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در ربع نخست سال مالی  0011کار تطبیق  983پروژه آغاز شده است

اخبار
مرکزی

7جوزا_0011
وزارت اقتصاد_ افغانستان :نتایج یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد از جریا ن تطبی ق پروژه های انکشافی دولت در سا ل مالی  0011نشان می دهد که در ربع
نخست این سال ،کار تعداد  9پروژه تکمیل و تعداد  989پروژه انکشافی در مرحله تطبیق قرار دارد.
این پروژهها بخشهایی هم چون تهیه و تدارک البرتوار های مواد ساختامنی ،پروژه های ساختامنی شامل اعامر ساختامن های مکاتب و تعمیرات ،به گونه مثال
ساختامن درمسال برای شهروندان اهل هنود و سیک کشور ،حفر دهها حلقه چاه آب آشامیدنی ،پروژههای دارای اولویت منابع آبی ،انتقال لین برق از اوزبیکستان به
داخل کشور ،خریداری وسایل آتش نشانی برای میادین هوایی ،ایجاد خطهای رنوی ،تطبیق برنامه آب در مرزعه ،اعامر ملحقات مارکیتهای زنانه ،توامنندسازی
زنان کوچی و دهها پروژهی دیگر را در بر می گیرد.
از مزایا این پروژهها که شامل سند بودجه ملی هستند ،میلیونها شهروند افغانستان در رسارس کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم مستفید خواهند شد.
بر بنیاد این تحلیل ،در پروژههای سال مالی  0011اولویت بیشرت برای سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی ،معارف ،زراعت ،انکشاف دهات و صحت داده شده است.
این در حالیست که دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور حصول اولویتهای انکشافی خود ،در سال مالی  0011به تعداد  808پروژه انکشافی را تصویب و
منظور منود که مجموع بودجه آن بالغ بر ( )08..81میلیارد افغانی میگردد که از این میان ،مبلغ ( )88..1میلیارد بودجه اختیاری و مبلغ ( ).1.01میلیارد بودجه غیر
اختیاری میباشد.
رسمایه گذاری باالی پروژه های انکشافی سبب بلند رفنت سطح اشتغال ،کاهش فقر ،رشد اقتصادی و تقلیل میزان بیکاری شهروندان و در نهایت زمینه ساز تحقق
اهداف کالن سرتاتیژیک دولت به منظور انکشاف متوازن و عدالت اجتامعی در چرت برنامههای بلند مدت می گردد.

د اقتصاد وزیرې د مالیې رسپرست وزیر رسه وکتل
/۰۰۱۱غربګولی۵ /
د هېواد د اقتصاد وزیرې ډاکرت کریمه حامد فاریايب د مالیې
رسپرست وزیر ,خالد پاینده رسه په یاد وزارت کې وکتل.
په لیدنه کې د پروژو د اقتصادي مطالعاتو ،څارنې ،ارزونې ،د
پروژو د راپور ورکونې او په مايل او تخنیکي برخو کې د
دواړو وزارتونو د کم کاریو په اړه بحث وشو.
دواړو لوریو د الزیاتو همغږیو ،د ننګونې په حلولو او له
رامنځته شويو فرصتونو څخه د موثرې استفادې لپاره په سمو

پالن نیونو باندې خربې وکړې او هوکړه یز وکړه چې د
افغانستان پرمختګ او ودې ته د رسېدو لپاره له یو بل رسه ال
زیاتې همکارۍ وکړي.
د لیدنې په پای کې ،د افغانستان د پرمختګ او ودې ته د
رسېدو لپاره د اقتصاد وزیرې له مالیې وزارت رسه د ګډو
همکاریو او کار ته د چمتوايل په ښودلو رسه زیاته کړه; چې
دواړه وزارتونه افغانستان ته د شته فرصتونو د استفادې لپاره
ژمن دي.

