هفته نامۀ الکرتونیک وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دریک هفتهی پسین
شامره  : 4تاریخ نرش80//4041:

اخبار مرکزی
اشرتاک دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،در جلسهی
کمیسیون اقتصاد ملی ولسیجرگه

_ ۰۰۱۱
وزارت اقتصاد_ افغانستان :دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و ریاض صدیقی رئیس انسجاجا
مؤسسات غیردولتی ،در جلسهی کمیسیون اقتصاد ۴۲جوزا ملی ولسیجرگه اشرتاک کردند.
در این جلسه که با حضور منایندهگان ارشد وزارت صحتعامه ،مسووالن مؤسسجهی اهجیجد و افجراد
شاکی از فعالیتهای این موسسه ،در مقر ولسیجرگهی شورای ملی برگزار شد در رابطه با چجالج هجا
در تطبیق پروژههای صحی از سوی مؤسسه اهید در والیت تخار و بدهکاری این مجؤسجسجه بجحجو و
ادامه ص ۲
تبادل نظر صورت گرفت.
وزرای اقتصاد و امور رسحدات و قبایل پیرامون همکاریهای متقابل بینالوزارتی و ترسیع روند تطبیق
پروژههای انکشافیِ وزارت امور رسحدات و قبایل که از
در رابطه با همکاریهای متقابل
کمکهای کشور هند در چارچوب " پروژههای انکشافی با
بینالوزارتی بحث و تبادل نظر منودند تاثیرات بلند اجتامعی " /HICDPمتویل می شوند ،بحو و
 ۴۲جوزا _ ۳۲۱۱
تبادل نظر منودند.
وزارت اقتصاد_ افغانستان :دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر گفتنیست کشور هند با هزینهگزاری  021میلیون دالر ،زمینهی
اقتصاد ،با محبالله صمیم وزیر امور رسحدات و قبایل دیدار تطبیق پروژههای کوچک انکشافی )/(SDPو پروژههای
کرد.
انکشافی با تأثیرات بلند اجتامعی )/(HICDPرا در  43والیت
در این دیدار که در وزارت اقتصاد اناا شد ،دو جانب افغانستان فراهم ساخته است.

د اقتصاد وزیرې د یاد وزارت د
آرشیف له اسنادو څخه لیدنه وکړه
/۳۲۱۱غربګويل۱۳/
اقتصاد وزارت  -افغانستان  :د اقتصاد وزیرې ډاکټر
کریمه حامد فاریايب ددې وزارت د اسنادو له
آرشیف څخه لیدنه وکړه.
په دې لیدنه کې ډاکټر فاریايب د آرشیف شويو
اسنادو د معلوماتو په پار اوسیدونکو ته د الرسيس د
زمینې په برابرولو ټینګار وکړ .د دې څانګې
مسوولینو ته یې امر ورکړ ،چې د دغو سندونو د ال
زیاتې ساتنې لپاره د سندونو د برېښنایي کېدو زمینه
ادامه ص ۲
برابره کړي.

جلسهی همآهنگی و پیگیری
فعالیتهای مشرتک وزارت اقتصاد و
ادارهی انکشافی سازمان ملل متحد
)(UNDPمقیم کابل ،برگزار شد

 ۱۳جوزا _ ۳۲۱۱
وزارت اقتصاد_ افغانستان :جلسهی همآهنگی و پیگیری
فعالیتهای مشرتک وزارت اقتصاد و ادارهی انکشافی
سازمان ملل متحد )/ (UNDPمقیم کابل پیرامون اهداف
انکشاف پایدار )/ (SDGsبه صورت ماازی برگزار شد.
دوکتور کریمه حامد فاریابی ،وزیر اقتصاد ،روی
فعالیتهای مهم و دارای اولویت در عرصهی اهداف
انکشاف پایدار) ،/ (SDGsصحبت منود و از ادارهی
انکشافی سازمان ملل خواست تا را روی راهکارهای
عملی بهخاطر تطبیق اهداف انکشاف پایدار ،توجه بیشرت
منوده ،همکاریهای تخنیکی را با ادارات تطبیق کنندهی
اهداف انکشاف پایدار ،تقویت مناید .ادامه ص ۲

د شانکهای همکاریو سازمان په اقتصادي
کنفرانس کې د اقتصاد وزیرې برخه
اخیستل.

