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آغاز دور چهارم 

ماموریت حمایت از 

تطبیق پروژه 

 زایی/ کارموندنه اشتغال

 وزارت اقتصاد 9211دلو  31دوشنبه، 

ی به میزبانی بانک جهانی و با اشتراک دکتور کریمه حامد فاریابی  پیش از ظهر امروز، برنامه

های مالیه، امور خارجه، امور مهاجرین و عودت  وزیر اقتصاد افغانستان، نمایندگان وزارت

های محلی و شاروالی کابل به عنوان تطبیق کننده پروژه به  کنندگان، اداره مستقل ارگان

  .صورت آنالین برگزار شد

در این برنامه، دکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور، ضمن صحبت در مورد 

های مقدماتی  زایی/کارموندنه، گفت: با وجودیکه فعالیت ها و دستاوردهای پروژه استغال فعالیت

زایی/ کارموندنه انجام شده است؛ اما باید تالش بیشتر  اشتغال و بایسته در چهارچوب پروژه

های اقتصادی شود تا از این  زایی و ایجاد فرصت صورت گیرد تا پروژه عمال منجر به اشتغال

طریق بتوان بیجاشدگان داخلی و بیرونی و جوامع میزبان را تحت پوشش و حمایت قرار داد. 

 ."بخشد ها در واقع هدف و فلسفه وجودی این پروژه را معنا می این گام

های پروژه به شمول استخدام  چنین بیان کرد: تأخیر در برخی فعالیت وزیر اقتصاد هم

کارمندان، آغاز توزیع پاسپورت به مهاجرین ساکن کشور پاکستان، تدارکات نهادهای تسهیل 

یابی به  های زیربنایی رونما شده است که باالی مصرف بودجه و دست کننده و تطبیق پروژه

  .پروژه تاثیر گذار بوده اند ها و اهداف از پیش تعیین شده شاخص

 1کننده در  های اخیر در قسمت اعطای قرارداد به نهادهای تسهیل با این حال پیشرفت

ها در شهرهای کندهار و  های زیربنایی در قسمت اعمار و بازسازی سرک والیت، تطبیق پروژه

سازی و مراقبتی شهری از طریق شاروالی  مدت عمرانی، به های کوتاه جالل آباد و آغاز پروژه

آینده پروژه و نیل به اهداف آن به میان  کابل، قابل مالحظه بوده و امیدهایی را درباره

  .است آورده
ها به میان آمده،  های پالن شده به وقت معینه و جبران تاخیر که در برخی فعالیت تکمیل فعالیت

که از طریق باشد  مینیازمند تالش، هماهنگی و مساعی مشترک تمام ادارات تطبیق کننده پروژه 

  هیئت رهبری وزارت اقتصاد تعقیب جدی بعمل آمده و حمایت الزمه صورت خواهد گرفت



که برآیند این اجالس ما را به اهداف کلی پروژه نزدیک سازد و با ابراز سپاس  به امید این 

چنان، در جلسات این برنامه  هم.مجدد از تیم کاری بانک جهانی و همکاران مان در حکومت

 حوت سال جاری ادامه داشته باشد، 1که قرار است تا 

های آینده پروژه یاد شده خواهد بود  ها و برنامه ها، دستاوردها، چالش تمرکز اصلی روی فعالیت

 .که طی آن، این پروژه مورد ارزیابی و بازنگری کلی قرار خواهد گرفت

زایی / کارموندنه از سوی صندوق بازسازی افغانستان به  اشتغال ست که پروژه قابل یادآوری

های  مدیریت بانک جهانی تمویل و هدف آن تقویت محیط پویا و کارآمد برای ایجاد فرصت

شدگان است،  های که میزبان تعداد کثیری از بیجا گذاری در شهر اقتصادی، تجارت و سرمایه

 .می باشد

باشد. وزارت اقتصاد به عنوان تطبیق  بدوش حکومت افغانستان می  مسوولیت تطبیق پروژه

های  بخش پنجم پروژه، در کنار پیشبرد اصالحات قانونی در راستای تسهیل پروسه کننده

گذاری در سطح ملی، مسؤلیت نظارت، هماهنگی، مدیریت و گزارشدهی از  تجارتی و سرمایه

 .های پروژه را نیز به عهده دارد تمام فعالیت

ماه  زایی/ کار موندنه هر شش اشتغال چنین، جلسات ماموریت حمایت از تطبیق پروژه هم

های تخنیکی بانک  های تخنیکی ادارات تطبیق کننده پروژه به حمایت تیم بار برگزار و تیم یک