اشرتاک وزیر اقتصاد در پنجمین نشست میان وزارتی سازمان همکاریهای اقتصادی)(ECO

چهارشنبه 5 ،جوزا 0011
وزارت اقتصاد_افغانستان :دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و محمد نبی رسوش رسپرست معینیت مسلکی این وزارت ،در پنجمین
نشست میان وزارتیِ سازمان همکاریهای اقتصادی (ایکو) که در تاجکستان برگزار شده بود ،به گونه آنالین اشرتاک کردند.
دوکتور فاریابی از
در حال حارض ریاست دورۀ این سازمان را کشور تاجیکستان به عهده دارد و این مدت برای یکسال است .دوکتور کریمه حامد فاریابی
وزیراقتصاد ازبرگزاری نشست (ایکو) به میزبانی تاجیکستان ،و از سایر اعضای سازمان (ایکو) بابت همکاریهای مشرتک اقتصادی در
ادامه ص 1
چارچوب این سازمان منطقهای ،به ویژه در رشایط حساس کرونایی ،سپاسگزاری کرد.
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ا شرتاک وزیر اقتصاد در پنجمین نشست میان وزارتی سازمان همکاریهای اقتصادی)(ECO
محمد نبی رسوش رسپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد در این نشست تاکید کرد که افغانستان میتواند به حیثث پلثل ارتثبثاطثی مثیثان
کشورهای عضو این سازمان منطقهیی ،فرصتهای ترانزیت ،تجارت ،رسمایهگذاری و توسعه را برای کشورهثای مثنثطثقثه در چثهثارچثوب
همکاریهای مشرتک این سازمان ،مهیا سازد.
اشرتاک کنندهگان هدف از راهاندازی پنجمین نشست سازمان همکاریهای اقتصادی (ایکثو) را ،تیثیثع رونثد هثمکثاریهثای مشثرتک
اقتصادی ،اتصال منطقوی ،رشد رسمایهگذاری ،مبارزه با فقر؛ امراض ساری از جمله کوید_ ،09جلوگیری از قاچاق مواد مثخثدر ،تثوجثه بثه
امنیت مرزهای مشرتک خواندند.
سازمان (ایکو) یک سازمان منطقوی است که بیشرت رویکرد برنامههای اقتصادی دارد و متشکل از کشورهای افثغثانسثتثان ،ایثران ،تثرکثیثه،
پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،ازبیکستان ،قزاقستان و قرغزستان میباشد

د افغانستان د بنسټونو د روڼتیا نوښټ د اړوندو نهادونو  ۲۳غونډه تررسه شوه
/ ۰۰۱۱غربګويل۰/

کړل.

او خلکو ته د یاد راپور په رشیکولو ټینګار وکړ.

صبغت الله کریمي د کاست د ميل داراالنشا رییس د تېر
غونډې پرېکړو ته په اشارې رسه د هغو پرېکړو او مواردو
په تطبیق ټینګار وکړ .

د بنسټونو د روڼتیا شاخص( کاست) یو نړیوال نوښت
دي ،چې افغانستان کې د روڼتیا او ځواب ورکوونې د
پیاوړتیا په موخه په عاماملنفعه پروژو کې فعالیت کوي.
دغه نوښت حکومت ،خصويص سکتورونو او مدنې
ټولنو رسه یوزاې د بسټونو د برخې اطالعاتو د خپرولو او
زیاتېدلو او اطالعاتو د شننې لپاره فعالیت کوي .او دغه به
د دې المل يش ،چې اطالعاتو څخه استفاده د اطالعاتو د
ورکوونې او حساب ویلو ته اړوند ادارې اړې يش.

د اقتصاد وزارت  -افغانستان :د افغانستان د بنسټونو د
روڼتیا نوښت د اړوندو نهادونو  ۲۳غونډه د اقتصاد وزیرې
ډاکټر کریمه حامد فاریايب او په کاست پورې اړوندو
نهادونو ډلې د رییس په مرشۍ او د دغې ډلې د دایمي
غړو او ناظریونو په ګډون رسه د اقتصاد وزارت په تاالر
کې جوړه شوه.

همدارنګه په دوو نورو راپورونو کې ،چې د بنسټونو د
روڼتیا شاخص دي او د افغانستان د بندونو راپور دی
اشاره وکړه.

په پیل کې د اقتصاد وزیرې او د یادو نهادونو رییس د
دغې ډلې د وروستیو السته راوړنو او چارو د ستایلو رسه د
تېرې غونډې د اړینو موضوعاتو په اړه معلومات وړاندې

په دې غونډه کې د کاست مهمې السته راونو درېیم راپور
په اړه پرزنتیشن ګډون کوونکو ته وړاندې شو .په کاست
پورې اړوند غړو د راپور د تایید رسبېره ،د افغانستان رسنیو

