا در نتظتی داشتا 

می تواند در حل چتالشتنتای  OC4IDSمعیارهای کاوا بخصوص اوت درد نشی اطالعات 

 .متذکیه نشی اطالعات پیسژه های زییب ایی نق  موثیی داشته باشد



 1288عقیب ,  31چنارش به, 

 

آریانانیوز: رییس جمنوری اوالمی ا غانستان در بیستمیه نشستا وتیان وتازمتان 

همکاری های شانگنای که از طییق سیدیوک فیانس بیگزار گیدیده بتود، اشتتتیا  س 

 وخ یانی کید...

به نقل از ارگ، در ایه نشسا بیعالسۀ رییس جمنور غ ی، ویان دسل س حکومات  دراتتیتف 

رسویه، ه د، قزاقستان، چیه، قیغیزوتان، پاکستان، اسزبیکستان س تاجکستان س شمتاری از 

کشورهای ناظی ایه وازمان س ویم شی وازمان ملل متحد از طییق سیدیوک فیانتس سحتل 

 بودند.

ابتدا سالدیمیی پوتیه رییس جمنور رسویه که ریاوا بیستمیه نشتستا وتیان وتازمتان 

همکاری های شانگنای را به عنده داشا، ححبا نموده، گفا که نشستا امستال وتیان 

وازمان همکاری های شانگنای در زمانی بیگزار می گیدد که همه ما از چال  های سییسس 

 کیسنا متاثی می باشیم.

سی ضمه ای که بی همکاری های بیشتی میان کشورهای عضو س ناظی وازمان همکاری هتای 

شانگنای در عیحه های تجارتی، ح عتی، نوآسری، تک الوژی س وکتور انیژی تاکیتد سرزیتد، 

ابیاز امیدساری نمود که حل  س ثبات دایمی در ا غانستان بیقیار شود س همه شاهد ا غانستان 

 حل  آمیز س عاری از تیسریزم باش د.

رییس جمنور غ ی در وخ یانی اش در ایه نشسا، از سالدیمیی پوتیه رییس جمنور رسویه 

ها در چتارچتوب  به خاطی متمیکز واخته توجه همه رسی تقویا س انکشاف بیشتی همکاری

 وازمان شانگنای بیای غلبه بی شیوع سییسس کیسنا س دیگی تندیدات، ابیاز امت ان کید.

پیشی ه را بیای تستییت    رییس جمنور گفا: وازمان همکاری های شانگنای یک  یحا بی

آویا به یک بیاعظم اقتصادی از طییق همکاری هتای اقتتتصتادی، -رسند مبدل شدن ارسپا

 ویاوی س ام یتی در اختیار دارد.

رییس جمنور غ ی با اشاره به اهمیا موقعیا ا غانستان در قلب آویا س جاده های مشتنتور 

 . ایه قاره، گفا که ایه امی می تواند ر اه س حل  را بیای م طقه به ارمغان آسرد
https://ariananews.co/news/ 
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  عقیب /باختی ۰۲جالل آباد/ 

  حکوما تالش دارد که با مدیییا آب، ده ها هزارکشتزاردر ن گیهار را وییآب ک د.

  ایه طیح به کمک جامعۀ جنانی، به همکاری ادارۀ ملی ت ظیم آب عملی می شود.

قیار اوا به اواس ایه طیح، ده ب د بزرگ س کوچک آب دربخ  هایی از ن گیهار واختتته 

  شود.

یک مسوسل ادارۀ ملی ت ظیم آب ا غانستان درن گیهاربه آژانس باختیگفا که با واخا ایته 

 ب د ها، ده ها هزارکشتزاردرن گیهار که ازآب کا ی بی بنیه اوا، وییآب شود.

دهقانان ازتالش حکوما بیای واخا ایه ب د ها خیو د اند س می گوی د تامیه آب کتا تی، 

  باعث رسنق کشا سکارشان خواهد شد.

واخا ایه ب د ها درک ار تامیه آب ده ها هزارکشتزار، می تواند بتاعتث تتولتیتد انتیژی 

                                                                  /https://www.mail.gov.afشود.

