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 هفته نامة الکرتونیک وزارت اقتصاد

 وزارت اقتصاد

ی پسین وزارت اقتصاد دریک هفته  

 (CSTD) الین در نشست اشرتاک وزیر اقتصاد به گونه آن
 ۰۰۱۱ثور ۷۲دوشنبه، 

مین نشست کمیسیون ساینس، تکنالوژی و ۷۰افغانستان: دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، در -وزارت اقتصاد
 .آنالین اشرتاک کرد  توسعه سازمان ملل متحد، به گونه

دهی،  ها، نقش تکنالوژی معلوماتی را در توسعه، آگاهی وزیر اقتصاد ضمن استقبال از برگزاری این چنین کنفرانس
 .رشد اقتصاد و تجارت با اهمیت توصیف کرد

دوکتور فاریابی، با توجه به وضعیت افغانستان و رشایط جنگ و کرونا در کشور، از کشورهای عضو سازمان ملل 
 .خواست تا افغانستان را در زمینه استفاده از تکنالوژی معلوماتی، یاری رساند

روشن افغانستان، رشد اقتصادی را در کشور، وابسته به رشایط امنیتی با ابعاد آن،  وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری از آینده
 .رشد دانایی و استفادۀ مؤثر از تکنالوژی معلوماتی عنوان کرد

 .در این کنفرانس، سخرنانان بر نقش مؤثر ساینس و تکنالوژی معلوماتی، در امر ثبات و توسعه تأکید کردند
تواند در رشد اقتصاد جهانی، ایجاد  است، می  های انرتنت که رکن اساسی آن موجودیت شبکه تکنالوژی معلوماتی

 .ها را کمک کند داری الکرتونیکی دولت چنان حکومت سازی نیروی انسانی، ترسیع روند تجارت و هم شغل، ظرفیت

:  1 شامره  4041//41تاریخ نرش: 

 د اقتصاد وزیرې ته د وليس جرګې ميل اقتصاد کمیسیون بلنه
 

 ۷۲غویي//۰۰۱۱
د اقتصاد وزارت: د اقتصاد وزیرې ډاکټر کریمه حامد فاریايب د وزارت د ځینو رییسانو رسه د وليس جرګې د ميل اقتصاد کمیسیون  -افغانستان

 .د بلنې په ترڅ کې د یاد کمیسیون په غونډه ګډون وکړ
مايل کال د اقتصاد وزارت د پالن په اړه معلومات وړاندې کړل او د اقتصاد   ۰۰۱۱په دغه غونډه کې ډاکټر فاریايب د یاد کمیسیون غړو ته د 

 .وزارت او د وليس جرګې د ميل اقتصاد کمیسیون ترمنځ له ښو اړیکو یې ستاینه وکړه
ډاکټر فاریايب د اقتصاد وزارت او د وليس جرګې د استازو ترمنځ په ځانګړي ډول د ميل اقتصاد کمیسیون د غړو رسه همغږي د خلکو د 

 .غوښتنو د پوره کولو او د اقتصادي ودې په برخه کې د استازو وړاندیزونه او لیدلوری رشیکول مهم وبلل
د وليس جرګې د ميل اقتصاد کمیسیون رییس عبدالعزیز حکیمي په خپل وار رسه اقتصاد وزارت کې د تر رسه شويو کړنو په ستاینې د اجرایې 

 .او مقننې د قواو د اقتصادي برخو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پراخه کول د ټولنې د اړینو غوښتنو په توګه یاد کړل
د او د وليس جرګې د ميل اقتصاد رییس، د دواړو قواو )اجراییه او مقننه( د اقتصادي برخو ترمنځ ګډ زیار د هېواد د اقتصاد لپاره اړین وبلل 

 .اقتصاد وزارت څخه یې غوښتنه وکړه، چې د غیر دولتي موسساتو د کړنو په برخه کې د شته ننګونو د حل لپاره الزمه همکاري وکړي

 ۰۰۱۱ثور ۶۲شنبه،  وزارت اقتصادافغانستان: یک
دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد در دیدار با معینان، روسا ، مشاوران و کارکنان وزارت، ضمن 

 .موقع خدمات تاکید کرد گویی عید فطر، بر جلوگیری از تاخیر در انجام امور و ارایه به مبارکی
وزیر اقتصاد در این دیدار از کارکردهای موثر مسووالن ادارات مختلف این وزارت ستایش به عمل 

غنی در مراسم بزرگداشت از عید فطر را به  های جاللتآمب رییس جمهور محمد ارشف آورد و پیام
 .کارکنان وزارت، منتقل ساخت

 .اشرتاک کنندگان در این جلسه بر انجام امور بدون کاستی و با روحیه ملی تجدید تعهد کردند



 اخبار والیتی 

 

ی پسین وزارت اقتصاد دریک هفته  

 ۰۰۱۱ثور  ۰۱

ی هامهنگی با موسسات  ی ماهانه وزارت اقتصاد_ افغانستان: جلسه
غیردولتی در پروان، با حضور داشت والی، معاونان مقام والیت، 

