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 گذشت؟؟ چه افغانستان اقتصاد در گذشته ماه دريک
 با رقابت و توليد و صادرات انکشاف برای ها زمينه و ها چالش

 ؟؟ بودند چه ای منطقه های کننده توليد
 افغانستان حقوقی و اقتصادی مطالعات موسسه : از کاری

 
What Happened in the Country's Economy last 

month? 

What were the Challenges to the Development, 

Production, Exporting and Competing with the 

Regional Producers? 

A work of Afghanistan Economic and Legal Studies 
Organization (AELSO) 
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Afghanistan 

participates in 

DOMOTEX Hannover 

trade show 
 

Afghanistan participated in 

DOMOTEX Hannover, one of 
the most professionally 

organized trade shows in 

Germany, dedicated exclusively 
to the architectural designing 

and floor covering industry. 

With collaboration from the 

Export Promotion Agency of 
Afghanistan (EPAA) and United 

States Agency for International 

Development (USAID), 20 
exporters from Afghanistan 

attended the world’s leading 

trade fair. 

The trade fair was held from 17 

to 20 January 2015 at the 
Hannover Exhibition Grounds. 

Exhibitors from all over the 

world gather under one roof to 

show case their products ranging 
from carpets to parquet to 

laminate. 

The DOMOTEX features the 

trends of tomorrow: The 
decision makers of the trade are 

able find out which products will 

define the market in the future 

and establish contacts to 

business partners all over the 

world. 

Over 40,000 visitors attended the 

DOMOTEX show 2015, from 

more than 87 countries. 

President Ghani 

encourages domestic 

industrial growth 

 

President Ashraf Ghani 

introduced his much-awaited 

cabinet nominees to the 

Parliament on Tuesday 20th of 
january and termed economic 

development, fighting corruption 

and promoting inclusivity as his 
cabinet’s priorities. 

He stressed upon encouraging 

domestic industrial growth and 

moving away from relying on 
donors’ support to build the 

economy and infrastructure. 

He called on the key ministries 

in charge of security for the 

nation—Ministry of Interior 
(MoI) and Ministry of Defense 

(MoD)—to utilize domestic 

services and products in order to 
help stimulate economic growth. 

“The ministries of defense and 

interior are obliged to use 

domestic products—from shoes 
to food and any other goods 

needed. From now on, every 

contract will be evaluated by me 
before it goes to these 

ministries,” said President 

Ghani. 

His comments are in light of the 
fact that the aforementioned 

ministries maintain two of the 

largest budgets in the 
Afghanistan. 

Ghani reasoned that if the 

expenditures of the two 

ministries on non-strategic 
supplies are pumped into the 

economy, it would make a 

considerable difference. 

He called on the representatives 

to approve bigger budget for the 
country’s ten poorest provinces 

to reduce poverty and generate 

jobs. 

With regards to combating 
corruption, President Ghani said 

every minister should prepare 

anti-corruption programs. 

“Any minister suspected of 
corruption will be prosecuted. 

Even if I am suspected, 

prosecute me.” 

Afghanistan, Pakistan 

agree to strengthen 

economic ties 
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Afghanistan and Pakistan 

officials have once again agreed 
to strengthen economic and 

bilateral ties, this time on a new 

set of plans. 

An Afghan delegation, led by 

the Acting Minister of 
Commerce and Industries, met 

with Pakistan’s government 

officials and business leaders to 

address the ongoing trade and 
transit issues and push for a 

proper implementation of the 

Afghanistan-Pakistan Trade and 
Transit Agreement (APTTA). 

Pakistan’s Commerce Secretary 
Shahzad Arbab welcomed the 

new plans and said Pakistan puts 

high priority on trade and 

economic relations with 
Afghanistan. 

However, Afghan officials and 
business community are 

skeptical of Pakistan’s 

intentions, and believe that 
Pakistan would once again 

renege on its agreements. 

Afghan businessmen have been 

complaining about the persistent 

transit issues at the border, but 

Pakistan has failed to address the 
issues despite supporting the 

APTTA. 

The Agreement will be a major 

breakthrough in tackling cross-

border smuggling and increasing 
government revenues. 

Afghanistan, Pakistan, 

Tajikistan to agree on a 

transit trade agreement 

in 3 months 

 

Afghanistan, Pakistan and 

Tajikistan agreed to finalize the 
draft for a transit trade 

agreement in three months at a 

meeting in Islamabad on Sunday 
4

th
 of january. 

Details of the trilateral trade 
agreement were discussed at the 

meeting and the three 

participants reached consensus 

on preparing the final draft in 
March. 

The agreement will enable 
Pakistan to access markets of 

five landlocked Central Asian 

nations in return for giving rights 
to use its ports. 

This comes as the Afghanistan-

Pakistan Transit Trade 
Agreement (APTTA) is going to 

expire in October this year after 

remaining in force for five years. 

Shahrzad Arbab, Pakistan’s 

Secretary of Commerce, said it 
was not yet clear whether 

Pakistan and Afghanistan would 

make Tajikistan a partner in 

APTTA or propose a separate 
agreement. 

Afghan acting commerce 

minister Muzamil Shinwari said 
the agreement would be a 

milestone in achieving economic 

integration. 

Afghan government’s 

revenue drops by 8% in 

2014 

 

Afghan Finance Ministry 

recorded 109bn AFN in 2014 
revenue, while the target for 

revenue collection had been set 

132bn AFN. 

The 8% decline in revenue is 
attributed to the growing 

insecurity and the prolonged 

election earlier this year. 

Most of this year’s revenue came 
from customs offices and private 

sector. 

Finance Ministry’s spokesman 

Abdul Qadir Jilani said 2014 
was a challenging year from 

customs offices to collect 

revenue as officials faced 

kidnapping and killing threats in 
border areas. 

Smuggling across the borders 

also affected the government’s 

revenue. 
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Jilani also cited lack of capacity 

at customs departments and 
required equipment and 

infrastructure as major 

impediments. 

He said that Finance Ministry 
was making efforts to upgrade 

the revenue collection process, 

and provide capacity building 
trainings to its employees. He 

added that the Ministry was 

working on bringing reforms to 

the laws and introducing new 
policies to boost investment in 

the country. 

India and Afghanistan 

sign MoU on textile 

cooperation  

 

 

 

On wednsday 7
th
 of January, the 

Ministry of Commerce and 

Industries, Government of 
Islamic Republic of Afghanistan 

and the Ministry of Textiles of 

the Republic of India signed 

Memorandum of Understanding 
(MoU) to expand business and 

cooperation in the field of 

textiles and clothing. H.E. 
Muzammil Shinwari, the Acting 

Minister of Commerce and 

Industries signed the MoU from 

the Afghan side whereas H.E. 

Amar Sinha, Indian Ambassador 

to Kabul signed on behalf of the 
Ministry of Textiles of the 

Republic of India. 

As per MoU, both sides agreed 

to cooperate in developing closer 

economic relations and bilateral 
cooperation in the field of 

textiles, clothing, cotton, man-

made fibre and handlooms. India 

agreed to provide all necessary 
assistance to develop Afghan 

textile industry and assist in skill 

development, research and 
development, technical 

collaboration in product 

development and manufacturing, 
testing and certification and 

organize joint trade missions for 

mutual collaboration. 

“Afghanistan has huge potential 

for development of textile 

industry since the country is 
endowed with very rich quality 

of cotton, silk and cashmere and 

this sector is a good source for 
jobs and employment” said the 

Indian Ambassador, H.E. Amar 

Sinha. Thus it is important to 

revive textile industry for 
economic development. Cotton 

can also be an alternate crop to 

move away from opium 
cultivation. He further added that 

signing of this MoU on textile 

cooperation in first week of the 
New Year is a good beginning 

and assured all cooperation from 

India to develop this industry 

and continued engagement with 
Afghanistan’s economic 

development which is a priority 

of the new government. 

Business Center inDelhi 

helps find trading 

partners for Afghan 

traders 

 

A Business Center established in 

New Delhi, capital city of India, 
works to connect Afghan traders 

with traders in India. 

The purpose of the Center is to 

help find market for Afghanistan 
products. 

Founded in 2013, the Center has 

Afghan staff to communicate 

with Afghanistan-based traders 
in Pashto or Dari. 

A subsidiary of the Pace Group, 

the Center was established with 

support of Horticulture and 
Agriculture Program and Export 

Promotion Agency of 

Afghanistan (EPPA). 

The Center also sends experts to 

train and educate farmers in 
Afghanistan and help them 

produce quality products. 

India has imported 452mn tons 

of fresh and dried fruits from 
Afghanistan in 2014. 

Indian Ambassador Amar Sinha 

recently said the value of trade 

between Afghanistan and 
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Pakistan stood at USD 600 over 

the past year. 

The majority of trade with India 

is conducted through the Wagah 

and Chabahar border crossings. 

India has invested USD 2bn in 

aid and reconstruction process of 
Afghanistan, and is considered 

to play a huge role in the 

stability of Afghanistan and the 
region as a whole. 

Greenhouses built for 

women in eastern 

Afghanistan 

 

Afghan Agriculture Ministry has 

built 74 small greenhouses in 

three eastern province for 
women to help them eke out a 

livelihood. 

The greenhouses will enable 
women in Nangarhar, Laghman 

and Kunar to grow vegetables in 

winter. 

The structures were established 

under the Ministry’s National 
Horticulture and Livestock 

Project (NHLP), and each cost 

5,000 AFN. 

Project Manager Khadim 

Hussain Hamdam said 48 

greenhouses were built in 

Behsud district of Nangarhar, 10 

in Mehtarlam, Laghman’s 
capital and 16 in Asadabad, the 

capital of Kunar and Narang 

districts. 

Each greenhouse was 12 meters 

long and three meters wide. 

India funds 5 new 

projects under Small 

Development Program  

 

Afghan Ministry of Economy, 

Ministry of Energy and Water 
and Ministry of Rural 

Rehabilitation and Development 

of Government of Islamic 
Republic of Afghanistan and the 

Embassy of India signed 

Memorandum of Understanding 

(MoU) on five new projects 
under Small Development 

Program (SDP) funded by 

Government of India. 

Hukum Khan Habibi, the Acting 

Minister of Economy, Eng. 
Ghulam Faruq Qazizada, the 

Acting Minister of Energy and 

Water and Mohammad Tariq 

Ismati, the Acting Minister of 
Rural Rehabilitation and 

Development signed the MoU 

from the Afghan side whereas 
Amar Sinha, Indian Ambassador 

to Kabul signed on behalf of the 

Government of India. 