/ ۳۲۱۱چنګاښ۴/
اقتصاد وزارت_ افغانستان :د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه
حامد فاریايب د شانکهای همکاریو سازمان په اقتصادي
کنفرانس کې ،چې د بریښنایي اقتصاد د همکاریو د پیاوړتیا
په موخه د سازمان د غړیو او څارنکو هیوادونو ترمنځ د
تاجکستان هیواد په پالزمېنه دوشنبې ښار کې جوړ و ،ګډون
او خربې وکړې.
د اقتصاد وزیرې د یاد سازمان د غړیو او څارنکو هېوادونو
ترمنځ سوداګریزې همکارۍ د اقتصادې پرمختیا لپاره اړینې
وبللې او د ال زیاتو همکاریو په پراختیا یې ټینګار وکړ.
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اشرتاک دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،در جلسهی کمیسیون اقتصاد ملی ولسیجرگه
عبدالعزیزحکیمی رییس کمیسیون اقتصادملی ولسیجرگه چال ها در تطبیق پروژهها از سوی مؤسسهی اهید را یاد آور شد و از مسووالن
خواست در راستای حل آن اقدا منایند.
دوکتور فاریابی در این جلسه ،در رابطه به اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر نظارت از کارکرد مؤسسهی غیردولتی اهید در تخار معلومات داده
افزود :این وزارت پس از دریافت شکایتها مبنی بر موجودیت مشکالت در قسمت تطبیق پروژههای صحی در بخ های مختلف این
والیت ،اقدامات فوری را اناا داده است.
دوکتور فاریابی ضمن تاکید بر این که پارملان کشور می تواند با استفاده از دیتابیس آنالین گزارشدهی موسسات غیردولتی )( NGOS_MIS
ِ
فعالیت مؤسسات و چگونگی تطبیق پروژهها توسط آنان نظارت مناید ،تعهد سپرد تا فهرست مؤسسات غیردولتی را که در کشور فعالیت
از
دارند با کمیسیون اقتصاد ملی مالس رشیک سازد.
در این جلسه منایندهگان وزارت صحتعامه نیز در رابطه به پرداخت معاشات کارمندان صحی و اجرای بدهکاریهای مؤسسهی اهید معلومات ارائه کردند.
گفتنیست مؤسسهی اهید در آغاز  ٩١٠٢میالدی از طریق داوطلبی مسوولیت تطبیق پروژهههای صحی در والیتهای تخار ،نورستان و سمنگان را عهده دار شده بود.

د اقتصاد وزیرې د یاد وزارت د آرشیف له اسنادو څخه لیدنه وکړه
د یادونې وړ ده ،چې اقتصاد وزارت د اداري فساد رس د مبارزې لپاره او د وخت د ضایع کیدو څخه د مخنیوي په موخه د
مرکز او والیاتو د راپور ورکوونې برېښنایي سیستم / PMRS-CMRSاو د معلوماتو د مدیریت سیستم / MISسیستمونه جوړ
کړي دي او له بله پلوه د وزارت د کارکوونکو د سوانحو دیایټل کولو لپاره کارونه روان دي او په چټکۍ رسه د پلې کیدو
په حال کې دي.

جلسهی همآهنگی و پیگیری فعالیتهای مشرتک وزارت اقتصاد و ادارهی انکشافی سازمان ملل متحد)(UNDP
مقیم کابل ،برگزار شد

از اینکه مسئولیت همآهنگی اهداف انکشاف پایدار بهعهدهی وزارت اقتصاد میباشد ،بناء ،نیاز است تا ادارهی انکشافی سازمان ملل متحد مقیم کابل ،سکرتریت اهداف انکشاف
پایدار را در وزارت اقتصاد ،همکاری تخنیکی مناید.
عبداللهالدرداری ،رئیس ادارهی انکشافی سازمان ملل متحد ،در این جلسه ،وعده سپرد تا وزارت اقتصاد را در بُعد تخنیکی بهویژه تقویت سکرتریت اهداف انکشاف پایدار ،همکاری
مناید.
دو طرف بر کار مشرتک و دوامدار کمیتهی تخنیکی هر دو اداره به منظور تطبیق فعالیتهای مشرتک در عرصهی اهداف انکشاف پایدار ،مطابق به اولویت و نیازمندیهای مرد
افغانستان ،تآکید منودند.