د اقتصاد وزیري د بالروس جمهوریت
د غیر مقیم استازي رسه وکتل

/۰۰۱۱غربګولی۸/
افغانستان -د اقتصاد وزارت :د اقتصاد وزیرې ډاکټر
کریمه حامد فاریايب د بالروس هېواد له غیر مقیم
استازي اولیگ نیکوالویچ ایوانف رسه لیدنه وکړه او د
اقتصادي او سوداګریزو ګډو اړېکو په اړه یې بحث
رسه وکړ.
په دې لیدنه کې ،د بالروس له لوري د دواړو هېوادونو
ترمنځ د یو ګډ سوداګریز او اقتصادي اړېکو د
هوکړې د السلیک غوښتنه وشوه ،څو د همدې الرې
به په ګډ نندارتون کې د کاري ،تخنیکي ،ترانیزیټي او
د کالیو د سفر لپاره په آسانتیاو او د روادید/ویزا د
اخیستنې غوښتنه وشوه.
د اقتصاد وزیرې د بالروس هېواد رسه د سیايس،
اقتصادي او سوداګریزې اړیکې اړینې وګڼلې او په
کابل کې د دې هېواد غیر مقیم استازي شتون ګټوره
وګڼل شو او ستاینه یې وشوه.

نوموړي ټینګار وکړ ،چې د اقتصاد وزارت د یاد هېواد
رسه د اقتصادي او سوداګریزو اړېکو له درکه
دیپلوماتیکو بنسټونه تشویقوي ،تر څو زر تر زره به د
سوداګریزو او اقتصادي اړېکو د تګالرې هوکړه لیک
السلیک يش.
د یادونې وړ ده ،چې د دواړه هېوادونو ترمنځ د
سوداګرۍ کچه تر  ۰۵۱میلیونه ډالرو پورې رسېږي،
خو دغه پروسه په  ۰۰۱۱کال کې تر دې دمه د دواړو
هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه  ۵۱ملیونه ډآلرو ته
رسېدلې .ممکن ددې کچه د  ۰۰۱۱کال تر آخره د
دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر ۳۱۱
میلیونه ډآلرو پورې ورسېږي .په پام کې ده ،چې د
بالروس هېواد د اقتصادي او سوداګرۍ یو پالوی په
نږدې راتلونکي کې کابل ته رايش او د اقتصادي او
سوداګریز هوکړه لیک په مواردو باندې بحث وکړي.
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برگزاری دومین جلسهی تخنیکی ارتباطدهی اهداف انکشاف پایدار با سند دوم چارچوب ملی
صلح و انکشاف افغانستان
3جوزا_0011
وزارت اقتصاد_ افغانستان :دومین جلسهی تخنیکی پیرامون ارتباطدهی اهداف انکشاف پایدار /SDGsبا سند دوم
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تحت مدیریت محمد نبی رسوش رسپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد
در مقر این وزارت برگزار شد.
در این جلسه روی ایجاد راهکار و چارچوب معیاری به منظور ارتباطدهی اهداف انکشاف پایدار / SDGsو سند
دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان بحثهای تخنیکی صورت گرفت و روی تهیهی مکانیسم و چارچوب
معیاری ارتباطدهی دو سند متذکره میان منایندگان ادارات توافق صورت شد.
سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان دارای سه رکن اساسی "صلح سازی ،دولت سازی و مارکیت
سازی" میباشد که با هشت برنامه ملی دارای اولویت تطبیق میگردد .
مکانیسم کنونی یک شیوهی معیاری بخاطر ارتباطدهی اهداف انکشاف پایدار با هشت برنامه ملی دارای اولویت
کشور خواهد بود که اکنون کار روی ترتیب و انکشاف هشت برنامه ملی دارای اولویت ،جریان دارد.

د اقتصاد وزارت د کارکونکو
د سوانحو دفرت برېښنایي
کېږي
/۰۰۱۱غربګولی۹/
د اقتصاد وزارت د کارکونکو د سوانحو
اړونده برخه د معلوماتو د موندنې لپاره د
آسانتیاوو او د سندونو او اطالعاتو د

ساتنې لپاره برېښنایي کېږي .د اقتصاد

ضایع کېدو د مخنیوي او د اداري فساد

برشي قواو سندونو ته د الرسيس او د

وزارت د مايل او اداري معینیت رسپرست

رسه د مبارزې لپاره د برشي رسچینو د

روڼتیا د تامین او د فساد څخه د مخنیوي

محمد طاهر روزي د وزارت د کارکونکو

سندونو ډیجیټل کول اغیزمن وګڼل.