های این پروژه در سکوی تطبیق را مورد بررسی و  ها و فرصت ها، چالش جهانی، پیشرفت

های مقتضی برای آینده در قالب این اجالس ترسیم  صورت رهنمود ارزیابی قرار داده و بدین

 .http://www.moec.gov.af/enشود.                                                                    می
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 ۹۰۱۱نویس بودجه سال مالی  والیت را از پیش ۹۸های  گی بودجه شفاخانه وزارت صحت عامه به تازه

ها براساس  ها زیر چتر بودجه عادی انتقال و معاش حذف کرده است. بدین ترتیب بودجه این شفاخانه

های این  های تند کارمندان صحی، به ویژه داکتران شفاخانه شود. این اقدام با واکنش آن پرداخت می

های تخار، کندز، بغالن، سرپل، سمنگان،  رو شده است. کارمندان صحی در والیت والیت روبه ۹۸

گویند که حذف بودجه  هرات، غزنی، غور، زابل و قندهار با انتقاد از این عملکرد وزارت صحت، می

به  .«ضربه زدن به نظام صحی و مردم این مناطق است»ها  ای این والیت های والیتی و حوزه شفاخانه

باور این کارمندان صحی، آنان در ناامنی و در دورترین نقاط کشور خدمات صحی به مردم ارایه 

های ناامن مصروف  گویند که در والیت لطفی شود. این داکتران می شان کم کنند و نباید در حق می

تر کارمندان صحی به ترک وظیفه  شان از بودجه عادی، بیش خدمت هستند و در صورت اجرای معاش

ای و والیتی باید همانند  های حوزه خواهند که شفاخانه شوند. آنان از وزارت صحت عامه می مجبور می

های انکشافی تمویل شوند و زیر ریفورم اصالحی وزارت صحت عامه فعالیت کنند.  سابق از پروژه

سازی معاشات متاثر شده و به همین دلیل  سان گوید این پروژه از طرح یک وزارت صحت عامه اما می

نویس بودجه بیرون  ها از پیش خانه های همه وزارت های وزارت صحت عامه، بلکه پروژه نه تنها پروژه

    .                                                  .https://8am.af/economics.کشیده شده است

اعتراض به کاهش 

معاش کارمندان صحی؛ 

داکتران در صورت 

کاهش معاش، به ترک 

 شوند وظیفه مجبور می

 داخلی
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قلعه بیان کرد،  سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسالم توان در مورد آتش چه در یک جمله می آن

های محلی هرات روایت  روی داده است. مقام «ای بزرگ فاجعه»این است که در این منطقه 

سابقه بوده است.  کنند که در جریان دو دهه اخیر، چنین رویدادی در سطح کشور بی می

سوزی و  قلعه را عامل گسترش آتش در گمرک اسالم »فساد و کارشکنی«گان  برخی راننده

سوزی، سربازان گمرک  دانند. به روایت گواهان رویداد، پس از آغاز آتش های مالی می خسارت

اجازه خروج موترهای باربری را ندادند و با شلیک گلوله، مانع خروج موترها از محل 

سوزی شدند. اعضای هیأت وزارت مالیه که برای بررسی این رویداد به هرات سفر  آتش

سوزی، با حمله برخی ساکنان بومی محل، به تأسیسات،  پذیرند که در جریان آتش اند، می کرده

قلعه آسیب رسیده است. منابع معتبر از حمله صدها  امکانات اداری و اسناد گمرک مرزی اسالم

های نقد  قلعه برای چپاول پول های خصوصی و دولتی در بندر اسالم گی بانک تن به نماینده

 دهند.  خبر می

 

 دلو/ باختر 38کابل/ 
 

عمومی و امور بانک ها به ریاست میرافغان  جلسۀ استجوابیۀ کمیسیون مالی، بودجه محاسبان

 .صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه برگزارشد

در ین جلسه نخست میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه در رابطه به آجندای 

