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فهرست عناوین
۳۱حوت ۳۱۱۱
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور ،که در حال بازدید از بخشهای اقتصادی والیت
کندهار است ،قبل از ظهر امروز با الحاج روح اهلل خانزاده والی والیت قندهار و جمعی از مسؤلین آن
والیت دیدار کرد.
در نخست والی والیت کندهار ،ضمن سپاس و خوش آمدگویی به وزیر اقتصاد کشور و تیم

داخلی
سفر کاری وزیر اقتصاد
به والیت کندهار

همراهشان به والیت کندهار  ،روی مشکالت موجود در بخشهای اقتصادی و انکشافی آن والیت
گفتگو کرده و با توجه به میزان نفوس والیت مذکور روی بودجهسازی دقیق ،هماهنگی الزم بین
ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی ،اشتغالزایی ،توجه الزم به پروژه های انکشافی و تطبیق پروژه
های ناتکمیل و زمینهسازی برای انکشاف متوازن تاکید نمود.
در ادامه وزیر اقتصاد کشور والیت کندهار را به مثابه پایگاه استراتیژیک و مارکیت معتبر اقتصادی
کشور عنوان کرده و هدف اصلی سفر خویش را به آن والیت ،زمینهسازی فرصتهای اقتصادی،
دیدار با بخشهای اقتصادی ،زنان متشبث ،سکتور خصوصی و سایر نهادها خواند.
وزیر اقتصاد از نهاییسازی پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت اقتصاد یاد آوری کرد که بر مبنای آن
در قسمت زمینهسازی فرصتهای کاری ،انکشاف متوازن و اصل اولویتدهی سالم برای والیت
قندهار توجه الزم خواهد شد.
در این دیدار ،هر دو طرف روی مسایل مختلف به همکاری دوجانبه خویش تعهد سپردند.

وزارت اقتصاد  34:حوت
دوکتور کریمه حامد فاریابی قبل از ظهر امروز در جلسه کمیته انکشافی والیتی کندهار
اشتراک کرد که با حضور الحاج روح اهلل خانزاده والی کندهار؛ گل احمد کمین و سید احمد
سیالب اعضای ولسی جرگه و نمایندهگان ادارات سکتوری و موسسات غیردولتی والیت
کندهار در سالون والیت کندهار تدویر یافته بود.

داخلی

اشتراک دوکتور کریمه
حامد فاریابی
وزیراقتصاد کشور در
جلسه کمیته انکشافی
والیتی کندهار

خالصه صحبتهای وزیر اقتصاد در این جلسه قرار زیر است
.۳دیدار از کندهار و دریافت تجربه شخصی از برنامههای انکشاف اقتصادی و اجتماعی
 .۲دریافت نظریات در مورد انکشاف اقتصادی و اجتماعی و شامل ساختن نظریات در
برنامه های اولویت ملی که به اساس سند دوم انکشاف و صلح افغانستان ترتیب مییابد .و
همچنان شامل ساختن نظریات تان در پالن استراتیژیک  ۵ساله وزارت اقتصاد جهت ایجاد
موثریت در سرمایهگزاری عامه ،خصوصی و بشردوستانه
 . ۱اعالن حمایت از متشبثین خصوصی ،خصوصا از متشبثین زن و رسیدگی به مشکالت در
حد توان.
ما برای رشد اقتصادی و اجتماعی والیت کندهار فرصتهای زیر را در اختیار داریم
.۳در کندهار  ۳۱۱فابریکه فعال است و  ۳۱تشبث کوچک وجود دارد که این  ۳۱تجارت
کوچک توسط خانمها رهبری میگردد. ۲ .در کندهار  ۳۳۵موسسه غیردولتی داخلی و ۳۱
موسسه خارجی فعال وجود داردکه از جمله  ۳موسسه توسط یک زن کندهاری رهبری
می:گردد
 . ۱به اساس سیستم معلوماتی مرکزی و والیتی وزارت اقتصاد ،در سال  ۱۱ ،۳۱۱۱کود که
شامل  ۳۱۱پروژه به قیمت مجموعی  ۹۱۱میلیارد افعانی می شود ،برای کندهار وجود داشت
که وزارت اقتصاد به عنوان وزارت کثیر السکتوری مسولیت همآهنگی و نظارت آن را به عهده
دارد .از این جمله ۲۱ ،پروژه تطبیق شده ۲۱ ،در حال تطبیق است ۵ ،در حال طی شدن
پروسه تدارکاتی است ۳۹ ،پروژه آغاز نشده ۱ ،پروژه متوقف اند و  ۱لغو شده است.
در سند دوم صلح و انکشاف افغانستان اهداف متعالی صلح سازی ،مارکیت سازی و دولت
سازی شامل گردیده ،اما بدون دست به دست دادن همه طیفهای جامعه نمی توانیم به این
سند روح تطبیقی ببخشیم.
از این رو و بخاطر همسویی با سند مهم صلح و انکشاف افغانستان ،در وزارت اقتصاد یکجا با
تیم متخصص ابتکار ترتیب پالن استراتیژیک  ۵ساله را روی دست گرفته ام که آن چنان که
در ابتدا اشاره کردم ،یکی از اهداف سفرم دریافت نظریات شما برای معقولیت بخشیدن به
پالن استراتیژیک است .
در جریان این سفر ،نظریات نیک از شما شنیده ام و خواهم شنید و درسهای خوبی آموختهام .

