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تاریخ نرش12/101011:

اخبار مرکزی
ثبت و ارزیابی مؤسسات داخلی و خارجی در وزارت اقتصاد
امروز چهارشنبه مورخ  ۱۰/۱/۱/۷۱کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات داخلی و
خارجی غیر دولتی ) (NGOsتحت ریاست الحاج قاری دین محمد "حنیف"
وزیر اقتصاد ،لعل محمد ولی زاده رئیس اقتصاد والیت کابل و وارسی کنندۀ
معینیت مالی واداری ،قاری احسان الله "جلیلی" رئیس انجوهای این وزارت و
مناینده های وزارت های محرتم عدلیه ،مالیه ،امورخارجه و کار امور اجتامعی
در سالون کنفرانس خربی این اداره تدویر یافت.
دراین جلسه به تعداد ۲۶مؤسسه داخلی و  ۰مؤسسه خارجی که در خواست ثبت
مؤسسات خویش را منوده بودند و به تعداد  ۵مؤسسه خواهان تغییر نام شده
بودند ،اسناد آنها ارزیابی شده و بارفع چالشها ،مشکالت و راه حلها به منظور
بررسی به کمیته تخنیکی ارائه گردید.

د اقتصاد وزارت رسپرست وزیر قاري دین محمد حنیف د اسالمي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره خاص
استازي رسه وکتل
د او آی يس مرستیال او د افغانستان لپاره خاص استازي ښاغيل دكتور طارق عيل
بخيت د افغانستان لپاره د برشي ،انکشايف او پراختیايي مرستو په اړه خربې
وکړې.
د او آی يس مرستیال وویل؛ د اسالمي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له
افغانستان څخه مالتړ کوي او په پام کې ده چې په راتلونکي بودجه کې د برشي
مرستو تر څنګ به د هغه پروژو چاری چي بشپړې شوې ندي تکمیلې شی او د
زيربنايي او عام املنفه پروژو په تطبیق به مترکز ويش

وزارت اقتصاد دریک هفتهی پسین

۲
اخبار والیتی

دلغامن د اقتصاد ریاست نظارتی ټیم له لوری دیادو پروژو د ښه تطبیق په موخه نظارت تررسه شو

لغامن والیت علیشنګ ولسوالی کی دشمسه خیلو دکلی دکانال رسبند او محافظوی دیوال  ،او دقلعه نجیل سیفون رسبند او دکانال محافظوی دیوال
دپروژی چی د ))  WFPپه مالی لګښت او دنابینایانو ) (ABMموسسی لخوا یی کارونه پرمخ بیول کیږی د اقتصاد ریاست نظارتی ټیم له لوری دیادو
پروژو د ښه تطبیق په موخه نظارت تررسه شو:
د یادو پروژو څخه د نظارت پرمهال دپروژو مسئولینو ته یو لړ ستونزی او مشکالت په ګوته کړل دال ښه تطبیق او کارونو دچټک تیا په موخه الزمی
سپارښتنی وکړی

کمک های نقدی مؤسسه اکتید در والیت جوزجان
کمک های نقدی به حضور داشت مناینده گان مقام محرتم والیت جوزجان  ،ولسوالی
خواجه دوکوه  ،ریاست های مبارزه با حوادث  ،امور مهاجرین و عودت کننده گان  ،اقتصاد و
مؤسسه اکتید  ،برای  ۱۶۰فامیل توسط مؤسسه اکتید،صورت گرفت .قابل ذکر است که برای
 ۱۶۵فامیل به هر فامیل مبلغ  ۶۸۷۷۷بیست و هشت هزار افغانی و برای  ۶فامیل هریک مبلغ
 ۱/۷۷۷چهارده هزار افغانی توزيع گردید.