 .روسای ادارات سکتوری و مسووالن موسسات غیردولتی برگزار شد

دگرجرنال فضل الدین عیار والی پروان در این جلسه، از موسسات 
های خود را با ریاست اقتصاد  غیردولتی خواست تا فعالیت

 .هامهنگ منایند

والی پروان ضمن قدردانی از فعالیت موسسات غیردولتی در راستای 
های صحی و کمک برای سیالب  ها به ویژه برنامه تطبیق پروژه

  زدگان برای موسساتی که بدون هامهنگی با ریاست اقتصاد فعالیت
 ی فعالیت بدون هامهنگی با  می منایند هشدار داد، در صورت ادامه

 

ریاست اقتصاد والیت، موسسات متخطی برخورد قانونی مواجه 
 .خواهند شد

، گزارش پیرشفت در اجراآت  الله هارونی رییس اقتصاد پروان مسیح
های تحت پالن موسسات غیردولتی  های تطبیق شده و پروژه پروژه

 .در این والیت را ارایه منود

ها، عدم توازن  در این جلسه همچنان؛ مشکالت در تطبیق پروژه
 .ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ها در ولسوالی تطبیق پروژه

موسسه غیردولتی در والیت پروان  ۶۳حارض به تعداد  در حال
پروژه را در این والیت  ۳۰فعالیت دارند و تا پایان سال روان میالدی 

 .تطبیق می منایند

 زره  کارکوونکي د ظرفیت لوړولو زده کړې تر السه کوي  ۲۶د ملکي خدمتونو 
 ۷۲غویي//۰۰۱۱

 د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او اقتصاد وزارت ګډه اعالمیه
روزنیز پروګرامونه   ۲۰۷مايل کال کې د دغو بنسټونو کارکوونکو لپاره یو زر   ۰۰۱۱وزارتونو او دولتي ادارو د پروګرام له مخې په   ۰۰د 

 جوړېږي. 
تنه یې ښځې دي، له دې پروګرمه به برخمنې   ۰۲۱۷۶کسان دولتي کارکوونکي دي، چې    ۲۱۱زر او   ۱۰له دغو روزنیزو پروګرامونو څخه 

 يش. 
دغو روزنیزو پروګرامونو کې حکومتوايل، اقتصادي چارې، کرنه، صنعت، سوداګري، انرژۍ، کانونه، ترانسپورټ، مخابراتو، د استوګنو 

 برابرول، ټولنیز جوړ جاړی، پوهنه او د فرهنګ برخې شاملې دي. 
 پروګرامونه د همکارو بنسټونو لخوا تطبیق کېږي.  ۱۲۲روزنیز پروګرامونه د دولتي ادارو له لوري   ۰۷۱یو زر  

 پروګرامونو لګښت د همکارو بنسټونو لخوا متویلېږي.  ۳۲۰پروګرامونو لګښت د دولتي ادارو له کورنۍ بودیجې او د  ۰۱۶۰د 
د بهرنیو ژبو د زده کړې پروګرامونه شامل   ۶۷د کمپيوټر پروګرامونه او   ۰۷د لوړو زده کړو پروګرامونه،   ۰۱۲مدیریتي پروګرامونه،   ۲۰۷مسلکي پروګرامونه،   ۲۰۷په یادو پروګرامونو کې 

 دي. 
 مايل کال کې، د دولتي ادارو والیتي کارکوونکو ظرفیت لوړولو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی.  ۰۰۱۱په 

 پروګرامونه یې بهر کې تررسه کېږي. ۷۰۷پروګرامونه په هېواد کې د ننه او ۰۳۶د همدې پروګرامونو له جملې، یو زر  

  

 ی هامهنگی با موسسات غیردولتی در پروان تدویر یافت  جلسه

 ۰۱غویي / / ۰۰۱۱بلخ/

اقتصاد وزارت _افغانستان: د بلخ والیت پراختیایي کمیټې جلسه د 

یاد والیت مايل او اداري مرستیال استاد غالم فاروق خپلواک په 

مرشۍ او د والیتي شورا رییس، د سکتوري ریاستونو د رییسانو، د 

ملل متحد د دفرت استازو او د همکارو مسسو په کډون د والیت په 

 .مقام کې جوړه شوه

مايل کال د اقتصادي او  ۰۰۱۰پدې غونډه کې د بلخ والیت د 

ټولنیزې پراختیا پالن د ټولنې د اړتیاو او پراختیایي لومړیتوبونو له 

پنځه  (۱۱۲۲۲۱۷۰۱۲( پراختیايي پروژو، چې د( ۰۰۰مخې د )

ملیارده او اتیا ملیونه ډالرو په مجموعي لکښت او اته سوه دوه زره او 

څلور سوه یو اتیا افغانيو په ارزښت د اتو سکتورونو په کچه تصویب 

 .شو

 

