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نشست مشترک وزارت 

اقتصاد و اداره امور 

 ریاست جمهوری 

 وزارت اقتصاد ۵۹۱۱حوت  ۱کابل: 

نشستی به منظور تعقیب هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، تطبیق مصوبات کابینه و شوراهای 

عالی ریاست جمهوری، تطبیق تعهدات کنفرانس جینوا و هماهنگی بیشتر میان اداره امور و وزارت 

اقتصاد با حضور رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و رهبری وزارت اقتصاد، در مقر این 

 وزارت، برگزار شد.

های کالن وزارت اقتصاد  در نخست، دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ضمن برشمردن فعالیت

در پنج ماه گذشته، بر ضرورت جدی تحوالت بنیادین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و 

 اجتماعی در کشور تاکید کرد

یابی به اهداف توسعۀ پایدار و تحقق  وی پالن استراتیژیک وزارت را یک فرصت مناسب برای دست 

ماموریت تاریخی وزارت در بستر سازی رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: ما ظرفیت الزم را 

توانیم در روشنی سند دوم چهارچوب ملی صلح و انکشاف  برای انجام کارها در اختیار داریم و می

 افغانستان و حمایت رهبری نظام، به نتایج ملموسی از رشد اقتصادی در کشور نایل شویم. 

در اخیر، دوکتور فضل محمود فضلی رییس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری با ابراز سپاس از 

کارهای صورت گرفته در وزارت اقتصاد، نقش وزارت  اقتصاد را در توسعه اقتصادی افغانستان، 

 کلیدی و مهم عنوان کرد.

وی گفت: هدف دولت جمهوری اسالمی افغانستان عرضه خدمات است؛ چه اقتصادی باشد  و چه اجتماعی  

چه اهمیت دارد انکشاف متوازن است و ما  برای انکشاف متوازن  و پایدار  به پالن های استراتیژیک  و  اما آن

های وزارت اقتصاد  کنیم  و تالش های اقتصادی وزارت کامال حمایت می ها و پالن عملی نیاز داریم. ما از برنامه

  ستاییم. های شان می سازی فعالیت  را در امر دیجیتال

های  های مشترک بین وزارت اقتصاد و بخش رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری از تشکیل کمیته

مختلف ادارۀ امور ریاست جمهوری خبر داده و ایجاد هماهنگی بیشتر را راهی بر افزایش موثریت عملکردها و 

 اجراآت دانست.

در این نشست، رئیس ادارۀ تدارکات ملی، معین پالیسی وزارت مالیه، معاون ریاست عمومی ادارۀ امور، رئیس 

وزارت اقتصاد نیز و های مختلف ریاست عمومی ادارۀ امور  گذاری و مسؤولین بخش واحد تسهیل سرمایه

                                                           /https://moec.gov.af......اشتراک ورزیده بودند



 ۵۹۱۱حوت  5وزارت اقتصاد.کابل: 

پیش از ظهر امروز، برنامه انکشافی ملل متحد در کابل،  مودل اقتصادی را برای تطبیق اهداف 

تواند در تحقق و تطبیق  های انکشافی برای دولت افغانستان معرفی کرد که می انکشاف پایدار و پروژه

 بهتر اهداف انکشاف پایدار در کشور مفید و مؤثر واقع شود.

در محفل افتتاحیۀ این مودل که در هوتل کابل سرینا برگزار شد، دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر 

اقتصاد، عبداهلل الدرداری رئیس برنامۀ انکشافی ملل متحد در افغانستان، محمد نذیر کبیری معین 

پالیسی وزارت مالیه وغالم حضرت امینی رئیس محاسبات ملی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات 

 رانی کردند. سخن

های  ی دقیق در تطبیق اهداف انکشاف پایدار و تمام برنامه وزیر  اقتصاد، بر ضرورت ارقام و احصاییه

آورد مهم در پروسۀ تطبیق  دولت تاکید کرده، ترتیب و انکشاف این مودل اقتصادی را یک دست

 های انکشافی و تحقق اهداف انکشاف پایدار دانست. پروژه

تواند رهبری ادارات سکتور اقتصادی و رهبری حکومت را در ترتیب  وی گفت: این مودل می

ها را در رشد  ها و تحلیل وضعیت رهنمایی نموده و تاثیرات سرمایه گذاری گیری ها، تصمیم پالیسی

 زایی و غیره،  تحلیل و محاسبه کند.   اقتصادی، کاهش فقر، اشتغال

یک گام دیگر در 

راستای تحقق اهداف 

انکشاف پایدار در 

 افغانستان

 داخلی

میلیون دالری ۵۱زیان 

های مخابراتی از  شرکت

ها در یک  اثر ناامنی

 سال

 حوت 5نیوز  : خبرنگار طلوع داخلی

اداره تنظیم خدمات مخابراتی سال جاری هجری خورشیدی را برای بخش مخابرات پرچالش میداند و 

آنتن خدمات مخابراتی درکشور، بیش از یک هزار و  ۹۱۳می گوید که در این سال گذشته ازتخریب 

 .آنتن دیگر با تهدیدهای امنیتی روبه رو اند ۰۱۱

های که در سال روان  در آنتن»سعید شیواری، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی، گفت: 

تخریب شده اند، هفتادو هشت آنتن ازافغان تلیکام، هفتاد وهشت آنتن از اتصاالت ،هشتاد و هشت از 

افغان بیسیم و بیست و سه آنتن از ام تی ان و بیست و سه آنتن از شرکت مخابراتی روشن بوده 

بربنیاد اطالعاتی که پیش ازاین از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی نشر شده آن، در حال «.اند

