هفته نامۀ الکرتونیک وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد دریک هفتهی پسین
شامره : 6

تاریخ نرش415500041:

اخبار مرکزی

سومین گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان منترش شد
سومین گزارش ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با حضور مسووالن ارشد حکومتی ،نهادهای جامعه
مدنی ،رسانهها و شهروندان در مرکز اطالعات و رسانههای حکومت ارائه شد.
گزارش سوم اطمینان دهی سال  ،0011در ابتدا وضعیت نرش اطالعات فعاالنه در  222پروژهی
زیربنایی عامه را با ارزش الی 0ملیارد دالر امریکایی بررسی و از این میان  21 ،پروژه از ادارات
(وزارت شهرسازی و اراضی ،وزارت احیا و انکشاف دهات ،شاروالی کابل ،رشکت برشنا و وزارت
صحت عامه) را برای بررسی بیشرت انتخاب و ارزیابیهای تحلیلی در روند تدارکات و مدیریت
تطبیق پروژههای زیربنایی در مورد آنها صورت گرفته است.
یافتههای گزارش نشان میدهد که سطح انتشار فعال اطالعات  22درصد می باشد که نسبت به سال
ادامه ص ۲
2.1 ،0221درصد کاهش را نشان می دهد .

د زمري اوومه د ميل بیرغ ورځ
وملانځل شوه

د زمري اوومه د ميل بیرغ ورځ د اقتصاد وزیرې ډاکټر
کریمه حامد فاریايب په حضور کې د اقتصاد وزارت
معینانو ،رییسانو ،مشاورینو ،او د اقتصاد وزارت د
کارکوونکو په ګډون وملانځل شوه.
د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریايب د افغانستان
د ميل بیرغ د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې
وویل ،چې د افغانستان ميل بیرغ ددې هیواد د
اوسیدونکو ،ميل هویت ،عزت او د ویاړونو سمبول
دی.ډاکټر فاریايب څرګنده کړه ،چې د جمهوریت تر
چرت الندې ميل یووايل یوه مانا لري او د جمهوریت
ترچرت الندې په دې وروستیو کالونو کې د هیواد په کچه
د ابادۍ او پرمختیا کارونه تر رسه شوي دي.
پاتخ برخه ص ۲

ِ
مدت شورای پالنگذاری
نشست میان
منطقهای ایکو ) (ECOبهصورت مجازی
برگزار شد

نشست میان مدت شورای پالنگذاری سازمان (ایکو)
با حضور هادی سلیامنپور سکرتر جرنال دورهای این
سازمان و منایندگان کشورهای عضو ،به گونهی غیر
حضوری برگزار شد.
در این نشست در رابطه با پیرشفت فیصلههای جلسات
قبلی ،به ویژه _20مین نشست شورای پالنگذاری
منطقهای ایکو ،تقویت همکاریهای میان سازمانی،
تحلیل و بررسی رشد تجارت و ترانزیت،
رسمایهگذاری ،انرژی ،محیط زیست ،زراعت و
صنعت ،فقر و مهاجرت ،بحث صورت گرفت.
ادامه ص ۲

معرفی سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز دولت افغانستان به وزارت اقتصاد

د اقتصاد وزارت کارکوونکو ته د
کرونا ضد واکسین د پيل کولو پروسه
پیل شوه

د اقتصاد وزارت په غوښتنه د دې وزارت د کارکوونکو
لپاره د کرونا ضد واکسین د پيل کولو پروسه د عامې
روغتیا وزارت د کتلوي معافیت پروګرام په همکارۍ پیل
شوه.
د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریايب د یاد
وزارت کارکوونکو ته د روغتیا او سالمتیا هیله څرګنده
کړه او هغوی یې د کرونا ضد واکسین اخیستو لپاره
وهڅول او زیاته یې کړه ،چې د روغتیا اړوند وړاندیزونه،
لکه ماسک ،ټولنیز واټن تعقیبول مهم دي او د وایروس
په خپراوي کې مخنوی کوي .
پاتخ برخه ص ۲

سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز دولت افغانستان ،توسط دو تن از کارمندان ادارهی تدارکات ملی به وزارت اقتصاد معرفی و ترشیح
شد.
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد ،ضمن سپاسگزاری از کارمندان ادارهی تدارکات ملی ،الکرتونیکی شدن سیستمهای ادارهها
را در راستای تآمین شفافیت و رسعت در انجام امور مهم عنوان کرد.
این در حالیست که ادارهی تدارکات ملی ،سیستم جدید  e-NPCرا به تاریخ ( )۰۰۱۱۰۱۰۰۴۱در جلسهی شامره ( )۴۳۲کمیسیون
تدارکات ملی ،به اعضای کمیسیون تدارکات ملی به معرفی گرفت تا امو ِر منظوری ،اعطاء ،تعدیل ،فسخ و سایر موارد قراردادها از طریق
این سیستم به پیش برده شود.
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ادامه صفحه اول
با در نظر داشت اینکه اطالعات پروژههای منترش شده بطور فعاالنه در سیستم تدارکات الکرتونیکی و باز افغغغانسغتغان کغه دارای سغاخغتغار
مشخص و محدود برای نرش اطالعات متام قراردادها می باشد ،اکرثیت نهادهای تدارکاتی داری سطح نرش اطالعات یکسان می باشند ولغی
با آنهم بعضی نهادهای تدارکاتی در قسمت نرش اطالعات پیش قدم بوده و اطالعات بیشرتی را در مطابقت با مغعغیغارهغای نرشغ اطغالعغات
کاست منترش کرده اند که میتوان از اداره انکشاف زون پایتخت یاد منود .این در حالی است که متام اطالعات منترش شده پروژهها در سغطغح
قرارداد بوده و اطالعات سطح پروژه در مطابقت با معیارهای این ابتکار را پوشش منی دهد.
در قسمت درخواست و ارائه اطالعات از میان  5نهادی که مورد بررسی قرار گرفته است رشکت برشنا با نرش اطالعات  %11بغاالتغریغن نغرش
اطالعات بنا به درخواست را داشته است .وزارت احیا و انکشاف دهات ،شهرداری کابل و وزارت شهرسازی و اراضی بغه تغرتغیغ بغا نغرش
اطالعات  %10 ،%15و  %40به ترتی در جایگاههای دوم ،سوم و چهارم قرار گرفته اند .
از سوی دیگر ،این گزارش همچنان  0پروژه کوید  02را مورد مطالعه قرار داده است که در رابطه هیچ اطالعاتی از جغانغ وزارت صغحغت
عامه و واحد عملیاتی ریاست جمهوری با تیم رشیک نگردیده است .
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهادهای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنا در این برنامه گغفغت" ابغا وجغود ایغنکغه
وضعیت نرش اطالعات پروژههای زیربنایی بهبود یافته است و ما سیستم ملی اداره تدارکات ملی را برای نرش اطالعغات پغروژههغا بغه ویغژه،
پروژهها و قراردادهای زیربنایی داریم اما نیاز است که نرش اطالعات بهبود یابد.
دوکتور فاریابی برای حل مشکل ِسطح پایین انتشار فعال اطالعات؛ پیشنهاد منود که ظرفیت نهادهای تدارکاتی در این زمینه افزایش یابد .
دوکتور فاریابی تاکید ورزید که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مالیه ،اداره امور ریاست جمهوری  ،اداره تغدارکغات مغلغی و سغایغر
رش اطالعات پروژههای زیربنایی ) (OC0IDSتعریف گردد .
نهادهای مربوطه کار خواهد منود تا مفاهیم پروژه و قرارداد ،مطابق به استندرد قرارداد باز ،برای ن ِ
در همین حال صبغت الله کریمی ،رئیس داراالنشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در این برنامه گفت" با وجود اینکه پرشفتهای خوبی در زمینه نرش اطغالعغات پغروژههغای
زیربنایی بدست آمده است اما هنوز نیاز است توجه جدی به روند تحویلدهی پروژههای ساختامنی۰زیربنایی بخصوص مرحلهی پروژه سازی و تدارکات صورت گیرد .
هم چنان در این نشست رییس اداره تدارکات ملی ،مناینده اتحادیه رشکتهای ساختامنی افغانستان ،مناینده دیدبان شفافیت افغانستان ،مناینده انجمن انجینیران افغانستغان و ریغیغس
اجرایی ابتکار شفافیت زیربنای بیناملللی صحبت منوده و بر پیگیری یافتههای سومین گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان تأکید منودند.
ظرفیتسازی و حامیت سکتور خصوصی ،موضوع دیگری بود که در این گزارش به آن اشاره شد و پیشنهاد گردید که اتحادیه رشکتهای ساختامنی و جامعهی انجینیران افغغانسغتغان،
ابتکارات منظمی را برای رشکتهای ساختامنی روی دست گیرند تا ظرفیتهای تدارکاتی ،دانش و تواناییهای مدیریتی خود را توسعه دهند .