د افغانستان په وروستیو اتو کالونو کې د هند له لوري  ۳۶۳پراختیایي پروژې د اقتصاد وزارت رسه په هامهنګۍ متویل کړې
 /۳۲۱۱چنګاښ۲/
اقتصاد وزارت _ افغانستان :د اقتصاد وزارت رسه په همغږۍ هندوستان هیواد په تېرو اتو کالونو کې  ۱۶۱پروژې د کوچنۍ پراختیایي پروژې SDP/او د لوړ ټولنیز اغیز رسه پجراخجتجیجاي
پروژې HICDP/پروګرا په چوکاټ کې متویل کړې دي.
ددې پروژو پيل کول له  ۳۱میلیونو ډالرو څخه زیات لګښت لري ،چې د هیواد په  ۱۲والیاتو کې کابو  ۶۱۳میلیونه کسان ترې کټه پورته کوي.
 ۶۴نورو پروژو د پيل کیدو چارې هم روانې دي ،چې ډېرۍ پروژې یې د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو جوړول دي.
 ۳۱۶پروژې د ښوونځیو جوړول و ،چې د پوهنې وزارت پورې اړند و ۳۸ .پروژې د عامې روغتیا وزارت اړوند وې ،چې پکې د کلینیکونو او روغتونونو جوړول شامل و ۲۸.پجروژې د
کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مربوطې وې ،چې استنادي دیوالونه ،سړکونه ،د اوبو رسولو شبکې پکې شاملې وې .همدا ډول  ۴۲پروژې د کرنې وزارت اړونجد وې ،چجې پجکجې د
والیاتو د کرنې ریاستونو ودانۍ ،د اوبو رسولو شبکې او د بزګرانو لپاره ملریز ماشینونه شامل و.
 ۳۱پروژې په لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند وې ،چې پکې د ناونو او هلکانو د شپه غايل رغنیز کارونه ،تدریيس خونو ترمیم ،د پوهنتونونو د احاطې دیوالونه ،د پوهنتونونو منځنجي
سړکونه او د کابل پوهنتون په شمول د ځینو طبي پوهنتونونو لپاره طبي تاهیزات شامل و .پاتې نورې پروژې د ټولګټو وزارت ،ښځو چارو وزارت ،کرکټ بورډ ملی اداره ،د افجغجانسجتجان
ميل رادیو تلویزیون ،د کار او ټولنیزو چارو وزارت ،د مسلکي او تخنیکی تعلیامتو اداره او همدا راز د افغانستان په اړوندو ادارو کې یې دغه پروژې بشپړې کړې او ګټې اخیجسجتجنجې تجه
سپارل شوې دي.
د ویلو وړ ده ،چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت په استازیتوب اقتصاد وزارت د کوچنۍ پراختیایي پروژو SDP/لومړنۍ ،دوهم او درېیم پړاونو لپاره د هند هیواد رسه هجوکجړه لجیجک
السلیک کړی ،چې اوس مهال د لوړ ټولنیز اغیز پراختیايي پروژوHICDP /په نامه پېژندل کیږي .دا تړون تر  ۴۱۴۳کال د نجومجرب د مجیجاشجتجې تجر  ۳۴نجیجټجې پجورې اعجتجبجار لجري.
ددغه هوکړه لیک په اساس د هندوستان هیواد HICDPپروژو د متویل لپاره  ۳۴۱میلیونه ډالره مرسته د افغانستان د دولت رسه کړې ده ،چې ریاست جمهوري مقا د  ۲۱۶۱حجکجم پجه
اساس د ټولو  ۳۱پلې کوونکو ادارو رسه پالن جوړونه ،همغږي ،څارنه او راپور ورکول په  ۱۲والیتو ریجاسجتجونجو ،وزارت خجونجو پجه شجمجول اقجتجصجاد وزارت یجې پجر غجاړه لجري.
د اقتصاد وزارت د هندوستان هیواد څخه مننه کوي او د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي ،چې د زیربنا په برخه کې د پانګونې د مالتړ او د اقتصادي اړیکو په پراخولو کجې لجه
افغانستان رسه همکاري وکړي ،تر څو د هیوادونو تر منځ سیمه ییز اتصال رامنځته يش.
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د اقتصاد وزیرې د  MISاو  CMRS-PMRSسیستم په نهادینه کولو باندې تاکید وکړ
وزارت اقتصاد با ابراز سپاس از جمهوری هند از سایر کشورهای منطقه و جهان نیز می خواهد تا در بجخج حجامیجت از
رسمایه گذاری روی زیر ساختها و گسرتش روابط اقتصادی که سبب تقویت اتصال منطقوی مجی شجود افجغجانسجتجان را
همکاری منایند.