 .حاضر تنها شش والیت کشور برای خدمات مخابراتی مصوون گفته شده اند

https://tolonews.com/index.php/fa/business-170227 

 

برگزاری نمایشگاه های 

داخلی و خارجی برای 

 صنعت قالین افغانستان 

 داخلی

 ۵۹۱۱حوت  ۱وزارت صنعت و تجارت:

وزارت صنعت و تجارت برای معرفی قالین کشور به بازارهای جهان و معرفی آن در بازاریابی بین المللی در 

 .خورشیدی نمایشگاه های ویژه را در کشورهای مختلف برگزار می کند ۵۰۱۱سال 

نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در زمینه افزایش صادرات قالین میگوید که این وزارت در سال آینده 

فیصد بسته تشویقی برای صادر کنندگان در نظر گرفته و با برگزاری نمایشگاه های ویژه ی  ۶ی خورشیدی 

 .ی خواهد یافتقالین در کشورهای منطقه و جهان حجم صادرات قالین افزایش قابل مالحظه 

  https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan 

https://www.facebook.com/MoCIAfghanistan


 :  هشت صبح ۵۹۱۱حوت  ۶خواه محمدحسین نیک

 مقاله اقتصادی.

گمرک هرات از شهر به  «محصولی»خورشیدی به دستور رییس جمهور بخش  ۵۹۱۳اوایل سال 

قلعه انتقال یافت. این اقدام سبب اعتراض برخی بازرگانان و کارگران گمرک شد، اما  بندر مرزی اسالم

حکومت سر حرفش ماند و گمرک انتقال یافت. طی حدود دو سال اخیر با انتقال گمرک به مرز 

کاران  قلعه افزایش یافت و کارمندان و کمیشن اسالم –قلعه، رویدادهای امنیتی در مسیر هرات  اسالم

گمرک در این مسیر ربوده یا کشته شدند. افزون بر این، عواید گمرک هم به دلیل مشکالت امنیتی 

سوزی بزرگ  گیری یافت. با گذشت دو سال از انتقال گمرک، به دنبال وقوع فاجعه آتش کاهش چشم

گی وزارت مالیه بخش  در گمرک هرات، رییس جمهور از تصمیم انتقال گمرک پشیمان شد و به تازه

قلعه به شهر هرات انتقال داده است. فعاالن اقتصادی و سکتور  محصولی گمرک را از بندر مرزی اسالم

کنند و پافشاری دارند که باید  خصوصی هرات، از انتقال دوباره گمرک محصولی به شهر استقبال می

 .های مورد نیاز در گمرک جدید فراهم و تأسیسات گمرکی به گونه معیاری ساخته شود زیرساخت

https://8am.af/ 

اصالح یک اشتباه؛ 

گمرک هرات به داخل 

 شهر منتقل شد

 داخلی

کار ساختمان یک کانال 

 در بغالن آغازشد

 داخلی

 حوت/ باختر5پلخمری/

 .کارساختمان یک کانال بزرگ در ولسوالی بغالن مرکزی امروز آغاز شد 

محمد نصیرطاهری، مسوول بخش خبری ریاست احیا وانکشاف دهات بغالن به خبرنگار آژانس باختر 

گفت که این کانال به هزینۀ بیش از دوصدو پنجاه و یک هزار دالرامریکایی به همکاری مالی بانک 

انکشافی آلمان به درازی بیش از شش کیلومتر در قریۀ مالخیل ولسوالی بغالن مرکزی ساخته می 

 .شود

وی افزود که این کانال یکی از شاخه های درجه دوم کانال اجمیر است وآب مورد نیاز بیش از 

                       /https://bakhtarnews.af.دوهزارجریب زمین زراعتی را تامین می کند

 

ده ها گل خانۀ جدید 

در فراه ساخته شده 

 است

 داخلی

 

 حوت /باختر 5فراه/ 
 

پروژۀ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت در فراه ساخته  دوصد ونود گل خانۀ جدید را

 .است

پروژۀ رشد زراعت و  یک مسوول ریاست زراعت، آبیاری و مالداری فراه به آژانس باختر گفت که 

خانۀ بزرگ و کوچک در آن والیت ساخته  گل دوصدونود در سه سال اخیر در فراه، انکشاف روستایی

 .است

ساخته شده  بزرگ و یکصدو نه خانۀ کوچک گل خانۀ ها،یکصدویک خانه وی گفت که از میان این گل

 است .

https://8am.af/author/news-8am/


 حوت/باختر 5کابل/

با  ۵۰۱۱ نشست ولسی جرگه شورای ملی دیروز برگزارشد و در آن پیش نویس سوم بودجۀ سال مالی

 .اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس به تصویب رسید

به گزارش آژانس باختر، افزایش مبلغ دوهزار افغانی در حقوق ماهوار معلمان و کارکنان پایین رتبۀ 

دولت، حذف برنامۀ دستر خوان ملی از سند بودجه، مشخص شدن صالحیت های ولسی جرگه در 

میلیارد افغانی برای واحد عملیاتی پروژه های شامل کار  ۰/۰ قبال سند بودجه، درنظر گرفتن

انکشافی، حذف خرچ دسترخوان معینان و رییسان ادارات دولت، تعیین نورم مشخص برای معاش 

امتیازی، حذف پروژه ارتقای ظرفیت از اداره های که ضروری پنداشته نمی شوند از سوی حکومت در 

 .نظر گرفته شده است

 ۵۰۱۱بودجۀ سال مالی 

با پذیرش خواسته های 

وکیالن باالخره تصویب 

 شد

 داخلی