ادامه صفحه اول

افغانو میرمنو خپل اسايس حقوق تر السه کړي دي.د
ميل بیرغ د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه
کې د اقتصاد وزیرې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د
مقاومت او همدارنګه د هیواد د هغو اوسیدونکو ،چې
د جګړې په کرښو کې د ميل ارزښتونو د دفاع لپاره

مبارزه کوي مننه وکړه.
ډاکټر فاریايب ټینګار وکړ که اړتیا شوه افغانې میرمنې
هم چمتو دي ،چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر
څنګ ودریږي ،د ځمکنۍ بشپړتیا ،د جمهوري نظام
او نورو ميل ارزښتونو څخه دفاع وکړي .یاد مراسم د

ادامه صفحه اول

ډاکټر فاریايب د عامې روغتیا وزارت له فعالیتونو او د روغتیا د
ټولو کارکوونکو څخه مننه وکړه او ویې ویل ،چې د روغتیا د
برخې کارکوونکي روغتیایي رستیرې دي ،چې د دفاع په
لومړۍ لیکه کې دي ،نو د دوي د مالتړ لپاره د ځان روغتیا او
محافظت ته ډېره توجو کول اړین دي.

اقتصاد وزیرې او ددې وزارت معینانو له لوري د
وزارت په انګړ کې د ميل بیرغ په پورته کولو رسه پای
ته ورسیدل.

ادامه صفحه اول

در نشست مجازی به منایندگی از افغانستان ،سید
فیروز احمدی رسپرست ریاست ارتباط خارجهی
وزارت اقتصاد اشرتاک کرد .
همچنان در این نشست؛ روی موضوعات مربوط به
منابع انسانی ،ارتباطات ،انکشاف پایدار صحبت و
نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و چالشها فرا راه این
سازمان منطقهای به تحلیل گرفته شد.
اشرتاک کنندگان این نشست ،بحران کرونا ،تروریزم و

قاچاق مواد مخدر را از موانع عمده فراروی رشد و
توسعه عنوان کرده ،خواهان همکاری و مبارزهی
مشرتک در برابر این چالشها شدند.
گفتنیست افغانستان در _20مین نشست پالنگذاری
ساالنهی (ایکو) پیشنهادهایی را به اعضای این سازمان
ارایه منوده بود که در حال حارض شامر زیادی از این
پیشنهادات مورد تایید قرار گرفته و در حال اجرایی
شدن است.
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برگزاری برنامهی آموزشی  ۴روزه تحت عنوان" ارزیابی تاثیرات اقتصادی و اساسات تحلیل و تجزیه دیتا در
والیت کابل"

ریاست نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد،
برنامهی آموزشی  ۰روزه ،تحت عنوانا ارزیابی تأثیرات
اقتصادی و اساسات تحلیل و تجزیهی دیتا ا ،را به
همکاری تخنیکی کمپنی  CBMCو حامیت مالی برنامهی
نظارت ،ارزیابی و ارتباطات دفرت همکاریهای آملان

وزارت اقتصاد را در راستای تقویت و نهادینه سازی
)(GIZدر والیت کابل ،دایر کرد.
به تعداد  ۴۱تن از کارمندان تخنیکی ریاستهای مرکزی نظارت ،ارزیابی  ،گزارشدهی و ارتباطات ،همکاری مالی
وزارت اقتصاد در این برنامه اشرتاک داشتند و از مزایای آن و تخنیکی ،می مناید.
مستفید شدند.
گفتنیست دولت فدرال آملان از سال  ۴۱۰۲بدین سو