Since 2002, the Government of 

India has committed USD 2 
billion dollars to the socio-

economic rebuilding of the 

Afghan state and society in 
accordance with the 

development priorities of the 

Government and the people of 
Afghanistan. As part of India’s 

bilateral and demand-driven 

development partnership with 

Afghanistan, the Small 
Development Projects (SDP) 

scheme was launched in 2006 to 

address the socio-economic and 
development needs of rural 

communities in Afghanistan. 

The Ministry of Economy, 
Government of Afghanistan was 

designated as the coordinating 

body for the scheme on the 

Afghan side. 

Phases I and II of the SDP 

scheme designed for border 
districts of Afghanistan had an 

outlay of USD 20 million. In 

November 2012, the 
Government of India and the 

Government of the Islamic 

Republic of Afghanistan signed 

an MoU earmarking USD 100 
million for Phase III of the SDP 

scheme extending project 

assistance spread across all 34 
provinces of Afghanistan. The 

projects are to be identified by 

Provincial authorities, mainly 

the Governor of the respective 
province, and the project 

proposal is prepared/fine-tuned 

by the relevant line Ministry. 

Today, 5 MoUs for the projects 

under SDP Phase I, II and II 
program related to construction 
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of a water supply pipe scheme at 

Kohak village of Argandhab 
district; a water reservoir at 

Panjwai District of Kandahar 

province; a protection wall at 
Ghost district; a 150m hanging 

bridge at Kota Naran; a 

Naharshahi canal at Behsood 
Dist in Nangarhar province were 

signed. 

The approval of these 5 projects 
and today’s signing ceremony 

reflects India’s clear and abiding 

commitment to assisting 
Afghanistan on its road to 

recovery by working closely 

with the Afghan Government 
and its rural communities. As a 

predominantly rural developing 

country ourselves, India is 

acutely aware of the formidable 
challenges faced by rural 

communities in Afghanistan who 

lack optimum access to basic 
services and infrastructure. The 

Embassy hopes that these 

projects will contribute to the 
strengthening of communities 

impacted by them. 

Global Partnership for 

Education pledges USD 

100mn for Afghanistan 

  

The Global Partnership for 

Education (GPE) announced 

release of USD 100mn aid for 

Afghanistan’s education for the 
years 2016-2018. 

The announcement was made at 
the last board meeting of the 

GPE representatives at 

Washington, D.C. in December. 

Afghanistan joined the Global 

Partnership for Education in 
2011 when its 2011-2013 

Interim Education Sector Plan 

was endorsed. The country 

received its first GPE grant of 
USD 55.7mn in 2011, with 

UNICEF as Supervising Entity. 

Implementation suffered an 
initial delay and the first 

installment of $9 million was 

disbursed in 2012. 

The board members earmarked 

USD 100mn for the 

development of education in 40 
districts across 13 provinces of 

Afghanistan where education 

level is low. 

The objective of the program is 

to enhance the quality of 
education system of Afghanistan 

and provide equitable access to 

education in areas that face the 

most critical challenges such as 
low access rates in primary 

education, the need to overcome 

traditional obstacles to 
enrollment through alternative 

approaches, the need to take 

action in favor of girls’ 

education and the need to 
continue to build the quality of 

the Ministry of Education to 

deliver quality education service. 

The program focuses on 

strengthening communities and 
leaders/elders and bringing them 

together to address socio-cultural 

and political barriers to 
education. 

While the education sector has 
witnessed unprecedented 

improvement over the past 

decade, it still has a long way to 

go to get more Afghan girls into 
school and completing primary 

education. IN 2010, the gender 

parity index in primary 
completion was 0.68. 

Afghanistan set to 

emerge as leading 

marble producer 

 

Afghanistan is home for a vast 

variety of marbles, and a wide 
range of them is currently being 

extracted from quarries in Kabul, 

Logar, Wardak, Badakhshan, 
Bamyan, Helmand, Herat, 

Nangarhar, Kandahar, Faryab, 

Paktia, Parwan, Ghazni and 

Samangan provinces. 

As many as 40 marbles are being 
quarried, and over a hundred 

more have been identified and 

cataloged. This means there is 
great potential in the marble 

industry to advance and become 

an avenue toward the creation of 
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new jobs and income for 

Afghanistan. 

The export level of Afghan 

marble is currently valued at 

about USD 15mn per year, and 

could grow to a USD 450mn 
business with increase 

investment into the extraction 

and processing of Afghan 
marble. 

Right now, about 80% of 

Afghan marble is transferred 

neighboring countries, such as 
Pakistan, for processing. 

A marble processing factory in 

Kandahar is paving the road for 

Afghanistan to emerge as 

leading marble producer. 

In an interview with Pajhwok 

Afghan News (PAN, the marble 

factory owner in Kandahar, Ali 

Ahmad, said he invested USD 
300,000 to establish the 

processing factory in Kandahar. 

Previously, the marbles wer sent 
abroad for processing. 

The source adds that the marbles 

processed in Kandahar are 

attracting large number of 
customers. 

According to Ali Ahmad, 

Afghanistan’s high quality 

marble is set to rule the markets 

as marble deposits in China and 
Italy are about to finish. 

He added the marble stones are 

sold at affordable prices, which 

discourage imports of foreign 
marbles. 

The marble stones are brought to 

the processing factory from the 

Desho district of southern 

Helmand province, where one of 
the world’s largest marble mine 

is situated. According to PAN, 

the Helmand marble mine is 
175km long and 25km wide. 

Afghani currency picks 

up after NUG 

announces cabinet 

nominees 

 

The value of Afghani currency 

increased immediately against 

the US dollar after the National 

Unity Government (NUG) 
announced its cabinet nominees. 

Even after the end of the 
elections the Afghani currency 

failed to gain momentum. The 

delay in formation of the cabinet 
only added to the decline in the 

value of Afghani against the US 

dollar. 

The Afghani is currently valued 

57.85 against the US dollar, 

while it had even reached 59 in 
the past month. 

Meanwhile, a number of 
businessmen and traders also 

said business activities have 

begun to increase after the 

announcement of the cabinet 
nominees. 

Afghans are optimistic about the 

formation of the new 
government and believe that the 

economic situation of 

Afghanistan will soon improve. 

It took President Ashraf Ghani 

and Chief Executive Officer Dr. 
Abdullah Abdullah three months 

to announce the cabinet. The 

impasse resulted in speculations 

about possible rift between the 
two over distribution of key 

portfolios. 

The NUG’s announcement on 

Monday put all rumors at rest 

and brought hope and optimism 
among many Afghans. 

Afghanistan, UAE ink 

strategic partnership 

charter 

 

Afghanistan and the United Arab 

Emirates signed the strategic 

partnership charter on 
Wednesday 14th of january at a 

ceremony attended by Sheikh 

Mohammed bin Rashed Al 
Makhtoum, Vice-President and 

Prime Minister of the UAE and 

Ruler of Dubai, and Mohammed 

Ashraf Ghani Ahmadzai, 
President of Afghanistan. 

The charter was signed between 

Afghanistan’s national security 

adviser, Mohammad Hanif 
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Atmar, and Minister of State for 

Foreign Affairs, Dr. Anwar 
Gargash. 

As per the agreement, 

Afghanistan and UAE will 

enhance bilateral relations and 
joint cooperation in various 

fields. 

President Ghani was received by 

Sheikh Al Makhtoum at Zabeel 
Palace where they conferred on 

regional and international 

political, security and economic 
developments. 

Sheikh Al Makhtoum expressed 

his country’s willingness to help 

Afghanistan achieve growth and 

stability by offering the expertise 
and development experience 

UAE possesses. 

Meanwhile, Afghan President 

gave good news to the 
representatives of Afghan 

workers that from now on they 

can enter UAE with their 
national passports for work. 

First Business Legal 

Service Center 

inaugurated in Herat 

 

The first Business Legal Service 
Center, called Qaed Legal 

Services, was inaugurated on 

Thursday  15th of  january in 

Herat city in presence of judicial 
officials and representatives 

from the business community. 

This comes as Heart’s business 

community had identified lack 
of legal services for the business 

sector as a major challenge in 

trade growth in the city. 

Addressing the inaugural 
ceremony, Abdul Qayum Qaed, 

head of the Center, said the 

center was an initiative of a 
group of attorneys in Herat. 

“In addition to providing legal 

advice in the areas of criminal, 

civil and family cases, the 

attorneys in Herat through this 
center will from now on focus 

on the commerce and business 

aspects of the city,” said Qaed. 

In the meantime, Sayed Ahmad 
Rahmani, Head of Herat’s 

Judicial branch, regarded the 

establishment of a legal service 
center as an important facility to 

address legal issues and fulfill 

the expectations of the citizens. 

According to reports, presently 
over 2,000 attorneys are working 

across Afghanistan, of which 

300 are women. 

Judicial officials believe that 

availability of legal service 
centers will prevent violation of 

citizens’ rights. 

Ministry of Commerce 

to fix price of gas in 

Kabul 

 

The Ministry of Commerce has 
promised to hold a meeting with 

private sector representatives to 

fix the price of liquefied gas in 
Kabul. 

This comes as the price of gas 

remains high in some areas of 

Kabul, while it has plummeted 

to 42 AFN per kilo in most parts 
of the city. 

Some residents have complained 

that the liquefied gas is sold at 

55 AFN per kilo in their areas. 

“This is a city where nobody 
asks questions. Everybody sells 

things at prices they wish,” 

Pajhwok Afghan News (PAN) 
quotes a resident. 

Kabul residents have called on 

the government to control prices 

of gas. 

Liquefied gas price had reached 
75 AFN a few months ago. The 

price dropped to 60 AFN after 

the government warned gas 
companies that were involved in 

price hiking. 

The further decline in gas price 

is linked to world markets trends 

and increase in imports. 

The main companies importing 

gas to Afghanistan include Sun 

Gas, Kamal Nabizada, 
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Ghazanfar Group, Gas Group, 

Baradaran-e-Sahrayee, Sarhadi 
Group, Younas Shekib, Yama 

Petrol, Walid Haseeb, Rameen 

Said, Afghan National 
Petroleum, Farahi Group, 

Kefayat Group, Anar Darah, 

Khurasan Gas, Rahmanian, 
Nabizada, Ekhlas Group, Haji 

Bismillah, Haidari and several 

other companies. 