از پیشرفت های فزیکی و توسعه شهری کندهار واقعا خوش شدم ،اما آنچه برایم جالب تر بود
جلسهی بود که دیروز با خانم های متشبث داشتم .

خطوط اساسی ماموریتم در وزارت اقتصاد

داخلی

ادامه موضوع

میخواهم در دوران ماموریتم در وزارت اقتصاد روی تقویت نقش و تسهیل فرصت ها برای
سکتور خصوصی تالش نمایم ،توجه خاص به حمایت از خانم های تجارت پیشه و پنج میلیون
خانم افغان که در خانه ها فعالیت اقتصادی دارند اما شامل مارکیت و مالک عاید خود نیستند،
شوم .
 بخاطر ایجاد شفافیت و موثریت در سرمایه گزاری عامه تالش خواهم کرد تا شاهد انکشافپایدار در کشور باشیم
 میخواهم زمینه فعالیت بهتر را برای موسسات غیر دولتی مساعد نمایم و همزمان میخواهمشفافیت و موثریت فعالیت های بشردوستانه را تامین نمایم .
خبرهای خوشی در این سفر برای مردم با شهامت کندهار و بزرگان اشتراک کننده در این
جلسه بزرگ دارم
 والی صاحب در دیدار که دیروز داشتیم خواهان انتقال دفتر ریاست اقتصاد به جای کهوزارت شهرسازی تدارک دیده ،شدند .حرف نیک است.
همزمان میخواهم مژده دهم که هر قدر زودتر که شهردار کندهار پیشنهاد و طرح اعمار
تعمیر اقتصاد را به وزارت اقتصاد ارسال نماید ،بودجه اعمار این تعمیر را از بودجه برنامه
اشتغالزایی تخصیص میدهم تا مراحل عملی آن آغاز گردد.
نظریات جمع آوری شده از جلسات با متشبثین خصوصی ،خانم های متشبث و این جلسهبزرگ پی دی سی را شامل پالنهای اولویت ملی )(NPPو پالن استراتیژیک  ۵ساله وزارت
اقتصاد میسازیم و بخاطر تطبیق آنها تالش خواهیم کرد
 ریاست اقتصاد کندهار ارقام تعداد متشبثین و مجموع سرمایه گزاری را به تفکیک سکتورترتیب مینماید .پروفایل والیتی را به زودی ترتیب مینماید و با همه شریک میسازد.
ریاست اقتصاد طرحهای را در این جلسه ارائه خواهد نمود .
به اساس پالن استراتیژیک  ۵ساله وزارت اقتصاد ،تحلیلها ،ظرفیت و تالش خود را متمرکزبر مراکز زون ها که کندهار یک مثال آن است و متمرکز بر والیات که کندهار شامل آن است
میسازیم.
در این جلسه سایر اشتراک کنندگان نیز نظریات شان را شریک ساختند که در تدوین پالن
استراتیڗیک و پالنهای انکشافی والیتی از آن استفاده خواهد شد.