/ ۳۲۱۱غربګويل۴۸/
اقتصاد وزارت _ افغانستان :د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریايب د څارنې او ارزونې له ریاست
څخه لیدنه وکړه .
په دې لیدنه کې د اقتصاد وزیرې د دوی ستونزې واورېدې .د مرکز او والیاتو د څارنې او راپور ورکوونې
سیستم  CMRS_PMRSپه اړه یې بشپړ معلومات او د معلوماتو د مدیریت سیستم  MISپه اړه یې ژمنه

وکړه ،چې یادې ننګونې به حل کوي.
ډاکټر فاریايب په یاد وزارت کې د معلوماتو د مدیریت سیستم  MISاو د مرکزي او والیتي د څارنې او راپور ورکوونې سیستم  CMRS_PMRSد کارونې په
اړتیا باندې ټینګار وکړ.
د اقتصاد وزیرې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې ددې سیستم کارول ،د وخت ضایع او د بروکراسۍ د مخنوي لپاره ګټور وبلل.
د والیتونو او مرکزي رییسانو لپاره ددې سیستم کارول یې اړین وګڼل.

تطبیق  363پروژهی انکشافی از کمکهای هند با همآهنگی وزارت اقتصاد در هشت سال اخیر در افغانستان
 5رسطان_ 0311
وزارت اقتصاد_ افغانستان :کشور هند در هامهنگی با وزارت اقتصاد در هشت سال اخیر تطبیق  464پروژه را در چارچوب برنامهی "پروژههای کوچک انکجشجافجی /SDPو پجروژههجای
انکشافی با تاثیرات بلند اجتامعیHICDP" /در رسارس افغانستان متویل کرده است.
تطبیق این پروژهها بی از  34میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته و از مزایای آن به صورت تخمینی بی از  6.3میلیون تن در  43والیت کشور مستفید شده اند.
کار تطبیق  62پروژهی دیگر نیز در جریان است.
بخ بزرگ این پروژهها به ساخت مکاتب و کلینیکهای صحی اختصاص یافته است.
از این میان  016پروژهی ساخت مکاتب مربوط به وزارت معارف 38 ،پروژهی ساخت کلینیکها و شفاخانهها مربوط به وزارت صحتعامه 38 ،پروژهی ساخت دیجوارهجای اسجتجنجادی،
جادهها و شبکههای آبرسانی و تحکیامت دریایی مربوط به وزارت انکشاف دهات 23 ،پروژهی ساخت تعمیرهای اداری ریاستهای زراعت در والیات ،شبکجههجای آبرسجانجی و
توزیع ماشینهای سولری برای دهاقین مربوط به وزارت زراعت 01 ،پروژهی اعامر خوابگاههای پرسانه و دخرتانه ،تعمیرهای تدریسی و دیوارهای احجاطجه پجوهجنجتجونهجا ،خجریجداری
تاهیزات طبی برای پوهنتونها  ،اسفالت جادههای داخل پوهنتونها مربوط به وزارت تحصیالت عالی و متباقی پروژهها مربوط به اداراتی همچون فواید عامه ،وزارت زنان ،ادارهی ملجی
کرکت بورد ،رادیو تلویزیون ملی ،وزارت کار و امور اجتامعی ،ادارهی تعلیامت تخنیکی و مسلکی و سایر ادارات در رسارس افغانستان ،تکمیل و به بهره بجرداری سجپجرده شجده اسجت.
گفتنیست وزارت اقتصاد به منایندهگی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان تفاهمنامههای مرحلهی اول ،دو و سو پروژههای کوچک انکشافجی )(SDPکجه اکجنجون بجه پجروژههجای
انکشافی با تأثیرات بلند اجتامعی )(HICDPمسمی است را با جمهوری هند به امضا رسانیده است .این تفاهم نامهها الی  02نوامرب  2120مدار اعتبار میباشند .
جمهوری هند بر اساس این تفاهمنامهها  021میلیون دالر امریکایی را جهت متویل پروژههای HICDPبه جانب دولت افغانستان کمک کرده است که باالثر آن ،بر اساس حکم شجامره
)  )3461مقا عالی ریاست جمهوری وزارت اقتصاد متا امور پالنگذاری ،همآهنگی ،نظارت و گزارشدهی با  01ادارات تطبیق کننده که شامل وزارتها ،ریاستها و واحد های دومجی
در  43والیت کشور می شوند را بهعهده دارد.