Afghan government to 

block routes for 

Pakistani trucks 

 

The Afghan government has 

warned to block the trade routes 

to Pakistani trucks if Pakistan 

does not allow Afghan traders’ 
truck to pass through the Waga 

port in next days. 

As many as 2,000 containers 

loaded with food and non-food 
items are stuck at the Karachi 

port over the past two weeks due 

to unjustified hike in the 
shipping freight rate. 

Spokesperson to the Ministry of 

Commerce, Musafir Qoqandi, 

said Pakistani officials agreed 

during the recent transit and 
t`rade cooperation conference 

that Afghan trucks would be 

allowed to pass directly through 

the Waga port in next days. 

“If Pakistan did not fulfill their 

promise, Afghanistan would 

follow the same course and close 

trade routes for Pakistani 
trucks,” said Qoqandi. 

Meanwhile, Afghanistan 

Chamber of Commerce and 

Industries (ACCI) have once 
again expressed their distrust in 

Pakistan’s promises and accused 

them of not abiding the trade 
cooperation pact signed between 

the two nations. 

Afghan traders have been facing 

transit issue with Pakistan 

despite presence of trade 
agreements with Pakistan that 

are aimed at facilitating trade 

between the two nations. 

Pakistan recently agreed to 
strengthen economic and 

bilateral ties on a new set of 

plans at a meeting where 
Afghanistan pushed for a proper 

implementation of the 

Afghanistan-Pakistan Trade and 

Transit Agreement (APTTA). 

However, Afghan business 

community always finds 

Pakistan’s promises dubious, as 

the neighboring country fails to 
resolve transit issues despite 

supporting the APTTA. 

The APTTA, if implemented 

successfully, will be a major 
breakthrough in tackling cross-

border smuggling and increasing 

government revenues. 

India responds to the 

ongoing Afghan-Pak 

transit issues 

 

India offers to allow Afghan 

trucks (carrying their export 
products) to directly unload at its 

Integrated Check Post in Attari. 

This comes as Afghan traders 

are faced with ongoing transit 

issues with Pakistan and both 
nations are negotiating better 

implementation of the 

Afghanistan Pakistan Transit 
Trade Agreement. 

Afghan trucks are not being 

allowed up to Integrated Check 

Post, Attari in India, which has 
resulted in the outrage of Afghan 

traders and private sector 

officials. 

According to a press release 
from the Indian Embassy in 

Kabul, such a restriction would 

severely curtail Afghanistan’s 

access to the Indian market.  It 
may be mentioned that India 

provides duty free access to the 

Indian market for all 
Afghanistan’s export products 

under the Agreement of South 

Asia Free Trade Area (SAFTA). 

In a bid to give a fillip to 
Afghanistan’s exports to India  
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` 

 

  and to reduce the transaction 

costs for Afghan exporters, 
India allows Afghan trucks to 

directly unload in Attari. 

“We hope that this offer will 

overcome the limitation 
currently being faced by 

Afghanistan and also 

contribute to greater regional 

integration which is an 

objective pursued by all 

members of SAARC,” states 

the press release. 

Attari is a village of 

Amritsar District in the 

Punjab state of India, 3 km. 

from the Indo-Pakistani 

border at Wagah. 

 



 
 

 

 
11 

ر نامه الکترونیکی اقتصادیـــــــــخب  
 

    2 february 2015    AELSO (Afghanistan Eonomic and Legal Studies Organization) publications  

 

 

E-NEWS LETTER 

جمهور غنی با مالقات رئیس 
 رئیس و اعضای صندوق

 انکشافی ابوظبی
 

 اسالمی جمهوری رئیس غنی اشرف حمد
 31 شنبه سه روز ظهر از قبل افغانستان
 ابوظبی شهر در اش اقامتگاه در جنوری

 انکشافی قوصند اعضای و رئیس با
 .کرد دیدار ابوظبی،

 کمک مورد در جانب دو هر دیدار این در
 بخش در ابوظبی انکشافی صندوق های
 تبادل و بحث افغانستان، به مختلف های
 .کردند نظر
 صندوق مسئولین و کشور جمهور رئیس

 به تا نمودند موافقت ابوظبی انکشافی
 اطراف و کابل در مذکور صندوق کمک
 آبگردان، های بند اعمار پروژهای آن

 برق، کوچک بندهای و جنگالت احیای
 .گردد آغاز
 پروژه مطالعات هزینه تا شد آن بر قرار
 انکشافی صندوق را مذکور های

 صندوق آن از بعد و گیرد بدوش ابوظبی
 به را منطقوی کنفرانس یک مذکور
 کشور انکشافی های صندوق اشتراک

 مذکور پروژهای تمویل جهت بیعر های
 .کند میزبانی

 

کارگران : رئیس جمهور غنی
افغان پس از این مستقیماً به 
پاسپورت افغانی برای کار وارد 

 امارات متحده عربی می شوند

 

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 
ه سه شنب اسالمی افغانستان عصر روز 

در اقامتگاه اش در قصر جنوری  31
از امارات شهر ابوظبی با شماری 

افغانهای مقیم امارات متحده عربی دیدار 
 .کرد

امروز : رئیس جمهور طی صحبتی گفت
هزاران خانواده افغان از جهت حق کار 
شما زنده گی آبرومند دارند و از این که 
هزاران خانواده را به پا ایستاده کرده اید، 

 .از شما سپاس گذاری می کنم
رئیس جمهور کشور افزود که مشکالت 

درک می کنم و باید وزارت امور تانرا 
خارجه برای افغان های مقیم امارات 
متحده عربی خدمتگذاری بیشتر را فراهم 

 .سازد
رئیس جمهور گفت که ما با حکومت 
امارات متحده عربی به موافقت رسیده ایم 
که کارگران افغان پس از این مستقیماً به 
پاسپورت افغانی برای کار وارد امارات 

 .ی شوندمتحده عرب
رئیس جمهورغنی، خاطر نشان کرد که 
صلح تقاضای بنیادی و اساسی ماست و 
اگر در راه برقراری صلح سرم برود، 
آنرا فدا می کنم، اما صلح باید پایدار باشد 
و هر اختالف باید از راه سیاسی حل 

 .گردد
رئیس جمهور، وحدت، اتفاق و اراده ملی 
 را کلید حل مشکالت دانست و در مورد
کابینه جدید گفت که این کابینه نماینده گی 
از تمام مردم افغانستان می کند و نزد 
ملت مسئول است و همه مشترکاً کار می 

 .کنیم و به پیش می رویم
رئیس جمهور کشور با یاد آوری از 
دیدارش با واال حضرت شیخ محمد بن 
زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی، 

حضرت شیخ  گفت که مالقات با واال
محمد در فضای برادری و تعهد صورت 

گرفت و موصوف برایم اطمینان داد که 
هرگونه کمک که در توان داشته باشند، با 

 .افغانستان انجام خواهند داد
رئیس جمهور غنی گفت که رئیس جمهور 
امارات متحده عربی شهزاده منصور 
برادرش را منحیث نماینده خاص آن 

 .تعیین کرده است کشور برای افغانستان
در این دیدار عبدالصمد افغان به نماینده 
گی از افغانهای مقیم امارات متحده عربی 
صحبت کرد و از حکومت و مردم 
امارات متحده عربی که همیشه با افغانها 
دست دوستی داده و کار های بنیادی را 
 .در افغانستان انجام داده اند، تشکری کرد

که سفر رئیس وی اظهار امیدواری کرد 
جمهور غنی در گسترش روابط برادرانه 

 .میان دو کشور ممد واقع شود
 

تجارت ترانزیت میان افغانستان 
 و پاکستان

 

از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی تا حال 
میان افغانستان و پاکستان در سطح 
مقامات عالی رتبه در یک نشست به گونه 
مشخص روی موضوعات اقتصادی بویژه 
تجارت ترانزیت صحبت صورت گرفته و 
سایر نشست ها روی موارد متخلف بوده 

این نشست به اساس دعوت وزارت . است
امبر سال تجارت پاکستان در ماه نو

صورت گرفته و در هوتل سرینا  4132
ی اسالم آباد، به زبان انگلیسی، حدود 
سی دقیقه جانب افغانستان ایراد داشته 

در این نشست اراکین حکومتی دو . است
کشور، مهمانان بین المللی، تجار، سرمایه 
. گذار و رسانه ها حضور داشتند

موضوعات مطرح شده عبارت است از 
ل برق از قرغیزستان، پروژه انتقا
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تاجکستان، افغانستان به پاکستان 

، پروژه لوله گاز (3111کاسا)
هندوستان -پاکستان-افغانستان-ترکمنستان

، ساخت زیر بنا (تاپی گاز پایپ الین)
خصوصاً اکمال سرک حلقوی، ساخت راه 
آهن، معدن گاز درشمال افغانستان، 
مبارزه با فساد ، جایزه تحصیلی برای 

یان افغانستان درپاکستان و دانشجو
بالعکس آن از جانب پاکستان، تسهیل 
روند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران 
پاکستانی در سه ناحیه در شمال افغانستان 
. و تجارت ترانزیت این دو کشور میباشند

در این کاغذ صرف روی قرار داد 
تجارت ترانزیت افغانستان و پاکستان 

 .بحث خواهد شد
غانستان کالم شان را از یک جانب اف

تصویر بزرگ اقتصاد فراملیتی منطقه یی 
آغاز کردند، قاره آسیا را بحیث ممد 
اقتصادی و فرصت مطلوب برای رشد 
اقتصادی دو کشور تعریف کردند و عکس 
آن دو کشور را در ادغام قاره آسیا حیاتی 

برعالوه، از جانب پاکستان . توضیح دادند
ن فرصت یکجا با دعوت کردند تا از ای

آسیا در “افغانستان استفاده بهینه نمایند 
سال آینده از یک نظریه جغرافیایی  41

. به یک اقتصاد قاروی تبدیل میگردد
افغانستان و پاکستان هردو این فرصت را 
دارند که یا این قاره را موفق بسازند و یا 

سپس ” .فرصت انتقال آسیا را تکذیب کنند
روزه ی وزرا قدر از کارکرد خوبی دو 

دانی صورت گرفت و از اشتراک کننده 
گان خواهش شد تا از کار کرد این دو 
سپاسگزاری نموده برای شان کف بزنند و 