مصاحبه با رئیس نطارت وارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد

پرسش  -۰ :طی روزهای اخیر شام یک برنامه آموزشی  0روزه را راه اندازی منودید.هدف از این برنامه چه بود و
چه قدر می تواند برای کارمندان موثر باشد؟
پاسخ  :برنامه ی آموزشی تأثیرات اقتصادی و تحلیل دیتا یا آمار،مربوط به بخش ارزیابی برنامه ها و
پروژههای انکشافی می باشد .یکی از وظایف عمدۀ وزارت اقتصاد نظارت وارزیابی است که نظارت یک پروسه
دوامدار و ارزیابی یک پروسهی کوتاه مدت ومقطع یی میباشد.
این برنامه به هدف گزارش نویسی و تحلیل دیتا یا معلومات راه اندازی شد .چرا که جمع آوری و تحلیل دیتا یا
معلومات گزارش نویسی می باشد .دیتا یا آمار بخش عمده و مهم در تحلیل و ارزیابی می باشد.دراین برنامه
آموزش داده شد که ،ما چطور میتوانیم آمار دیتاهای جمعآوری شده ازساحه را در فهرست ثبت کنیم وبعد از
آن تحلیل انجامدهیم .

عبدالحکیم نورزی رئیس نظارت و ارزیابی مبتنی برنتایج

درقدم اول ما یک برنامه را تنطیم میکنیم ومی بینیم که کدام پروژه باید درسطح کشور ارزیابی شود و کدام اسناد را باید از اداره تطبیق کننده پروژه ،حصول منایم .مورد مطالعه
قرارگرفته و بر اساس آن ما  inception reportیا ګزارش ابتدایی را تهیه ترتی میکنیم و سعی می کنیم که با کدام  metothیا روش ارزیابی برنامه را استفاده منایم .بعد ازتهیه
وترتی  inception reportیا گزارش ابتدایی اسناد جمع آوری شدهی ما سوال نامهایی را تهیه میکنیم و به ساحه رفته ازمردم پرسیده می شود درمورد تاثیرات اقتصادی و اجتامعی
این برنامه که درچه سطح می باشد .وقتی دیتا یا معلومات جمع آوری شد آن را تحلیل می منایم .به همین منظور مرحلهی اول این برنامه را برگزار منوده ایم.
برنامهی دوم که قرار است حدود یک هفته یا دوهفته بعد برگزارشود ،مرحلهی گزارش نویسی میباشد .ما چطور بتوانیم یک گزارش خوب بنویسیم.وقتی دیتا جمع آوری و تحلیل
شد همکاران وزارت و همکاران تخنیکی سکتورها دوباره با وزارت خانههای ذیدخل روی برنامهها کارمنوده برنامه ها را لست کرده و بعد به اساس اولویت بندی از هرریاست
سکتوری یک،دو یا سه برنامه انتخاب منوده و روی دیتا یا آمار جمع آوری شدۀ آن تحلیل صورت میگیرد .در مرحلهی دوم که یاد آور شدم بعد از تحلیل دیتا یا آمار ما می بینیم
چطور یک گزارش خوب ارائه منایم.
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پرسش  -۴:دراین برنامه چه چیزها آموزش داده می شود و چه تعداد از کارمندان رشکت کردهاند .؟
پاسخ " دراین برنامه یآموزشی موضوعاتی جم عآوری اسناد مورد نیاز بخاطرارزیابی پروژه های انکشافی،تهیه و ترتی یک inception reportیا گزارش ابتدایی ،ترتی
 metothیا روش ارزیابی ،سوال نامهی مشخص جهت انکشاف برنامه پروژه،جمعآوری دیتا یا معلومات دقیق ازساحه،داخل منودن دیتا یا آمار در سیستم  STATAکه یکی از
قویرتین ابزارها برای تجزیه و تحلیل دیتا میباشد وتهیه ترتی یک گزارش از موادجمع آوری شده آموزش داده شد .و 21تن از کارمندان ریاستهای سکتوری و ریاست نظارت
وارزیابی اشرتاک منوداند.
پرسش  -۳ :آیا قرار است درآینده نیز چنین برنامه ها را راه اندازی مناید ؟
پاسخ " بلی" برنامههای که تذکر دادم برنامهی ارزیابی یک بخش بسیار مغلق می باشد چون درافغانستان پروژه های که ازطرف دونرتطبیق میگردد مورد ارزیابی قرار میگیرد ولی
برنامه ها یا پروژه های انکشافی که توسط بودجه اختیاری تطبیق می شود که اکرثا ً مورد ارزیابی قرار نه گرفته در عدم بودجه و امکانات .بنا ًء وزارت اقتصاد تالش دارد تا منحیث یک
اداره ثالث و یک اداره خود کفا بتواند برنامه های اختیاری را ارزیابی مناید.
به همین لحاظ ما برنامه یی را روی دست گرفتیم تا همکاران ما به شکل خوبرت و بهرت آموزش ببیننند .و وقتی یک گزارش نهایی میشود را بتوانند با متویل کنند گان برنامه های
انکشافی چطور رشیک سازند و تغیراتی که میخواهند در پشنهادهای شان بیاورند ،پیشنهاد مشخصی که مردم ازاین برنامه توقع داشته باشند رشیک منایند.
ارزیابی به ما کمک میکند و مستقیم مربوط مستفید شونده گان می باشد .ما شاخص هایی را دربرنامه های ارزیابی در نظرمی گیریم که براساس آن توقعات مردم را از برنامه سنجش
کرده بتوانیم.
آیا توقعات مردم از نظر تاثیرات اقتصادی واجتامعی تحلیلی درست شده یا خیر ،آیا توقعات مردم در زندگی شان ازلحاظ اقتصادی و اجتامعی برآورده شده؟ تغییرات مثبت آمده یا
خیر؟ درصورتی که تغییرمثبت نیامده باشد ما باید ببینیم چه نوع تغییراتی را نیاز داریم و این تغیرات رسامً منحیث پیشنهادها از طریق وزارت اقتصاد به ادارات تطبیق کننده جهت کمی
و کاستی های پروژه ها پیشکش میگردد.
بنا ًء وزارت اقتصاد بر اساس تنظیم مقرره رسمایه گذاری عامه موظف شد تا پروژه های انکشافی را ارزیابی کند ویافته های آن را برای مردم رشیک سازد .