لپاره د ټولو مرکزي او والیتي کارکونکو

د سوانحو له ډیجیټل کولو له پروسې
لیدنه وکړه.
د اقتصاد وزارت د مايل او اداري معینیت
رسپرست د روڼتیا د تامین ،د وخت د

ښاغيل روزي په دې لیدنه کې د دې
پروسې د آسانتیاو لپاره اړوندو برخو ته
الزم هدایت ورکړ.
اقتصاد وزارت ژمن دي ،چې د وزارت د

کارمندان وزارت اقتصاد برنامهی دوماههی روش تحقیق در اقتصاد و تحلیل
دادهها را فرا میگیرند

3جوزا_0011
برنامهی آموزش روش تحقیق در اقتصاد و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری . /SPSS_Statistical package for
social scienceبرای شامری از کارکنان وزارت اقتصاد در مرکز راهاندازی شد .
هدف از راهاندازی این برنامهی آموزشی؛ ارتقای سطح ظرفیت کارکنان بخشهای تحقیقی وزارت اقتصاد است.
این برنامه ی آموزشی برای مدت دوماه از سوی پروژه تقویت بنیادی وزارت تطبیق می شود و قرار است از مزایای آن 91
تن از کارمندان وزارت مستفید شوند.
محمد طاهرروزی رسپرست معینیت مالی و اداری وزارت اقتصاد در مراسم افتتاح این برنامه ،راهاندازی و تطبیق
برنامههای ارتقای ظرفیت را گامی در جهت مسکلیسازی و افزایش مهارتهای کارکنان عنوان کرد.
کارکنان وزارت اقتصاد نیز خواستار تداوم تطبیق این برنامهها هستند.
این درحالیست که در جریان دوماه اخیر سه برنامه ارتقای ظرفیت در بخشهای مختلف برای کارکنان وزارت اقتصاد
راهاندازی و تطبیق شده است.
وزارت اقتصاد با تاکید بر اصل شایستهساالری متعهد است تا کارکنان مرکزی و والیتی این وزارت به صورت متوازن با
توجه به نیازمندیهای شان از برنامههای آموزشی ارتقای ظرفیت و کسب مهارتها برخوردار شوند.

سوانح برېښنایي کړي .د سوانحو د
برېښنایي کولو رسه به د سندونو د ساتنې
په الره کې شته ننګونې او کاري ستونزې
حلې يش.
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اخبار والیتی

بادغیس والیت کې د چرګانو ساتنې پروژه  Kitchen/ Gardenپه بریا رسه پای ته ورسیده
/۰۰۱۱غربګولی۰/
افغانستان -د اقتصاد وزارت :د چرګانو ساتنې پروژه  Kitchen/ Gardenچې د هغې د تطبیق مسوولیت د  AWARDOموسسې په غاړه وه،
نن په یوه پایلیز محفل رسه چې په کې د اقتصاد رییس محمد ادریس حسان ،د والیت د مقام مرستیال ،د والیتي شورا مرستیال او منيش ،د
کرنې رییس ،د ښځو چارو رییسه ،د  AWARDOموسسې مسوول او نور اړونده سکتوري اداراتو په کې ګډون درلوده ،په بریا رسه پای ته
ورسېده.
یاده پروژه د هندوستان هېواد د مايل مرستې څخه بادغیس والیت کې تطبیقېږي چې زیات ګټه اخیستونکي یې ښځې وې.

د یادونې وړ ده چې د هندوستان هېواد تر اوسه بادغیس والیت کې د  080.87.50په ارزښت  08پراختیایي پروژې متویل کړې دي.

شبکه والیتی گزارشدهی در والیت پکتیا فعال شد
0011/9/0
وزارت اقتصاد_ افغانستان :ورکشاپ آموزشی یک روزهی گزارشدهی موثر در تاالر جلسات ریاست اقتصاد پکتیا تحت رهربی بهرامبهیر ریس
اقتصاد این والیت ،برای مسووالن گزارشدهی ادارات مربوطه برگزار و در جریان ورکشاپ ،سیستم گزارشدهی والیتی/ PMRSمعرفی و در
رابطه به فورمهای معیاری گزارشدهی معلومات ارایه شد.
طبق هدایات این جلسه ،شبکهی والیتی گزارش دهی ایجاد و توظیف شد تا مطابق تقسیم اوقات تعیین شده معلومات پروژوی را با ریاست
اقتصاد رشیک مناید.
قابل یادآوری است که سیستم نظارت و راپوردهی والیتی  PMRSاز جانب وزارت اقتصاد غرض موثریت ،شفافیت ،حسابدهی و الکرتونیکی
سازی حکومتداری جهت تطبیق پروژه های انکشافی ایجاد گردیده است.

چشم انداز انعکاس مهمرتین ریدادهای اقتصادی دریک
هفتهی اخیر در رسانههای افغانستان
کابل7 /جوزا /باخرت

وزارت اقتصاد افغانستان براساس گزارش تحلیلی خویش گفته است که در سه ماه نخست سال مالی  0011کار  9پروژه تکمیل شده است و  989پروژه
انکشافی در مرحله تطبیق قرار دارد.
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