داخلی

توجه روی سیستم
ترانزیت بینالمللی و
دهلیزهای هوایی؛ گام
موثر برای خود کفایی
اقتصادی و
سرمایهگذاری در کشور

داخلی

سرک حاجی عزیز در
ناحیه پنجم شهر
کندهار به بهرهبرداری
سپرده شد

وزارت اقتصاد  :قندهار 31 :حوت۳۱۱۱
روز پنج شنبه ،داکتر کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور ،در جریان سفر کاری خویش به والیت
قندهار ،با اشتراک فیصل شیرزی معاون والی قندهار ،سید احمد سیالب و گل احمد کمین وکالی

مردم والیت قندهار در پارلمان ،با جمعی از تجار و صنعتکاران این والیت دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار مشکالت و چالشهای عمده فرا راه صنعتکاران و تاجران از جمله چالش ها و
پیشنهادات موجود در راه انکشاف فعالیتهای تجاری ،توسعه صنایع ،بلند بردن سطح ظرفیت و
کیفیت فابریکهها ،ساده و کوتاهسازی محصولگیری از موتورهای تجاری در گمرگ و ایجاد
سهولتهای الزم در پارکهای صنعتی استماع شد.
در ادامه وزیر اقتصاد کشور برای ایجاد فرصتهای الزم سرمایهگذاری در کشور گفت ":برای ایجاد
فرصتهای بهتر و بزرگتر سرمایهگذاری و افزایش صادرات کشور الزم است تا روی سیستم ترانزیت
بینالمللی و دهلیزهای هوایی بیشتر توجه شود تا از این دریچه سهم افغانستان در سیستم تجارت
بینالملل بیشتر و بارزتر شده و باعث ایجاد افغانستان خودکفا شود"
داکتر فاریابی ضمن ترتیب برنامهها و پالنهای جدید برای فعالیتهای بیشتر اقتصادی و صنعتی در
والیت قندهار ،جهت حل مشکالت صنعتکاران و تاجران والیت قندهار تعهد الزم سپرد.

وزارت اقتصاد :کابل 34حوت 3122
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد در حالی که الحاج روح اهلل خانزاده والی ،حاجی عبدالقیوم
معاون شورای والیتی ،انجنیر محمد رفیع حیات شاروال شهر کندهار نیز حضورداشتند ،سرک حاجی
عزیز را که اخیرا کار احداث آن در ناحیه پنجم شهر کندهار تکمیل گردیده بود ،افتتاح و به
بهرهبرداری سپرد.
در نخست والی والیت کندهار از مردم محل خواست تا در نگهداری سرکها توجه و دقت نموده و
نقش اساسی شان را در محافظت ثروت ملی ایفاء نمایند.
سپس دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد گفت :فعالیتهای عمرانی و زیربنایی نه تنها به رشد
اقتصادی و اجتماعی می انجامد بلکه در تامین صلح و رفاه در جامعه ،رول مهمی را بازی میکند.
احداث سرک عالوه بر فراهمآوری سهولتهای زندگی و تردد روی تمام ابعاد توسعۀ اجتماعی تاثیر
افگنده پایههای صلح را تحکیم و امنیت را تامین و وضعیت زندگی مردم را تغییر میدهد .
همچنان انجنیر محمد رفیع حیات شاروال کندهار و مطیع اهلل جاهد رئیس برنامۀ اشتغالزایی وزارت
اقتصاد طی سخنانی گفتند :این سرک که 294متر طول و  39متر عرض دارد و با هزینه
 92515512افغانی از سوی بانک جهانی تمویل گردیده و توسط شرکت ساختمانی کرستل افغان و با
مدیریت شاروالی کندهار در مدت هفت ماه احداث و قیرریزی گردیده است .این پروژه اولین کار
پروژه اشتغال زایی یا کارموندنه بوده که تحت رهبری وزارت اقتصاد و با همکاری وزارتهای امور
خارجه و امور مهاجرین ،اداره مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل پیش برده میشود که عالوه
بر ایجاد سهولت در فعالیتهای روزمره مردم محل ،با فراهم ساختن  4922روز کاری زمینۀ اشتغال
را برای جوانان متقاضی کار مساعد ساخته بود.