طیح تازۀ حکوما؛ 

آب های 

ن گیهارمدیییا می 

شود سکشتزارها را 

 وییآب می ک د

 داخلی

  عقیب /باختی ۰۲جالل آباد/ 

 

درحالی که نی زار ها تازه به میحلۀ حاحل گییی رویده اوا س تولید گی در ن گتیهتار بته 

تازگی آغازشده اوا، مسوسالن پیشبی ی می ک  د که امسال کمتی از وال پاردر آن سالیتا 

  .شیقی گی تولید خواهد شد

کاه  میزان تولید نی شکی سبحیان کیسنا ازعلا های احلی کاه  میزان حاحالت گتی در 

  .ن گیهار خوانده می شود

درحالی که   به اواس آمارها، وال پار کم از کم یک حدس پ جاه ته گی در ن گیهار تولید شد

  .امسال انتظار می رسد ایه رقم ت نا به حد ته بیود

حاحالت گی در 

ن گیهار کاه  یا ته 

 اوا

 داخلی

 

  عقیب /باختی۰۲ یض آباد/

کار واخا بی  از یکصدسهفتاد پیسژه زراعتی در بدخشان تکمیل شد س امیسز به بنیه 

  بیداری روید.

د تی مطبوعاتی سالی بدخشان با اروال خبینامه یی به آژانس باختی خبیداد که ایه پیسژه ها 

که شامل ذخییه گاه ها سخشک ک  ده پیاز،کچالوس میوه اوا،در میکز سسلسوالی های شنی 

  .بزرگ،کشم ،جیم،خاش ، بنار ،یفتل، ارگو سدرایم بدخشان تطبیق شده اوا

در خبینامه آمده اوا که ایه پیسژه ها با هزی ه یکصدسوی ملیون ا غانی از بودجه سزارت 

 زراعا،ا آبیاری س مالداری با پیداخا ده درحد ونم دهقانان ، تطبیق شده اوا. 

ده ها پیسژه زراعتی 

در بدخشان ا تتاح 

 شد

 داخلی
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  عقیب/باختی 19کابل/

هکتار باغ مثمی در ویاوی کشور با آغاز وال مالی جتاری  ۷۷۷هزار س ۴کار احداث س احیای 

هکتار آن جدیداً احداث س احیا شده اوا س قیار اوا ۰۳۲هزار س ۴س تاک ون   شیسع شده بود

 . تا ختم وال ایه پیسژه تکمیل شود

آژان  باختیبه اواس معلومات د تی مطبوعاتی سزارت زراعا آباری س مالداری خبی می دهتد 

 ۳۷۳هتزار  متیاکم س یتک های متیاکم س نیمه هکتار آن شامل احداث باغ ۷۹۱که، از میان 

 . شود  های کن ه می هکتار آن احیای باغ

سالیا جدیداً احداث س احیا شده اوا س رسند تطبیق ایه بتینتامته رس بته  ۳۴ها در  ایه باغ

   تکمیل شدن اوا.

هزار ۴تا اخیی وال در

هکتارزمیه  ۷۷۷س 

 شود باغ احداث می

 داخلی

 باختی۷۳۹۹عقیب ۷۳

گ دم به دهقانان سالیا کابل بیای کشا   شده متییک تُه تخم احالح ۳۱۹رسند توزی  

خزانی، امیسز روماً تووط داکتی انوارالحق احدی ویپیوا س نامزد سزیی سزارت زراعا، 

 آبیاری س مالداری س محمدیعقوب حیدری سالی کابل، آغاز شد.

هزار ۷۴ها به دهقانان کابل، گفا که امسال  آقای احدی در میاوم آغاز توزی  ایه تخم

شود. اس گفا که با  شده گ دم به دهقانان در ویاوی کشور توزی  می متییک تُه تخم احالح

درحد ا زای  خواهد یا ا. ویپیوا س  ۳۲تا  ۰۲ها، میزان حاحالت گ دم  توزی  ایه تخم

هزار دهقان در ویاوی کشور به ۰۳۲ها  تخم  نامزد سزیی سزارت زراعا ا زسد که  با توزی  ایه

شوند. داکتی  هزار دهقان دیگی به حورت غییمستقیم مستفید می۷۴۲حورت مستقیم س 

شود س  هزار هکتار زمیه گ دم کشا می۱۰ها  با توزی  ایه تخم»گوید:  انوارالحق احدی می

 «آید.  درحد در حاحالت ا زای  به سجود می۳۲تا  ۰۲ی آن  در نتیجه

 

ویپیوا س نامزد سزیی 

سزارت زراعا: با توزی  

، میزان  شده تخم احالح

تا  ۰۲حاحالت گ دم 

درحد ا زای   ۳۲

 یابد می

 داخلی

 سزارت احیا سانکشاف دهات  ۷۳۹۹/۳/۷۳یکش به 

ی  ی ملی انکشاف اقتصاد رسوتایی سزارت احیا س انکشاف دهات طی یک پیسوه بینامه

انداز ساق  در سلسوالی منتیالم  های پس انداز در گیسپ داری س عمل پس نظارتی، رسند کتاب

 سالیا لغمان را ارزیابی کید.