میخواهم از وزیر ارباب و “ادامه میدهند 
وزیر زاخیلوال سپاس گزاری کنم که کار 
دو روزه ایشان بیشتر از کار سیزده سال 

ز حاصل چیزیکه در دو رو. گذشته است
کاالی وارداتی  59%شد اینست که 

افغانستان در یک روز در بندر کراچی 
دیگر  9%طی مراحل خواهد شد و بقیه 

” .در دو روز طی مراحل خواهد شد
خطوط راه “جانب افغانستان ادامه میدهند 

آهن اختصاص داده خواهد شد، رژیم 
بررسی تغییر خواهد کرد و وسایط نقلیه 

تانی در قلمرو یک افغانستانی و پاکس
دیگر به منظور انتقال کاالی تجارتی 

مطابق به مواد موافقت نامه تجارت 
ترانزیت افغانستان و پاکستان صورت 

در ده سال آینده میخواهیم . خواهد گرفت
افغانستان به یک پل ارتباطی میان 
پاکستان، آسیای میانه و غرب آسیا تبدیل 

 .”شود
وافقت جانب افغانستان روی مشکالت م

نامه تجارت ترانزیت و دست آورد ها 
در افغانستان و “روشنی می اندازند 

پاکستان مشکل زیر بنا تا حدی زیاد رفع 
شده صرف مشکل در قسمت تعرفه، 
پالیسی تجارتی و مواردی دیگر که بحث 

اضافه از آن، حینیکه . شد وجود دارد
روی قرارداد ترانزیت تجارتی افغانستان 

رت صورت میگرفت با و پاکستان مشو
سهم داران مشورت نشده در غیر آن روند 
تطبیق این قرارد بسیار مالیم تر به پیش 

پس بیایید روی طرح یک . میرفت
چارچوب تامین زنجیره یی کار کنیم 

اضافه ” .طوری که این موانع حذف شود
از آن، جانب افغانستان عقیده برآن است 
در صورت از بین بردن موانع ارزش 

اری مشترک افزایش چشم گیررا در تج
دو سال آینده خواهد داشت وادامه میدهند 

بیلیون دالر  9به ارزش  4132تا سال “
تجارت میان دو کشور صورت خواهد 

همچنان، جانب افغانستان اهمیت ” .گرفت
بنادر سه گانه پاکستان در تجارت بین 
المللی افغانستان را مساوی به تمام 

یخواند و از معطلی معاونت های جهانی م
های که صورت گرفته نا خشنود است و 
توجه میزبان را بر اصالح سازی بنادر 

بندر ” معطوف میدارند و اضافه میکنند 
کراچی، بندر قاسم و بندر گوادر برای 
مان حیاتی است اما متاسفانه در انتقال 

ماه  8کاالی افغانستان تاخیر تا حتی 
. میباشدصورت گرفته و از روز های بد 

میلیون  911تجار افغانستان ساالنه حدود 
دالر بابت هزینه های معطلی طی سالهای 
اخیر خساره مند شدند و ما باید به این 

اثرات اصالح سازی . معضل فائق شویم
بنادر به اندازه ی برای ما حیاتی است که 
میتواند مساوی به تمام اعانه باشد که 

. میدهند کشور های توسعه یافته برای مان
شما مرجع پیشرفت هستید و آنها ناقل 

بنابر این، ما باید به ادغام . موقت میباشند

تجارت منطقه ی توجه کنیم و این نگرانی 
 ”.اصلی مان میباشد

جانب افغانستان برای مخاطبین پیرامون 
طرح های کوتاه مدت و میان مدت 
حکومت وحدت ملی مژد ه گانی میدهند 

رای اولین بار طرح در شش ماه آینده ب“
جامع زیر ساخت تهیه خواهد شد و هدف 
کلیدی آن ساخت راه آهن، تکمیل سرک 
حلقوی، و ارتباط جاده ها با معادن 

هر طرح برای ساخت زیر بنا در . میباشد
پاکستان، چین و یا هر همسایه دیگر انجام 
. میدهند ما را به ادغام آسیا یاری مرسانند

مت وحدت ملی همچنان، عالقه مندی حکو
روی امضای قرار داد سه جانبه با 
تاجکستان یاد دهانی شد و تاکید برآن شد 
. تا موانع تجاری از میان بر داشته شود

تاجکستان یکی از همسایه های عالی 
افغانستان میباشد و باید از طریق 
افغانستان به بندر کراچی و گوادر دست 

همچنان، مذاکرات با . رسی داشته باشند
کمنستان و آذر بایجان آغاز شده و قرار تر

است باقزاقستان نیز توسعه داده خواهد شد 
و این مسیر به شکل یک دهلیز ترانزیتی 

” دهلیز الجورد“فعالیت خواهد کرد و به 
هر اقدام در این زمینه . مسمی خواهد شد

آسیای جنوبی را با آسیای میانه و آسیای 
 ”.سازدمیانه را با آسیای جنوبی نزدیک می

در این نشست جانب افغانستان نکات فوق 
را فشرده و برجسته توضیح دادند و جانب 
پاکستان ظاهراً در هیچ مورد نظر مخالف 
ابراز نداشتند و فضای نشست دوستانه و 
صمیمی به نظر میرسید اما در عمل 
تطبیق موافقت نامه تجارت ترانزیت 

به  4131افغانستان و پاکستان از سال 
با در نظر . تاسف بر انگیز بوده استبعد 

داشت مشکالت و نواقص این موافقت 
نامه در این قسمت نکات قوت و ضعف 

 .این سنخرانی موشکافی میگردد
به اساس پیش بینی سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، سهم جهانی تولید 
ناخالص داخلی چین در حال حاضر 

الی  4111میباشد و در سالهای  %32
. رشد خواهد کرد %48 4101

 2%هندوستان در حال حاضر دارای 
سهم در تولید ناخالص جهانی میباشد و در 

به ترتیب  4101و  4111سالهای 
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. رشد خواهد کرد 38%و  %33

برعالوه، جمهوری مردم چین ابتکار 
بانک آسیایی سرمایگذاری روی زیر بنا 

بلیون دالر  311را با سرمایه ابتدایی 
که بیانگر یک قدرت بلقوه طرح نموده اند 

اهم دانستن ادغام . مالی در منطقه میباشد
در خانواده اقتصادی قاره آسیا یکی از 
اقدامات مفید و مطلوب برای اقتصاد 
افغانستان و پاکستان خواهد بود و اینکه 
جانب افغانستان این مسله را در جریان 

در . گذاشتند خیلی به جا و به موقع میباشد
کشور در ادغام خانواده  صورتیکه دو

افراد  44.1%و  10%آسیا توجه کنند 
که در زیر خط فقر به ترتیب در 
افغانستان و پاکستان زنده گی میکنند از 
وضع زنده گی بهتر برخوردار خواهند 
شد و یا این ارقام درشت سیر نزولی 

 .خواهند داشت
کاالی تجاری  59%طی مراحل 

ک روز و افغانستان دربنادر پاکستان دری
در دو روز حرفیست آرمانی که  %9

در سال . روی کاغذ باقی خواهد ماند
، آقای توفیق داوری رییس پالیسی 4134

: وزارت تجارت برای مجلس سنا گفت
کانتینر کاالی  341الی  311روزانه “

مربوط به افغانستان وارد بندر کراچی 
میشود و جانب پاکستان قصداً بیشتر از 

در روز تصفیه نمی کنند و کانتینر را  01
تجار مکلف است هزینه بابت معطلی، 
کرایه توقفگاه، و سایر مصارف را 

باید خاطر نشان کرد که این . بپردازند
معطلی برای مواد خوراکه در نهایت 

موازی بر آن، در زمانیکه ” .مضر میباشد
کانتینر در کراچی متوقف بود  1911

 آقای انورالحق احدی وزیر تجارت آن
وقت به اساس ارقام وزارت تجارت گفتند 

در افغانستان به این پیمانه وسایط نقلیه “: 
بار بری وجود ندارد که مختص انتقال 
این کاال گردد و این کاال را به بازار های 

به اساس این ادعا ” .افغانستان انتقال دهند
ها میتوان دریافت که عملی نمودن این 

و این ارقام پروژه با این خوشبینی تمام 
درشت غیر عملی میباشد و در صورتیکه 
این موضوع عملی گردد؛ میتوان یک 
انقالب بزرگ در رابطه میان افغانستان و 

پاکستان و تجارت ترانزیت این دو کشور 
 .بیان داشت

قیمت مصارف زنده گی در کشور های 
بلند تر از کشور  91%محاط به خشکه 

دست هایست که به آب های بین المللی 
رسی دارند و این مسله باعث شده کشور 
های محاط به خشکه فقیر ترین کشور 

کشورعزیزما . های دنیا را تشکیل دهند
یکی ازین فقیرترین هاست و نه تنها فقر 
تسهیالتی و زیر بنایی وجود دارد بل فقر 

: به گونه مثال. مدیرتی هم تجربه شده
کچالو در بامیان تولید میشود، نبود سرد 

نه باعث میشود همه محصوالت یک خا
مرتبه در بازار های کابل فی کیلو گرام 

افغانی عرضه گردد و سپس در  9حدود 
پشاور ذخیره میشود و دوباره در فصل 
زمستان همین کچالو در کابل فی کیلوگرام 

افغانی عرضه  49-41مبلغ حدود 
این موضوع را پاکستانی ها به . میگردد

. تانی ها میدانندمراتب خوبتر از افغانس
عالوه بران، پاکستانی ها این را هم 
میدانند قدرت چانه زنی جانب افغانستان 
تا کدام اندازه حقیقی است و تا کدام اندازه 
احساساتی است و بعد با درک این 
موضوع افغانستان را باغچه عقب حویلی 
خود میدانند و یکی از مطلوب ترین 

وع مارکیت های صادراتی بدون هیچ ن
 .رقابت و تفتیش درست از کیفیت مواد

اختصاص خط آهن برای تجارت ترانزیت 
افغانستان و پاکستان موضوع است که باید 

جانب . جانب پاکستان توضیح دهند
پاکستان باید روشن بسازد که قطار برای 
تجارت ترانزیت افغانستان و پاکستان 
تحت کدام شرایط داخل پاکستان مرعی 

فعالً در افغانستان خط آهن  .االجرا میباشد
وجود ندارد که بتواند تجارت ترانزیت را 
تسهیل ببخشد و اینکه جانب افغانستان 
ادعا کند که برای تجارت ترانزیت قطار 
اختصاص داده خواهد شد، بی اساس 