نظارت از جریان توزیع قسط دوم پروژه موسسه محرتم کنرسن در والیت بدخشان
محرتم قاری عبدالباسط"لطیفی" رسپرست ریاست اقتصاد والیت بدخشان و تيم همراه
شان از جریان توزیع قسط دوم ترمیم رسپناه پروژه  BHA-2موسسه محرتم کنرسن نظارت
به عمل آوردند.
این پروژه در ولسوالی های جرم ،وردوج و فیض آباد ۰۷۷خانواده را تحت پوشش دارد که
اکنون برای اهالی محرتم قرای خانقا ،دهن آب ،شورابک ،یشی ،کته خرمن ،تپه تلویزیون و
رحامن آباد ،شامل ( )۶۷۷خانواده ی که خانه هایشان در اثر جنگ های اخیر تخریب و یا
قسام آسیب دیده بودند برای هر خانواده مبلغ ۱۵۷دالر که معادل آن  ۱۰۸۷۷افغانی میشود
توزیع گردید .و همچنان برای ( )/۴خانواده که رسپرست خانواده هایشان موی سفیدان،
اطفال ،معلولین و زنان بیوه هستند که توان کار را ندارند مبلغ (  )۵۷۵۷افغانی پول مردکار را
برعالوه پول فوق توزیع منودند.

وزارت اقتصاد دریک هفتهی پسین

3

نظارت از تطبیق تجارت وصنایع کوچک غیررسمی خانم ها توسط دفرت  UNDPدروالیت بلخ
از جریان تطبیق پروژه حامیت از تجارت وصنایع کوچک غیررسمی خانم ها که توسط دفرت محرتم
UNDPمتویل و توسط موسسه محرتم  ORCDتطبیق میدردد بازدید و نظارت گردید .
از طریق این پروژه برای  ۱۷۷۷خانم صنعت کارمبنظور رشد  ،حامیت و تقویت شان مبلغ ۱۶۵دالر
آمریکایی توزیع میدردد  .مال عبداشکور جواد رسپرست ریاست اقتصاد در مورد شفافیت پروژه و
استفاده معقول ان توسط مستفیدین تاکید منود.

پروژه توزیع کمک های مواد غذایی  WFPبرای خانواده های بی بضاعت دروالیت غور

از پروژه توزیع کمک های مواد غذایی  WFPبرای خانواده های بی بضاعت که توسط موسسه محرتم افغان اید تطبیق مهیهدهردد نهظهارت گهردیهد.
سومین دور توزیع کمک های مواد غذایی برای  ۱۷۶۰۶فامیل توسط موسسه افغان اید آغاز گردید در این پروژه بهرای  ۱۷۶۰۶فهامهیهل کهه قهبه
شناسایی و دو دور کمک را نیز دریافت کرده بودند برای هر فامیل مواد غذایی شامل  ۰۵کیلو گرام آرد ۰۲۵ ،کیلو روغن ۴۲۴ ،کیلو دال نخود و سهه

خریطه منک و برای خانم های حامله و شیرده مقدار /۲۵کیلوگرام مواد مغذی توزیع گردید.

د خوراکي توکو د مرستو د ویش نه څارنه د کندز والیت د چهاردي ولسوالۍ کې
د تقویت اجتامعی موسسې د خوراکي توکو د مرستو د ویش څخه څارنه وشوه .پهه دغهو
مرستو کې (  ۵۷کیلو اوړه ۲۲۶۵ ،کیلو دال ۵ ،لیرته غوړي ،نیمه کیلو مالګهه او  ۱۲۵کهیهلهو
پلمپی دوز ) شامل دې د کندز والیت د چهاردي ولسوالۍ کې پر  ۲/۰۶اړمهنهو کهورنهیهو
وویشل شول .د یادونې وړده چې د دې پروګرام متویل کونکی د  WFPدفرت دی.

کمک پول نقد  WFPبرای خانواده های بی بضاعت در الیت بادغیس
موسسه هآمهندی توسعه و بازسازی افغانستان  CRDSAمقیم والیت بهادغهیهس تهحهت پهروژه
کمک پول نقد  WFPبرای خانواده های بی بضاعت ،برای  ۵۲۶۰فامیل مستحق و بی بضاعت که
از اثر خشکسالی مترضر و مستحقین آن قبالً از طریق موسسه مذکور رسوی و شناسایی گهردیهده
اند به کمک مالی دفرت محرتم  WFPبا حضورداشت منایندگان ریاست اقتصاد و مسولین موسسه
مربوطه مبلغ  ۱۱۵۷۷افغانی بابت ماه های فربوری و مارچ سال  ۶۷۶۶برای هر فامیل توزیع منود.