اخبار والیتی
 ۶۴۱۴۳کورنۍ مايل او خوراکي مرسته به تر السه کړي
پام کې ده ،چې د بلخ والیت په مرکز او څوارلسو ولسوالیو کې  ۳۴۰۰۲اړمنو کورنیو ته د  WFPد
خوراک نړیوال سازمان په همغږۍ کې خوراکي توکي او پیسې وویل يش.
یاده موضوع نن د بلخ د والیت مقام د اقتصادي او ټولنیزو چارو مرستیال ،د والیتي شورا رییس ،په
شامل زون کې د خوړو د نړیوال سازمان پروګرام  WFPرییس ،د اړوندو اداراتو رییسانو ،د CHA
موسسې او د اکتید موسسې مسولینو او د بلخ والیت د ولسوالیو ولسواالنو په ګډون د یاد والیت د
اقتصاد ریاست په همغږۍ به په دې والیت کې تر رسه يش.
د دې غونډې د فیصلو پر بنسټ به د اړمنو کورنیو د پېژندنې پروسه او هغوی ته د مرستو د توزیع
دوران به د یوې ونۍ په ترڅ کې به پیل يش.

جلسهی همآهنگی با مؤسسات غیردولتی در والیت دایکندی برگزار
شد.
جلسهی هم آهنگی با مؤسسات در والیت دایکندی ،به ریاست فاطمه اکربی معاون اقتصادی و
اجتامعی والیت با اشرتاک عوض علی پویا رئیس اقتصاد و سایر رؤسای سکتوری و منایندهگان
مؤسسات غیردولتی تدوير يافت.
در جلسهی مذکور ،پیرامون چگونگی توزیع کمک به مستحقین و چگونگی حفظ و مراقبت مراکز
پروسس لبنیات و بادام بحث و در این راستا تصامیم الزم از سوی اشرتاککنندهگان اتخاذ گردید.
در کنار این ،معاون اجتامعی و اقتصادی والیت دایکندی ضمن تقدیر از فعالیتهای مؤسسات
غیردولتی در این والیت ،بر لزوم همآهنگی ،شفافیت و نظارت دوامدار ادارات مربوطه از مؤسسات
تاکید ورزید.