متاسفانه، در موارد متعدد جانب . میباشد
افغانستان موضع خود را یا نمی دانند یا 

در نوشته ها ی جانب  .فراموش میکنند
افغانستان؛ پاکستان را سومین شریک 
تجارت بین المللی میدانند در حالیکه بعد 
از ایاالت متحده امریکا، امارت متحده 
عربی، افغانستان سومین مارکیت 

صادراتی پاکستان را تشکیل میدهد و در 
محصوالت  81%مقابل پاکستان بیشتراز 

و یا از افغانستان را یا خریداری کرده 
طریق پاکستان به بازار های جهانی 
عرضه شده و نخستین شریک وارداتی 
اجناس افغانستان را قبل از تجارت 

نکته کلیشه . ترانزیت جدید تشکیل میداد
ی دیگر که افغانستان در ده سال بعد پل 
رابط میان آسیای میانه و آسیای جنوبی 

نه . خواهد شد؛ اساس اقتصادی ندارد
ی تولید ی فعال شده، نه راه فابریکه ها

آهن احداث شده ونه سرک گسترش یافته 
و یا خالصه هیچ اقدام که بتواند بدنه 
اقتصادی افغانستان را به چرخش بیاورد 
روی آن کار نشده و نقش افغانستان به 
عنوان پل رابط با در نظر داشت شرایط 

 .کنونی آرمانی و رویایی میباشد
بیق قرار داد جانب افغانستان موانع تط

تجارت ترانزیت افغانستان پاکستان را 
عدم مشوره با سهم داران، تعرفه ها، 
پالیسی تجارتی میداند و در رابطه به 

در . ساخت زیربنا خوش بین میباشند
حالیکه به قدر کافی نشست، مشورت و 
هماهنگی صورت گرفته است که جزیات 

در فبروری سال . آن تشریح میگردد
وزیر پاکستان مذاکره ، نخست 4110

برای قرارداد جدید ترانزیتی میان پاکستان 
و افغانستان را تصویب نمود به دلیل 

 3509اینکه قرارداد که درماه مارچ سال 
صورت گرفته بود جواب گوی نیاز های 

اضافه از آن، . موجود دو کشور نبود
جانب پاکستان میخواست از طریق 

دست رسی افغانستان به بازار آسیا میانه 
داشته باشد و جانب افغانستان به اساس 
قرار داد قبلی صرف باید از قطار استفاده 
میکرد در حالیکه کاالی مربوط به 
افغانستان از طریق جاده نیز انتقال داده 
میشد و در گذشته پاکستان صرف یک 

داشت ولی حاال ( کراچی)بندر تجارتی 
بندر قاسم و گوادر نیز آغاز به فعالیت 

 4118در ماه نوامبر سال . موده اندن
جانب افغانستان یک کاپی از مسوده 
قرارداد تجارت ترانزیت را برای 
ارزیابی به جانب پاکستان تحویل داده 

کابینه  4115در ماه مارچ سال . است
پاکستان برای وزارت تجارت آن کشور 
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وظیفه سپردند تا با جانب افغانستان روی 

در نتیجه . داین موضوع مذاکره نماین
ماه می سال  32اولین جلسه در 

در اسالم آباد بعد از اینکه 4115
تفاهمنامه در ششم همین ماه میان وزرای 
خارجه دو کشور در ایاالت متحده امریکا 

همچنان، در . به امضاء رسید برگزار شد
این تفاهم نامه گفته شده تا آخر سال 

این قرار داد به مرحله نهایی  4115
در گروه . امضاء خواهد شد رسیده و

مذاکره کننده جانب پاکستان، وزارت 
مخابرات، وزارت داخله، وزارت 
خارجه، نماینده خط آهن، هِیئت مدیره در 
آمد ایالتی و از بخش خصوصی افراد ذیل 

محمد زبیر مطیع : اشتراک ورزیده بودند
هللا رییس قبلی اتاق تجارت و صنایع 

ق و کراچی، غالم فاروق رییس اتا
تجارت صنایع کویته، غالم سرور خان 
محمد رییس قبلی اتاق تجارت و صنایع 

پشاور، انجنیر دارو خان معاون  –سرحد 
فدارسیون اتاق تجارت و صنایع بلوچستان 

کراچی، حاجی فتح خان رییس  –
فدراسیون بین المللی شرکت های 

کویته، سمیر امیر رییس  –ترانسپورتی 
 –ستان پژوهش شورای تجاری پاک

کراچی، سرفراز زاهد رییس عمومی 
اسالم آباد، بشارت احمد  –جنرال تایرز 

اسالم آباد، و  –مشاور امور شرکت ها 
جمیل اقبال مسوول تطابق ارشد حبیب 

این . کراچی، اشتراک کرده بودند –بانک 
بدان معناست که تمام شرکای این قرارداد 
در نشست ها حضور داشتند و به قدر 

سهم داران و شرکای تجارت  کافی با
ترانزیت این دو کشور گفتمان صورت 

افغانستان و پاکستان جلسات . گرفته است
متعدد روی موارد مختلف بویژه مسایل 
اقتصادی و قرار داد تجارت ترانزیت 

صرف از ماه : به طور مثال. داشته اند
،  4134جنوری الی نوامبر درسال 

و  بیست مرتبه نشست میان افغانستان
پاکستان در سطوح مختلف در افغانستان، 
پاکستان، تاجکستان، چین، عربستان 
. سعودی و امریکا صورت گرفته است

اما پاکستان به هیچ قیمت حاضر نیست 
این مارکیت را از دست بدهد و این ادعا 
که گویا با سهم داران قرارداد ترانزیت 

مشورت صورت نگرفته است بی بنیه 
ت مشخص عدم تطبیق اما مشکال. میباشد

اینجاست؛ بعد از این که قرار داد برای 
مدت زمان اندک در مرحله تطبیق گذاشته 
شد، پاکستانی ها دریافتند که حدود 

شغل را در سکتور مناقالت  111111
انتقال اموال تجارتی . از دست میدهند

افغانستان به گونه انحصاری مربوط به 
این میشد و ( نشنال لوجستیک سل)شرکت 

. شرکت مربوط به اردوی پاکستان میباشد
از جانب دیگر مارکیت آسیای میانه 

میلیون نفر جمعیت  09دارای حدود 
میباشد و از تولیدات چینایی، ترکی و 

در این مارکیت . ایرانی مشبوع شده است
رقابت برای پاکستان امریست دشوار و 
حد باالی قدرت فروش امتعه پاکستانی از 

این . الر تجاوز نخواهد کردیک بیلیون د
یافته ها در دانشگاه های پاکستان غوغا 
پر پا کرد تا اینکه قرارداد ترانزیت بین 
ً عملی نشد در حالیکه به  دو کشور قطعا
اساس کتاب طالبان نوشته احمد رشید، 
بینظیر بهوتو و نصرهللا بابر به ترتیب 
نخست وزیر و وزیر داخله پاکستان در 

ه های درگیردر افغانستان امر تقویت گرو
به بعد نقش حیاتی داشتند  3552از سال 

و یکی از رویا های این دو دسترسی به 
تقریباً بعد . مارکیت آسیای میانه بوده است

از دو دهه حکومت پاکستان دریافت که 
در مارکیت آسیای میانه رقابت از لحاظ 
کمی و کیفی ممکن نمیباشد، سپس عقب 

طبیق قرار داد تجارت نشینی کرده و از ت
و ترانزیت افغانستان و پاکستان ابا 
ورزیدند و طی مراحل کاالی وارداتی 
افغانستان را در کراچی و سایربنادر به 
تاخیر گذاشتند، طی مراحل ترکیبی در 

طی مراحل )گمرکات صورت گرفت 
ترکیبی به این معناست که اگر تجار 

کانتینر کاال وارد کرده  311افغانستان 
کانتینر مال التجاره  311اشد تمام این ب

همزمان در گمرکات طی مراحل گردد و 
اگر یک کانتینر به هر دلیلی موجود نباشد 

، (کانتینر دیگر طی مراحل نمی گردد 55
عدم جاده مناسب، و فساد قسمیکه از 

ساحه  0کراچی الی بنادر افغانستان در 
باید راننده ها پول بپردازند از موانع 

همچنان، . این قرار داد بوده است تطبیق

کانتینر در  1111، حدود 4134در سال 
بنادر پاکستان و در شهر ها توسط اردوی 
پاکستان متوقف گردید و هزینه توقفگاه و 

دالر در روز در فی کانتینر  411تعطیلی 
باالی تجار وضع میشد تا اینکه بالخره از 
بندر چاه بهار ایران برای تجارت بین 

 .لی افغانستان استفاده صورت گرفتالمل
در این جا جانب افغانستان بدون اینکه 
بگوید با شرکا مشورت نشده میتوانست 

در صورت سکتور مناقالت : ادعا کند
پاکستان در کوتاه مدت از ناحیه بیکاری 
متضرر شده ولی در میان مدت میتواند 
در تمام افغانستان مطابق به مواد موافقت 

ی سفر کنند که باعث ایجاد نامه به راحت
شغل بیشتر خواهد شد، بیشتر به سرمایه 
گذاری نیاز خواهد بود و بعد میتواند حتا 
فراتر از افغانستان به اساس قرارداد های 
دو جانبه پاکستان با کشور های آسیای 
میانه سفر کنند و مال التجاره پاکستانی را 
انتقال دهند و بعد کاالی صادراتی از 

ای آسیا ی میانه از طریق کشور ه
پاکستان به بازار های بین المللی عرضه 
میشد و از این بابت همچنان پاکستان 
میتوانست در آمد خوبی بدست بیاورد و 
در دراز مدت میتوانست از مراودات 

در . تجاری و ترانزیتی بیشترنفع ببرد
دهه میشود که  0حال حاضر بیشتر از 

شرق اروپا  جنوب آسیا با آسیای میانه و
از این مسیر تجاری و ترانزیتی استفاده 

 .نمیتوانند
جانب افغانستان اهمیت بنادر سه گانه 
پاکستان را مساوی به تمام معاونت های 

از تجربه حکومت . جامعه جهانی میدانند
قبلی باید آموخت که عدم موجودیت 
ستراتیژی مشخص در قبال متحدان مردم 