اخبار والیتی
کار احداث  ۲۵.۲کیلومرت رسکهای داخل پوهنتون البیرونی آغاز شد
کاپیسا ۴۲ ،جوزا ۳۲۱۱
وزارت اقتصاد_افغانستان :کار ساخت  ۴۵۲۸کیلومرت رسکهای داخل پوهنتون البیرونی و ملحقات آن ،به ارزش ۶۲
میلیون افغانی از کمکهای مالی کشور هند با همکاری تخنیکی وزارتهای اقتصاد و تحصیالت عالی ،تحت مدیریت
برنامهی" پروژههای انکشافی با تاثیرات بلند اجتامعی "/ HICDPطی مراسمی با حضور والی کاپیسا ،منایندهگان مرد
در ولسیجرگه ،رییس شورای والیتی ،رییس ،معاونان ،و استادان پوهنتون یاد شده ،آغاز شد.
دوکتور عبدالقهار رسوری رییس پوهنتون البیرونی و منایندگان مرد کاپیسا ضمن سپاسگزاری از مسووالن کشور هند و
رهربی وزارت های اقتصاد و تحصیالت عالی افغانستان ،تطبیق این پروژه را برای شهروندان کاپیسا امیدبخ و حیاتی
توصیف کردند.
محصالن واستادان پوهنتون البیرونی از مستفید شوندهگان این پروژه هستند.
سید اکرا الدین واصل رییس اقتصاد این والیت ،ضمن ارایه معلومات تخنیکی پروژه افزود :این پروژه با درنظرداشت اهمیت اجتامعی مبتنی بر نیازمندی ،شامل پروژههای انکشافی
با تاثیرات بلند اجتامعی / HICDPگردیده است.
مرحلهی دو این پروژه که شامل ساخت بی از  ۲کیلومرت رسک با ملحقات آن می شود نیز با متویل مالی کشور هند بعد از طی مراحل اداری ،آغاز خواهد شد.
قابل یاد آوریست ،مراحل دیزاین و تثبیت حام دیوار احاطه ،خوابگاه بانوان و تعمیر دان کدهی حقوق این پوهنتون تکمیل و قرار است این پروژه نیز به اعالن سپرده شود.
پوهنتون البیرونی در سال  ۳۱۸۸در ولسوالی حصه اول کوهستان والیت کاپیسا در ساختامنهای اداری رشکت نساجی افغان گلبهار به فعالیت آغاز کرد.
این پوهنتون دارای  ۱دانشکده می باشد و درحال حارض به تعداد  ۸۴۳۱دان جو از جمله  ۳۶۱۲دان جوی دخرت در این پوهنتون مرصوف فراگیری تحصیالت عالی هستند.

0
دایکنډي والیت کې د پراختیایي کمیتې غونډه تررسه شوه
/۳۲۱۱چنګاښ۱ /
افغانستان -د اقتصاد وزارت :د دایکنډي والیت د پراختیایي کمیتې غونډه ، PDCد والیت د اقتصادي او
ټولنیزې مرستیالې فاطمه اکربي او د کمېټې نورو غړو په ګډون تررسه شوه.
په دې غونډه کې ،د پراختیایي پروژو د پيل کولو پروسې په ګړندۍ کولو ،د پراختیایي پروژو د بودجې په
لګښت کې روڼتیا ،په دایکنډي والیت کې د هغو پروژو چې تر کار الندې دي د چارو د پرمختګ او د دې
کمېټې د تېرو غونډو د مصوباتو په اړه بحو وشو.
د دایکندي والیت اقتصادي او ټولنیزې مرستیالې ،د دې په یادولو رسه چې په والیت کې د پراختیایي پروژو د
تطبیق په پروسو کې هیڅ کومه ستونزه شتون نه لري ،د هغوی د تطبیق د پروسې په ګړندۍ کېدلو ټینګار وکړ.
په دې غونډه کې د غونډې د اجندا رسه سم د پراختیایي پروژو د چارو د پرمختګ او د دې پروژو د بودجې
د لګښت څرنګوايل او تعقیب په اړه د ګډون کوونکو له خوا الزمه پرېکړې ونیول شوې.

چشم انداز انعکاس مهمرتین رویداد های اقتصادی
دریک هفته ی اخیر در رسانه های افغانستان

بی بی سی :

وزارت اقتصاد افغانستان :هند در  8سال گذشته  363پروژه توسعه را تکمیل کرده
وزارت اقتصاد افغانستان اعال کرده که هند در هشت سال گذشته  464پروژه را در رستارس افغانستان تطبیق گرده است.این پروژهها درچارچوب برنامههای کوچک توسعهای و برنامه
های توسعهای با تاثیربلندمدت اجتامعیی اجرا شده است.
وزارت اقتصاد اعال کرده که بخ بزرگی ازاین پروژهها به ساخت و ساز مکاتب (مدرسهها) و مراکز درمانی اختصاص یافته است.درهمین حال ،کارتطبیق  62پروژه دیگر که توسط
هند متویل میشود ،درحال اجراست.
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