 

همدارنګه د سکتوري ریاستونو پراختیایي لومړیتوبونه، پالنونه او 

وړاندیزونه، د پراختیایي پروژو د اغیزمن او پر وخت د پيل کولو 

 .پروسه کې پر ستونزې بحث وشو

 :همدارنګه یو شمېر پراختیایي پروژې په دې کې شاملې دي

 په خلم ولسوالۍ د جهان منا بڼ زرغونه سیمه

 د مزاررشیف عامه کتابتون او ميل موزیم جوړول؛ امیري ښارګوټی

 د اطالعاتو او فرهنګ ریاست د اداري ودانۍ جوړول

 د بهرنیو چارو وزارت د اداري اداري ودانۍ جوړول -

 په خلم ولسوالۍ کې داالن کانال بيارغونه

چې د والیتي پراختیایي همکارانو لخوا د متویل لپاره په جال توګه 

 .تصویب شوې
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ل کال اقتصادي او ټولنیزې پراختیا پالن  ۰۰۱۰د بلخ والیت د 



 

ی پسین وزارت اقتصاد دریک هفته  

  
 په ناسته کې په آنالین ډول ګډون وکړ CSTDد اقتصاد وزیرې د 

 ۷۲/غویي/۰۰۱۱
د اقتصاد وزارت: د اقتصاد وزیرې ډاکرت کریمه حامد فاریايب د ساینس، ټکنالوژۍ او ودې کمیسیون د نړیوال  -افغانستان 
 ناسته کې په آنالین ډول ګډون وکړ. ۷۰سازمان په 

د اقتصاد وزیرې د یادو کنفرانسونو د جوړولو څخه مننه وکړه او ور رسه د ودې او پراختیا د پوهاوی په برخه کې د اقتصادي 
 ودې او سوداګرۍ لپاره د معلومايت ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله.

ډاکرت فاریايب په افغانستان کې د شته حاالتو د جګرې وضعیت او د کرونا ناروغۍ ته په پام رسه د نړیوال سازمان له غړیو 
 هېوادونو څخه وغوښتل، چې له افغانستان رسه د معلومايت ټکنالوژۍ د استفادې په ډګر کې مرسته وکړي.
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 0011ثور 82سه شنبه 
 ۰۰۱۱اند که قرار است در جریان سال مالیی  وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی اعالم کرده

 های ارتقای ظرفیت را فرا گیرند. هزار کارمند غیرنظامی ادارات دولتی آموزش ۱۷خورشیدی، نزدیک به 
وزارت و  ۰۰رییزی  ثور( منترش شده، آمده است که براساس برنامیه ۷۲شنبه،  ی مشرتک این دو اداره که امروز )سه در اعالمیه

 شود. اندازی می ی ارتقای ظرفیت برای کارمندان راه برنامه ۲۰۷هزار و  ی دولتی، در سال جاری یک اداره
ی  بیرنیامیه ۰۷ی تحصیالت عالیی،  برنامه ۰۱۲ی مدیریتی،  برنامه ۲۰۷ی مسلکی،  برنامه ۲۰۷های ارتقای ظرفیت شامل  برنامه

 .ی آموزش زبان خارجی است برنامه ۶۷کمپیوتر و 
https://l.facebook.com/l.php? 

 
 

موسسه داخلی و هشت نهیاد  ۰۱۰موسسه غیر دولتی شامل  ۰۳۷وزارت اقتصاد افغانستان گفته که در پنج ماه گذشته، به حدود 
 خارجی، مجوز فعالیت صادر کرده است.

های حکومتیداری، خیدمیات  هایی را در بخش ها پروژه این موسسه ٬نوریه نزهت سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
 اند. عامه، امور اقتصادی و کشاورزی، آموزش و فرهنگ، تامین تغذیه عمومی عملی کرده

 .هزار افغانی به درآمد این وزارت افزوده شده است ۳۱۷ها دو ملیون و  وی افزود که افزون بر صدور جواز برای این موئسسه
https://da.azadiradio.com/a/31249408.html? 

 

 

  ثور۶۰ 
موسسۀ داخلی و خارجی جواز فعالیت صادر کرده است و از ایین  ۰۳۷وزارت اقتصاد می گوید که درجریان پنج ماه اخیر برای 

 هییییزار افییییغییییانییییی در عییییوایییییدش افییییزوده اسییییت .۳۱۱میییییییییلیییییییییون و  ۷بییییابییییت 
موسسیۀ خیارجیی، جیواز  ۲موسسۀ داخلی و  ۰۱۰درخربنامۀ این وزارت که امروز منترش شد، آمده است که در این مدت برای 

هزار افغانی بابت صدور مجوز برای این موسسات به عواید وزارت اقتیصیاد اضیافیه ۳۱۱میلیون و  ۷ فعالیت صادر کرده است و
 شده است.
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ئی اخبار تولیدی  بازتاب رسانه

 وزارت اقتصاد
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