عدم اعتماد  افغانستان و شرکای کاری اش
را ببار میاورد و به بازی سرزنش می 

صرف ایاالت متحده امریکا از . انجامد
حدود  4132الی سال  4113سال 
 41111نفر کشته و بیشتر از  1911

نفرزخمی داده است و جامعه جامعه 
بیلیون دالر وعده  311جهانی بالغ بر 

بیلیون دالر را پرداخته  02کرده اند و 
انستان میتواند از یک حکومت افغ. اند

متحد قدر دانی کند بدون قیمت از دست 
دادن متحد دیگر و یا میشود از یک 
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فرصت استفاده کرد بدون از دست دادن 

 .فرصت دیگر
جانب افغانستان از پالن های حکومت یاد 
آوردی میکنند و تاجکستان را یکی از 
. همسایه های عالی افغانستان می شمارند

ن یکی از همسایه های بدون شک تاجکستا
آرام و خوب افغانستان میباشد اما از لحاظ 
تجارتی و ترانزیتی تا کدام اندازه به نیاز 
. های افغانستان میتواند جواب گو باشد

تاجکستان پایین ترین عاید سرانه را در 
جمهوری  39تولید ناخالص داخلی میان 

شوروی سابق دارا میباشد و بیشتر از 
 35.4)لص داخلی تولید ناخا %21

آن از وجوه ارسالی کار ( بیلیون دالر
گران تاجک در روسیه و سایر کشور ها 

به اینطرف  3595از سال . بدست مییاید
در نظر است که باالی دریای وخش در 

” راغون“جنوب تاجکستان بند برق بنام 
احداث گردد ولی به اساس اختالف نظر 
 میان تاجکستان و روسیه احداث این بند
برق عملی نشده است؛ از جانب دیگر 
ازبکستان نگران این است که محصول 

” طالی سفید“تشنه ی چون پنبه که بنام 
یاد میشود؛ موقیعیت ششمین تولید کننده و 
. صادر کننده را در جهان از دست ندهد

در صورت، بند برق راغون اعمار گردد 
اثرات منفی باالی تولید این محصول 

ن موضوع باعث شده تا ای. خواهد داشت
میان تاجکستان و ازبکستان تجارت و 
ترانزیت در حد ناچیز باشد و یکی از 
دالیل عمده احداث همین بند برق گفته 

حاال سوال اینجاست که تاجکستان با . شده
این همه معضالت تجاری و ترانزیتی 
چگونه شریک خوبی تجارت و ترانزیت 

برعکس  برای افغانستان میتواند باشد؟ اما
ازبکستان میتواند یکی از شرکای خوب 
برای تجارت و تصفیه نفت شمال 
افغانستان باشد که بدختانه قطعاً عالقه 
نسبت به تجارت و ترانزیت با افغانستان 

 .ندارد
افغانستان یک کشور کوهستانی محاط به 
خشکه و کمتر انکشاف یافته میباشد و 
قرار داد های ترانزیتی یکی از عمده 

ین اساسات تجارت بین المللی را تر
قرارداد ترانزیت با پاکستان . تشکیل میدهد

یکی از کوتاه ترین و اقتصادی ترین 

قرارداد های ترانزیتی برای تجارت بین 
قرار داد های . المللی افغانستان میباشد

ترانزیتی از طریق آسیای میانه به اروپا و 
مراتبه  0امریکا برای افغانستان 

بت به قرار داد ترانزیت گرانترنس
افغانستان با پاکستان خواهد بود ولی 
موجودیت این گزینه ها قدرت چانه زنی 
. افغانستان را با پاکستان افزایش میبخشد

قرارداد ترانزیتی از طریق بندر چاه بهار 
حساسیت های غرب را در قبال خواهد 
داشت وفاصله راه روی زمان انتقال و 

. ثیر منفی داردقیمت کاالی تجاری تا
مهمتر از همه باید روی تولیدات داخلی 
توجه جدی صورت بگیرد تا بیشتر افراد 
هم به کار گماشته شوند وهم سرمایه در 
داخل اقتصاد افغانستان به حرکت بیفتد و 
آرام آرام خود کفای و رونق اقتصادی 

 بوجود بیاید

دیدار احمد ضیا مسعود نماینده 
 فوق العاده رئیس جمهور

ازوزارت مخابرات وتکنالوژی 
 معلوماتی

 

احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس 
جمهوردراموراصالحات وحکومتداری 
خوب با هیئت رهبری وزارت مخابرات 
 :وتکنالوجی معلوماتی دیدار وگفتگو کرد 

 سرپرست حسام انجنیربریالی نخست
 معلوماتی وتکنالوژی مخابرات وزارت
 : گفت مهمانان به ید آمد خوش ضمن

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی 
درصدد آن است تا خدمات باکیفیت 
مخابراتی ، انترنتی و پستی را با مناسب 
ترین قیمت برای مردم افغانستان عرضه 

 .نماید

وزارت مخابرات بطور دوامدار تغیرات 
مثبت را درجامعه از طریق خدمات 

دانش، مخابراتی برای مردم افغانستان با 
تجارب، ومنابع که در جهت بهبود و رشد 
زندگی، انان را یاری میرساند حمایت و 

هدف وزارت مخابرات . پشتیبانی مینماید
و تکنالوجی معلوماتی تبدیل نمودن کشور 
به یک جامعه معلوماتی درچوکات قوانین 
 .کشور میباشد

سرپرست وزارت مخابرات درادامه 
ی اخیر دست آورد ها: سخنان شان گفت 

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی 
 :قرارذیل میباشد 

اصالً  4111خدمات مخابراتی درسال 
درافغا نستان وجود نداشت اما به اساس 
پالنها واستراتیژی های موفق وزارت 
مخابرات وتکنالوجی معلوماتی ساحات 
مسکونی تحت پوشش خدمات مخابراتی 

 .قرارگرفته است
ن ازهموطنان عزیزما وامروز میلیون ها ت

تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار 
گرفته اند ، دربخش سکتور مخابرات 
وتکنالوجی معلوماتی میلیارد ها دالر 
امریکائی سرمایه گذاری گردیده ، عاید 
سکتور مخابرات به دولت روز 
بروزدرحال افزایش میباشد ، دربخش 
های مختلف سکتور مخابرات وتکنا 

هموطنان ما زمینه  ایبر لوجی معلوماتی 
کارمساعد گردیده است که شامل کارمندان 
مسلکی ، غیر مسلکی ، قراردادیان ، 
کسبه کاران و فروشنده گان وسایل 

 .وتجهیزات مخابراتی را در بر میگیرد
با درنظرداشت  : کرد اضافه انجنیرحسام

رشد سریع خدمات مخابراتی و تکنالوژی 
ی خوب معلوماتی جایزه جهانی حکومتدار

را بدست آورده  GSM انجمن جهانی
است که یک افتخار بزرگ برای 

شبکه فایبر نوری که  ، افغانستان میباشد

از جمله بز رگترین و پیشرفته ترین 
با تطبیق  تکنالوجی عصر حاضر میباشد، 

این پروژه در قیمت خدمات مخابراتی و 
کاهش قابل مالحظه بعمل آمده   انترنتی

والیت کشور ازطریق کیبل است ،بیشتر 
فایبر نوری جهت تامین ارتباطات 
مخابراتی با هم وصل گردیده است ، 
درسایر والیت دیگر کار کیبل فایبرنوری 
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جریان دارد، کشور های همسایه از 
طریق کیبل فایبرنوری وصل گردیده و 
کار توسعه شبکه فایبر نوری در 

 .دیگروالیات کشورجریان دارد 
دربخش : گفت ادامهدر انجنیرحسام

انترنت پیشرفت های قابل مالحظه یی 
صورت گرفته است اما کافی نیست 
ودرقیمت خدمات مذکورکاهش چشمگیری 

 .بوجود آمده است 
انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی 
به مثابه اولین انستیتوت مخابراتی 
ومعلوماتی درهمکاری با وزارت محترم 

انکشاف تحصیالت عالی بخاطر رشد و
خدمات مخابراتی ومعلوماتی درافغانستان 

 .ایجاد شده است
ازاین انستیتوت ساال نه صد ها تن 
ازجوانان کشور در رشته مخابرات 
  وتکنالوژی معلوماتی به سویه لسانس

 .فارغ التحصیل میگردند 
 معلومات ، مخابرات وزارت سرپرست
 پستی خدمات درمورد مختصری
دمات ُپست خ: کرد ارائه ومخابراتی

داخلی وبین المللی 
ُپسته  درکشورطوردوامدارفعالیت دارد ، 

خانه ها درسراسر کشورطورمنظم 
  عرضه خدمات پستی مینمایند ، برای
  شرکت های ُپستی جواز عرضه خدمات

پستی توزیع گردیده است، بمنظور تنظیم 
هرچه بهتر امورپستی کنترول و نظارت 

م مقررات از شرکت های ْپستی اداره تنظی
 .خدمات پستی ایجاد گردید است

اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا بمنظور 
تنظیم ونظارت ازفعالیت شرکتهای 
مخابراتی ایجاد گردیده که وظایف ذیل را 
عهده دارمیباشد ، صدور ، تعدیل ، تقلیل 
ولغو جوازهای خدمات مخابراتی 
وانترنتی توسط اداره اترا صورت میگیرد 

از فعالیت های غیر  ، جلوگیری
جریمه  درکشور ،   مجازمخابراتی

متخلفین، کشف و ضبط دستگاه های سیم 
باکس را که به صورت غیر مجاز فعالیت 
داشتند،توقف فعالیت شرکت های بدون 
جوازدراین عرصه ، جلوگیری سایت 
های غیر اخالقی وفلتریشن نت کافی ها و 
فعالیت های شان تحت نظارت قرار 

داره تنظیم خدمات مخابراتی دارند، ا

مسؤلیت صدور جواز های فریکونسی 
برای رادیو وتلویزیون را نیزعهده 
دارمیباشد، صندوق بمنظور انکشاف 
خدمات مخابراتی درمناطق روستائی 
وقریه جات افغانستان ایجاد گردیده است 
که شرکت های مخابراتی ازعاید ما هوار 

فیصد را به این صندوق  2.5 خویش
 .ردازندمیپ

بیشترمناطق محل ها درکشور بشکل 
تحت   سبسایدی ازطریق همین صندوق

پوشش خدمات قرار گرفته است هم چنان 
درنظراست تا متباقی محالت دورافتاده 
کشوردرآینده نزدیک تحت پوشش خدمات 