انداز زنانه  گیسپ پس ۳۱۰شورای انکشا ی ساق  در ایه سالیا تا حال  ۹۰گفت ی اوا که در 

دهی س  های قیضه ها، شیایط ارتقا به اتحادیه س میدانه ایجاد شده اوا که اکثییا ایه گیسپ

ها تاویس  اتحادیه از مجموع ایه گیسپ ۱۳اند س به زسدی،  انداز قییوی را تکمیل کیده پس

                                                                       https://mrrd.gov.afخواهد شد.

های  تسیی   عالیا

بینامه ملی انکشاف 

اقتصاد رسوتایی در 

 سالیا لغمان

 داخلی
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 نیوز اهلل جنانمل، خبینگار طلوع ذبی  :نویس ده

 ۷۳۹۹عقیب  ۷۳ :

های بتانتک  جمنوری از اقدامات جدی ننادهای حکومتی بیای عملی واخته شاخص ریاوا

 .دهد جنانی خبی می

کته شتامتل  -ها  شدن ایه شاخص گوید که با عملی جمنوری می گوی ریاوا معاسن وخه

ایته بتانتک بستتته  -شوند  احالحات پیش نادی بانک جنانی در ننادهای مالی کشور می

 .تشویقی دسحد میلیون دالیی را به سزارت مالیه کمک خواهد کید

شاخص پیش نادی از ووی بانک جنانی بیای احالحات در ننادهای حتکتومتتتی ۷۴امسال 

اند س در  اند که از ایه میان چنار شاخص تا نیمه امسال عملی شده ا غانستان مشخص شده 

 .میلیون دالی مبلغ تشویقی را به ا غانستان کمک کید ۴۲۲نیتجه آن بانک جنانی 

https://tolonews.com/fa 

اقدامات ننادهای 

حکومتی بیای 

وازی  عملی

های بانک  شاخص

 میکزی

 داخلی

 عقیب  19حدای امییکاه  :

گوید که به م ظور ایجاد دهلیز هوایی م اطق میکزی  ادارۀ هوانوردی ملکی ا غانستان می

ا غانستان، کار ویسی س واخا میدان هوایی جدید را در ایه سالیا رسی دوا گی ته تا 

 .پیسازهای خارجی نیز در آن انجام شود

گوی د که دشا شیبیتو در میکز شنی بامیان بیای واخا یک میدان  های ایه اداره می مقام

هوایی معیاری س جدید تثبیا شده س هم اک ون کار نیاز و جی س تحقیقات ابتدایی آن در 

 .ایه واحه جییان دارد

 ۰۲نومبی ) ۷۲زاده، رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی ا غانستان رسز وه ش به  داکتی قاوم س ایی

حدای امییکا گفا: ویسی جییان دارد. بینامه دسلا ا تغتانستتتان س  -عقیب( به رادیوآش ا 

های هوایی مثل دبی به حورت  رییس جمنور کشور ایه اوا که پیسازهای مستقیم از میدان

                       /https://www.darivoa.comمستقیم در بامیان حورت گیید. 

کار ویسی س احداث 

میدان هوایی جدید 

 بامیان آغاز شد

 داخلی

  عقیب/ باختی۷۳جالل آباد/ 

به اواس ارقام ارائه شده، امسال از کشتزارهای ن گیهار نزدیک به بیسا سش  هتزار تته 

درحالی که ایه رقم در وال پار کم از کم بتیتستا هتزار تته  ٬گلپی به دوا آمده اوا

امسال در یک هزار سهشا حد سشصا سیک هکتار زمیه در ن گیهار گلپی کشا شتده . بود

 .اوا؛ ایه رقم بیسا درحد ا زای  در واحات کشا نسبا به وال پار را نشان می دهتد

به آژانس باختی گفا که گستیش وتاحتات کشتا س  ٬یک مسوسل ریاوا زراعا ن گیهار

آگنی دهقانان از شیوه های نویه س پیثمی تولید گلپی، دلیل ا زای  میزان حتاحتالت ایته 

   .وبزی در ن گیهار خوانده می شود

حاحالت گلپی در 

ن گیهار ا زای  یا ته 

 اوا

 داخلی
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