 .جلسۀ کمیسیون صحبت کرد

مورد دالیل رد بودجۀ ملی توسط  91اعضای کمیسیون مالی و بودجه مطابق آجندا روی 

ولسی جرگه بحث کردند. با این که وزارت مالیه در جلسه های قبلی به اختصاص شش 

میلیارد افغانی برای افزایش معاش کارکنان خدمات ملکی متعهد شده بود، اما در جلسۀ 

عنوان کرد که از جانب  9411روزگذشته اجرای افزایش معاش را به شش ماه بعدی سال مالی 

اعضای کمیسیون مالی و بودجه رد شد و تاکید شد که باید افزایش معاش کارکنان خدمات 

 .اجرا شود 9411ملکی از اول سال مالی 

درین جلسه اعضای کمیسیون مالی و بودجه و برخی دیگر از اعضای کمیسیون های دایمی 

ولسی جرگه با تاکید بر موقف قبلی شان مبنی بر اجرای افزایش معاش کارکنان خدمات 

ملکی، با صحبت های سرپرست وزارت مالیه مبنی بر اجرای افزایش معاش کارکنان خدمات 

ملکی بعد از بررسی کمیتۀ موظف که از جانب حکومت تعیین شده است، موافقت نه کرد و 

 .جلسه بدون نتیجه پایان یافت

https://bakhtarnews.af/ 

جلسۀ استجوابیۀ 

کمیسیون مالی، بودجه، 

محاسبان عمومی و امور 

بانک ها بی نتیجه پایان 

 یافت

 داخلی

ها دالر سرمایه  میلیون

قلعه طعمه  در اسالم

 آتش شد

 داخلی



  دلو / باختر ۸۲کابل / 

داکترعبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، امروزدر نشست با مسووالن اتاق تجارت 

و صنایع زنان افغانستان و شماری از زنان متشبث خاطرنشان کرد که حفظ دستاوردهای زنان 

ها است. به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست رییس شورای  در روند صلح یکی از اولویت 

ویژه اقتصاد قابل   های مختلف به عالی مصالحۀ ملی گفت که تغییرات و رشد زنان در حوزه

توجه است و زنان در گردش چرخۀ اقتصادی کشور نقش مؤثر ایفا کردند. بعد، افسانه رحیمی، 

های این اتاق به رییس  رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان درمورد کارکردها و برنامه

انداز زنان را نسبت به صلح ابراز کرد. در این  شورای عالی مصالحۀ ملی معلومات داد و چشم

ها و نظریات شان را دررابطه به روند صلح بیان کردند وهمچنان،  نشست، زنان متشبث نگرانی

  .شان را به نمایش گذاشتند های کاری آنان نمونه

 دلو/باختر۸۲مزارشریف/

گویند که با بسته شدن راه های تجارتی شمال  مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می

کشور،آنان میلیون ها دالر زیانمند شده اند. صدها تظاهرکننده، شاهراه های منتهی به بند 

های شمال کشوررا درواکنش به تاخیر در رهایی عبدالرروف کودک ربوده شده و بلند بودن 

تعرفه ترانسپورتی و اخاذی غیر قانونی در کمربندها، این شاهراه ها را بسته اند. مسووالن اتاق 

تجارت وسرمایه گذاری بلخ می گویند که صدها موتر باربری پر از مواد خوراکی، نفتی و دیگر 

ولسوالی آقچه و   بلخ درمنطقه دو راهی-کاالهای تجاری در دو راهی حیرتان، شاهراه جوزجان

است. . تاجران نیز درنشست خبری یی دیروزدر مزارشریف با   شیرخان بندر کندز متوقف شده

شود راه های مواصالتی کشور مسدود است و در این  ابراز نگرانی می گویند که بیست روز می

مدت یک هزار و چهارصد واگون و صدها موتر بارگیری شده از بیست روز به این سو درمسیر 

گویند که بسته شدن این راه ها زیانبار است و  بندر های یاد شده متوقف است. آنان می

 درنگ راه های مواصالتی را باز کند.  حکومت باید بی

تاجران با بسته شدن 

راه های شمال کشور 

 اند زیانمند شده

 داخلی

داکترعبداهلل: زنان در 

گردش چرخۀ اقتصاد 

 کشورنقش مؤثر دارند

 داخلی

 

 دلو/باختر۸۲غزنی/
 

با ساخت یک کاریز آبیاری در غزنی آب دوصد جریب زمین زراعتی فراهم شد. به گزارش 

های ساحه یی وزارت احیا و انکشاف دهات این کاریز آبیاری  آژانس باختر؛ دفتر انسجام برنامه

را به هزینۀ پنج میلیون افغانی در روستای اسفنده ولسوالی جاغوری غزنی ساخته است. این 

شود که با  های زراعتی می های کاریز و ساخت کانال آب رسانی به زمین پروژه شامل حفر چاه

.آبیاری دوصد جریب زمین زراعتی و باغ های محل مساعد شده است ٔ  تطبیق آن، زمینه

   

آب دوصد جریب زمین 

زراعتی درغزنی فراهم 

 شد

 داخلی