 .مخابراتی قرارداده شود
 عرضه درمورد حسام بریالی محترم
 نسل تکنالوجی( 3G خدمات
 : گفت الکترونیکی رهوتذک )سوم

تذکره الکترونیکی سند است که از جعل 
و درکاهش و از بین   وتذویر جلوگیری
عالوه بر آن .می نماید  بردن فساد کمک

درامر مهم ملی یعنی انتخابات شفافیت 
رابه وجود اورده وپروسه انجام انرا 
سریع میسازد، ازاین کارت میتوان 

عمل درتنظیم سایر سکتور ها استفاده ب
آورد ، وزارت مخابرات مسؤلیت ایجاد 
سیستم تخنیکی تذکره الکترونیکی را به 
عهده داردوتوزیع تذکره از مسؤلیت های 
وزارت محترم امورداخله میباشد 
ودرقسمت ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی 
از پیشرفته ترین تکنالوژی استفاده بعمل 
میاید که ازطریق این سیستم نشان انگشت 

چشم گرفته میشود وتمام  ، عکس
معلومات های دارنده تذکره الکترونیکی 
دردیتابیس مرکزی ثبت میگردد واین 

فیصد مصؤن ومطمین 311سیستم مذکور 
 .بوده آماده توزیع میباشد 

 داری حکومت دربخش حسام محترم
 نیزگفت دیجیتالی وتلویزیون الکترونیکی

جهت عرضه بهتر خدمات،بهبود سطح  :
نان عزیزدر خصوص ایجاد زندگی هموط

و تقویت حکومتداری موثر و شفاف گام 
های متعددی را برداشته که قرارذیل 

 :خالصه میگردد
 ایجاد شهرکICT  
 معالجه از راه دور 
 آموزش از راه دور 

  برنامه آگاهی دهی برای زارعین با
 استفاده از تکنالوژی معلوماتی

 :دیجیتلی های تلویزیون

  منبعد ضرورت شرکت های تلویزیونی
ندارند که فریکانس بگیرند وتاورهارا 
اعمار نمایند بدین ترتیب ازمصارف 

 .متعدد دراین زمینه جلوگیری میگردد
  پروگرام های تلویزیونی از طریق شبکه

های دیجیتل مرکز ودرتمام والیت توسعه 
 .می نماید

  تعویض سیستم انالوگ موجود تلویزیونی
قواعد  با سیستم جدید دیجیتال و وضع

برای تلویزیون های که در کشور فعالیت 
 دارند

  91افغانستان برای ستالیت درموقعیت 
 .دارد موقعیت  درجه شرق در مدار 

  ایجاد ستالیت جهت تأمین ارتباطات دولتی
، نشرات تلویزیونی و سایر استفاده های 

 .تجارتی مورد استعمال قرار میگیرد
 سرپرست حسام انجنیربریالی محترم

 ازتشریف درخاتمه مخابرات ارتوز
 رئیس العاده فوق نماینده آوری

 .نمود وقدردانی سپاس جمهورابراز
محترم وهاب الدین سادات معین  متعاقبآ 

مالی واداری طی پرزنتیشن فعالیت های 
بخش مالی ، اداری ومنابع بشری را ارایه 

 .نمود 
وزارت   IT سپس ایمل مرجان معین
وماتی دربخش مخابرات وتکنالوجی معل

خویش پرزنتیشن را ارایه نمود ودرادامه 
خیرمحمد فیضی عضوبورد اداره اترا 
وگل احمد راستمن رئیس شرکت 
مخابراتی افغان تیلی کام پرزنتیشن های 
خویش را به حاضرین به نمایش گذاشته 

 .معلومات دادند 
دراخیرمحترم احمد ضیا مسعود نماینده 
 فوق العاده رئیس جمهوردرامور
اصالحات وحکومت داری خوب بیانیه 

موفقیت های : شانرا چنین آغازکرد 
وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی را 
به هیئت رهبری وکارمندان این وزارت 
تبریک گفته وفعالیت های این وزارت را 
ستایش وقدر دانی کرد وخد مات این 

 .وزارت را مهم و ارزنده شمرد 
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خویش گفت  محترم مسعود درادامه سخنان

مسئله اصالحات وحکومت داری خوب :
یکی ازموضوعات مهم شرایط زنده گی 
فعلی اداری کشور خواند ، متاسفانه 
هنوزهم در کشورما یک اداره خیلی عقب 

پروسیجرهای   مانده وجود دارد که دارای
عقب مانده وفساد زا میباشد وکارها به 

 .کندی پیش برده میشود 
تازه درمرحله که یک حکومت 

درکشوربوجود آمده بسیارمهم استکه ما 
معتقد به یک اصالحات اداری عمیق 
درهمه نهاد های حکومتی خود باشیم 
تاازاین طریق بتوانیم برای هموطنان 
خویش خدمات قابل مالحظه عرضه کنیم 

. 
کارکردهای وزارت : وی درادامه گفت 

مخابرات وتکنالوجی معلوماتی دریک 
واگر به همین شکل  دهه گذشته عالی بوده

درتمام وزارت خانه ها تعقیب میشد 
واگرجدی تعقیب میگردید ما 
امروزصاحب نهاد ها و وزارت خانه 
های تخصصی میبودیم که به همه 
نیازمندی های جامعه ما پاسخ گو بود ، 
اما با تاسف مابسیاری ازوزازت خانه 
هارا میبینم که درمرحله تکاملی که 

آنها نایل نگردیده  وزارت مخابرات رسیده
 .اند 

: ایشان در ادامه افزود 
ملیون تن  41امروزدرکشوربیش از

ازخدمات مبایل استفاده میکنند ، بیش از 
فیصد فضای کشورما یک زیربنای  89

 2مسایل تخنیکی یا انترنتی دارد وبیش از
ملیون نفربه خدمات انترنتی دسترسی 

 .دارند 
موضوع فایبرنوری مسئله مهمی استکه 
میتواند افغانستان را با کشور های همسایه 
وصل کند ویک پدیده مهم تخنیکی میباشد 
که میتواند به حیث یک گذرگاه معلوماتی 
ازآن استفاده صورت گیرد ، همان 
طورکه مسایل ترانسپورتیشن درکشور 
اهمیت بسیاردارد درمسایل اقتصادی به 

دمات وزارت مخابرات هم همان اندازه خ
درکشورحایزاهمیت است چون کشورها 
را با هم ارتباط میدهد وسرعت رشد 
اقتصاد وتجارت را توسعه میبخشد وانتقال 
معلومات نیزبین کشورها نقش ارزنده را 

ایفا میکند که خوشبختانه کشورما امروز 
دریک مرحله قرار دارد که اگرخدا 

های  بخواهد مسئله فایبرنوری باکشور
همسایه حل ووصل گردد ما به حیث یک 
گذرگاه مسایل معلوماتی دربین کشورهای 
منطقه نقش ایفاکنیم که این یک 

همان طورکه .افتخاربزرگ منطقوی است 
کشورماازنظرتجارت کشورمنطقه 

هم  ITمرکزی است میتواند ازنقطه نظر
 . یک کشور مرکزی باشد 

دست :ایشان درخاتمه سخنان شان گفت 
د های که دریک دهه اخیرداشته قابل آور

تقدیر وتمجید است ، وزارت مخابرات 
دربخش اصالحات اداری وحکومت داری 
خوب میتواند نقش کلیدی داشته باشد ودر 
قسمت اقتصادی هم نقش بارزرا دارا 
میباشد ودربخش اصالحات اداری میتواند 

برپا کند  IT  انقالب بزرگ ازطریق
استفاده وپروسیجرهای اداری با 

ازتکنالوجی کوتاه کرده شفافیت را درتمام 
 .نهاد ها ی حکومتی بوجود بیاورد 

 دفتر با تا خواست مخابرات وازوزارت
 جوانب درهمه صمیمانه همکاری ایشان
 . باشد داشته

 

 پروژه 02 داد قرار عقد

 کشور تیوال 02 در یمرغدار

 

 
 یبرا یمرغدار پروژه 02 قیتطب قرارداد

پنجشنبه  روز کشور تیوال ده در زنان
 و یاریآب زراعت وزارت در جدی 11

 .دیگرد عقد یمالدرا
 وزارت مقر در مناسبت نیهم  به یمحفل

 یکندز خان میسل اشتراک به زراعت
 امان ریم  زراعت، وزارت سرپرست

 ، وزارت یمسلک نیمع یدریح نیالد

 یادیز عده و نیمسول و روئسا از یبرخ
 ادی یها پروژه پوشش تحت که یزنان از
 .بود شده برگزار  رندیگیم قرار شده
 یمل برنامه طرف از ها پروژه نیا

 زراعت وزارت یومالدار یباغدار

 یم قیتطب  N.H.L.P ای  یومالدار یاریآب

 گردد
 یسخنران در زراعت وزارت سرپرست

  سا،یکاپ ، کابل یها تیوال  که گفت خود
 ، بلخ سمنگان، کندز، ، تخار پروان،

 پروژه نیا  شامل  هرات و کنر ننگرهار،
         دو تیوال درهر که باشند یم  ها

 خانواده 02 یولسوال هر در و  یولسوال

 1222 تیوال ده در  مجموع در و

 قرار ها پروژه نیا پوشش تحت خانواده
 .گرفت خواهند

 و یتخم مرغ قطعه 122 خانواده هر به 

 مواد لوگرامیک 022 تا 002 از_  یگوشت

 یمرغدار لیوسا و ها نیواکس – خوراکه

 .گرددیم عیتوز گانیرا طور به
 که ییها خانم  -شده میتنظ پالن اساس به

 در ماه 0 یبرا شوند یم پروژه نیا شامل

 وهیش تا نندیب یم آموزش یمرغدار بخش
 را مرغ پرورش یمسلک و یکیتخن یها

 در که یلیوسا با آن از بعد و  بدانند
 یفارمها کنترول خودشان دارند اریاخت

 بدست اند کرده جادیا که را یمرغدار

 0 تا 6 ماهانه شده ادی یها فارم. رندیگ
 .داشت خواهد دیعا یافغان هزار
 1111 ها پروژه نیا قیتطب انیجر در