داخلی
دیدار وزیر اقتصاد با
زنان متشبث و
سرمایهگذاران زن
والیت قندهار

وزارت اقتصاد:قندهار ۳۹ :حوت ۳۱۱۱
بعد از ظهر دیروز ،دوکتور کریمه حامد فاریابی ،با چند تن از زنان متشبث و سرمایهگذاران زن
والیت قندهار دیدار کرد.
در نخست ،چند تن از زنان متشبث والیت قندهار با ابراز خرسندی از حضور وزیر اقتصاد در
والیتشان ،چالشها و مشکالت فراراه زنان سرمایهگذار در حوزه جنوب کشور را با وزیر
اقتصاد کشور شریک ساخته و خواستار توجه وحمایت جدی دولت از زنان متشبث در قندهار
شدند.
سپس وزیر اقتصاد ،با تجدید تعهد بر موقف حمایتی دولت از سکتور خصوصی به ویژه
سرمایه گذاران زن در افغانستان ،متعهد شد که برای حل مشکالت زنان سرمایه گذار از هیچ
تالشی دریغ نکرده و تمام راههای ممکن را برای حمایت از آنان فراهم خواهد کرد.
هم چنین ،وزیر اقتصاد به آنان اطمینان داد که ما در پرتو سند دوم چهارچوب ملی صلح و
انکشاف افغاستان ،وظیفه داریم تا برای بازارسازی و توسعه حضور زنان در جامعه شرایط
مساعد را فراهم ساخته و یک راه موثر را برای رسیدن به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در
جامعه هموار سازیم.

خبرنگار طلوعنیوز35:حوت

داخلی

توافقنامه اپتا برای سه
ماه تمدید شدهاست

وزارت صنعت و تجارت میگوید که توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان با پاکستان (اپتا)
برای سه ماه دیگر تمدید شدهاست.
زمان این توافقنامه در پایان ماه دوم سال جاری میالدی تمام شد.
وزارت صنعت و تجارت می گوید که برای جلوگیری ازسکتگی در امور بازرگانی و ترانزیتی
میان افغانستان و پاکستان ،این توافقنامه برای سه ماه تمدید شدهاست و در خالل این مدت
تعدیالتی در این توافقنامه خواهد آمد و سپس میان دو کشور امضا خواهد شد.
فواد احمدی ،سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت« :هماکنون کار روی موارد تخنیکی
توافق نامه که قرار است در مطابقت با سازمان تجارت جهانی به امضا برسد ،از سوی تیمهای
تخنیکی هر دو جانب جریان دارد».
بازرگانی بدون محدودیت افغانستان از راه پاکستان به هند و نیز اجازه یافتن انتقال
محموله های ترانزیتی پاکستان از راه افغانستان به بازارهای آسیایی میانه مشمول بیش از پنج
تعدیل در توافقنامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان استند که پس از ماهها گفتوگو
میان نمایندهگان دو کشور ،روی آنها توافق نشدهاست.

داخلی

واگذاری معدنهای طال
و منرالهای کمیاب به
یک شرکت استرالیایی

 ۳۹حوت  ۳۱۱۱طلوع نیوز
حکومت افغانستان تمامی معدنهای طال ،مس ،آهن ،لیتیم و منرالهای کمیاب دیگر را در
انحصار یک شرکت استرالیایی قرار دادهاست.
بربنیاد سندی که با شرکت استرالیایی «فورتسکیو »امضا شدهاست حکومت افغانستان تا پنج
سال دیگر نمی تواند به هیچ شخص و شرکت دیگری به غیر از این شرکت اجازه فعالیت
معدنکاری را در معدنهای طال ،مس ،آهن ،لیتیم و منرالهای کمیاب دیگر کشور بدهد.
این سند شش ماه پیش میان وزارت معادن و شرکت «فورتسکیو »امضا شدهاست اما اکنون
جزییات آن از سوی رحمتاهلل نبیل ،رییس پیشین امنیت ملی همگانی شدهاست.
آقای نبیل امضای این سند را فروش افغانستان خواندهاست.
شماری از نمایندهگان مجلس این کار حکومت را انتقاد میکنند.
خان آغا رضایی ،عضو مجلس نمایندهگان گفت« :به هیچ وجه حکومت افغانستان هم
صالحیت از این را ندارد که به یکباره گی کل افغانستان را به یک شرکت واگذار کند بدون
داوطلبی ،بدون رقابت و بدون هیچ نوع بررسی».
بربنیاد این سند ،شرکت فورتسکیو معدنهای آهن در پنج والیت بهشمول معدن حاجی گک،
طال و مس در هشت والیت بهشمول مس عینک ،و معدنهای لیتیم و منرالهای کمیاب دیگر
را در ده والیت کشور بررسی میکند .اما اضافه شدهاست که ذخایر این عناصر در سرتاسر
کشور مشمول این توافقنامه است .پیمانهای شماری از این معدنهای پیش از این با
شرکتهای دیگر امضا شدهاست.