 تن کیمتر 19910 و مرغ تخم ونیلیم

 مسووالن. شد خواهد دیتول مرغ گوشت
 ۀبرنام کی نیا که ندیگویم پروژه نیا

 یمل پروژه یزسو ا که است یتجربو
 زراعت وزارت یومالدار یباغدار

 ونیلیم 102 نهیهز به یمالدار و یاریآب

 یم قیتطب سال مینو  کی مدت در یافغان
 . شود

 نسویا به سال نیچند از زراعت وزارت
 در یمرغدار صنعت به یجد توجه
  از تیحما آن هدف که است نموده کشور
 سطح بردن بلند و  ییروستا یها خانواده
 یفارمها جادیا قیازطر آنها یاقتصاد
 دیتول از تیحما – زنان یبرا یمرغدار

 بردن بلند – مرغ تخم و گوشت یداخل
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 سالم اشتغال جادیا – داتیتول نیا زانیم

 سکتور از تیحما و زنان یبرا
 باشد یم   یمرغدار بخش در یخصوص

. 
 و  یباغدار یمل برنامه  راستا نیدرهم 

 گرید کنار در(  N.H.L.P )  ای یمالدار

 (CARDEF – RMLSP) مانند ها پروژه
 .کند یم تیفعال بخش نیدرا

 یباغدار یمل برنامه یمرغدار بخش 

 حال تا یالدیم 0229 سال از یومالدار

 یاریآب زراعت وزارت چوکات در

 6 یدرط بخش نیا. کند یم کار یومالدرا
 و تیتقو یها نهیزم توانسته گذشته سال
 ۀخانواد هزار 02 از شیب یاقتصاد رشد

 00 شامل تیوال 10 در را ییروستا

 مساعد زنان به کمک قیازطر یولسوال

 .سازد
 یمل پروژه قیطر از تنها مدت نیدرا  

 تخم ونیلیم 11111 یومالدار یباغدار

 گوشت تن کیمتر 909 از شیب و مرغ

 ۀنیزم آن کنار در. است شده دیتول مرغ
 به تن 1222 از شیب یبرا شغل جادیا

 یها پروژه در نریتر و آموزگار ثیح

 .است شده فراهم زین مختلف
 یومالدار یباغدار یمل پروژه درکنار

 و  CARDEF مانند یگرید یها پروژه

 فارم جادیا بخش در زین  RMLSP پروژه

 در مردم با آن وپرورش یمرغدار یها
 .اند نموده کمک کشور مختلف مناطق

 یها پروژه از یکی که CARDEF پروژه 

 تیتقو یبرا است زراعت وزارت مهم

 9 یمرغدار یارزش رهیزنج شتریب هرچه
 010 تیظرف با را یمادر ستاک فارم

 دستگاه هیپا پنج و القا قابل تخم ونیلیم
 چوچه ونیلیم 010 تیظرف با یکش چوچه

 ننگرهار تیوال در سال کی در مرغ

 .است نموده اعمار
 یگوشت مرغ یتجارت فارم 121 همچنان

 شده جادیا هلمند و ننگرهار یها تیدروال

 به را یگوشت مرغ ونیلیم 019 ساالنه که

 کند یم عرضه بازار
 شده ادی یها تیفعال درکنار  پروژه نیا

 تیوال در را یتخم یها مرغ فارم 910

 که کرده جادیا هلمند و ننگرهار یها

 بازار به را مرغ تخم ونیلیم 1010 ساالنه

 .کند یم عرضه
 نیتر مهم مرغ، سالم هیوتغذ خوراکه دیتول

. است یمرغدار یها فارم جادیا در بخش

 حال در  CARDEF  پروژ بختانه خوش

 خوراکه دیتول بزرگ کهیفابر کی ساخت

 . است مرغ
 مجهز یعصر لیوسا با که کهیفابر نیا

 مرغ خوراکه تن 12 دیتول تیظرف است

 ندهیا ماه هفت تا و دارد را ساعت کیدر

 .شد خواهد لیتکم آن کار
 به ننگرهار از یمرغدار تجارب انتقال 

 فروش تیمارک سیتاس و بلخ تیوال
 در فارمها جادی،ایمرغدار محصوالت

 دیتول کهیفابر واعمار  پروان تیوال
 برنامه از بلخ تیوال در مرغ خوراکه

 .است CARDEF پروژه ندهیآ سال یها
RMLSP زراعت وزارت گرید پروژه 

 یمرغدار به آن کار بخش کی که است
 پروژه نیا است شده داده اختصاص

 دو در را خانواده 0222 از شیب  توانسته

(  جوزجان و بلخ) کشور شمال تیوال
  داده قرار یمرغدار برنامه پوشش تحت
 زنان یبرا شده جادیا یها فارم قیازطر

 و کند دیتول مرغ تخم ونیلیم 16 از شیب

 کمک را ها خانواده اقتصاد قیطر نیا از

 .کند
 یبرا فراوان یها تالش راستا نیدرهم

 0210 سال در صنعت نیا گسترش

 ادارات است ودرنظر دارد انیجر یالدیم
 یاریاب زراعت وزارت نظر تحت شده ادی
 سال یبرا را یعیوس یها پالن یمالدرا و

 .دینما قیتطب یالدیم 0210
 

 یها کانال پروژه پنج داد قرار
  شد امضا یاریآب

 

 وزارت انیم ها پروژه نیا داد قرار عقد
 مختلف یها شرکت و آب و یانرژ

 09 یمجموع ارزش به یافغان یساختمان

 در یافغان 119 هزارو 100 و ونیلیم

 ظهر از قبل وهرات ایپکت خوست، تیوال

 روان سال یجد 0 مورخ شنبه سه روز

 صورت آب و یانرژ وزارت مقر در
 .گرفت
 ها پروژه نیا جمله از که شود یم گفته
 شامل خوست تیوال مرکز در پروژه سه

 دران،ځ ،یسرا کاروان)  یها کانال
( یمخل و ارانیبخت ان،یمال یگیب کلستر،
 و ایپکت تیوال در خطابه کانال پروژه
 هرات تیال و یقوچ قلعه کانال دوم بخش

 .باشدیم
 صورت به پروژه نیا احداث و اعمار با

 نیزم هکتار 1610 حدود در یمجموع

 9091 تعداد به و یاریآب تحت یزراعت

 .شد خواهند دیمستف آن آب از لیفام
 و یسرا) کانال پروژه که است یگفتن
 نهیهز با خوست تیوال مرکز در( درانځ

 با یافغان 012 هزارو 909 و ونیلیم 10

 عقد( وهاج کیونی)  یساختمان شرکت
 یمجموع کانال نیا اعمار به که دیگرد

 116 از یزراعت یها نیزم یاریآب

 که رفت خواهد باال هکتار 191 به هکتار

 دیمستف لیفام 0202 حدود در آن آب از

 .شد خواهند
 کلستر، کانال یها پروژه قسم نیهم به
 با یمخل و ارانیبخت ان،یمال ،یگیب

 ارزش به متحد ینو یساختمان شرکت

 و هزار 900 و ونیلیم 00 یمجموع

 حداث ا با که دیرس امضاء به یافغان 000

 نیزم هکتار 921 حدود در ها کانال نیا

 1090 تعداد به و یاریآب مورد یزراعت

 .شد خواهند دیمستف آن آب از لیفام
 خطابه کانال پروژه که ستیاور ادی قابل

 016 ونیلیم12 ارزش به ایپکت تیوال در

 یساختمان شرکت با یافغان 600 و هزار

 نیا احداث با که شد عقد( زریال افغان)

 تحت نیزم هکتار 020 حدود در پروژه

 آن آب از لیفام 0992 و یاریآب پوشش

 .شد خواهند دیمستف
 قلعه پروژه دوم بخش حال نیهم در
 هرات تیوال یسنگ رباط یولسوال یقوچ
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 901 و هزار 116 و ونیلیم 0 نهیهز به

 برادران) یساختمان باشرکت یافغان
 با که دیرس امضا به( سیبادغ یرسول

 هکتار 102 حدود در پروژه نیا احداث

 آب از لیفام 900 و یاریآب مورد نیزم

 .شد خواهند دیمستف آن
 نیا نیزاید  یسرو که ستیادآوری قابل

 و مجدد یایاح پروگرام یسو از پروژها

( IRDP)یاریآب یها شبکه انکشاف

 وزارت یها پروژه انسجام استیر
 .است گرفته صورت آب و یانرژ

 اصالح یها تخم عیتوز برنامه
 موفقانه ننگرهار در یبزر شده

 گرفت صورت

 ننگرهار تیوال زراعت استیر نیمسوول
 گندم عیتوز پروسه موفقانه لیتکم از

 .دهندیم خبر تیوال نیا در شده اصالح
 یها تخم عیتوز یخزان نیکمپا آغاز از

 کشور سراسر در یبذر شده اصالح
 نیدهاق به گندم تن کیمتر 9009 مجموعا

 یوسرو یبند هیسهم شامل که  تیوال 01

 گرفته قرار تیوال زراعت یها استیر
  .دیگرد عیتوز بودند

 را  ییها گزارش ها رسانه نیا از شیپ
 ننگرهاربه در دهقانان از یبرخ تیازشکا
 یها تخم عیتوز ایگو که رساندند نشر

 یها یدرولسوال یبزر شده اصالح
. است نبوده عادالنه  تیوال نیا مختلف

 جات غله توسعه استیر نیمسئول اما
 خبر نیا رد ضمن زراعت وزارت

 : ندیگویم
 هکتار 00222 داشتن با ننگرهار تیوال 

 12 به ازین یللم و یآب کشت تحت نیزم

 شده اصالح یبذر تخم تن کیمتر هزار

 از تیوال نیا دهقان  هزار 102  تا دارد

 امکانات لیدل به اما شوند دیمستف آن
 کیمتر 010 صرف  امسال یمال محدود

 حدود یبرا یبزر شده قیتصد گندم تن

 ننگرهار یولسوال 00 در دهقان هزار 12

% 9 تنها صورت نیا به که دیگرد عیتوز

 برنامه پوشش تحت تیوال نیا نیدهقاق
 قرار یبذر شده اصالح یها تخم عیتوز

 .گرفتند

 شده نییتع راهکار اساس به حال نیدرع
 دیمستف برنامه نیازا پار سال که ینیدهاق
 قرار پوشش تحت امسال بودند شده

 .نگرفتند
 حضور در گندم عیتوز برنامه قیتطب

 یتیوال یشورا از یها ئتیه داشت
 یها بخش مسووالن ولسواالن، ننگرهار،

 ، یزراعت قات،اموریج،تحقیترو
 جات غله و تدارکات ،یالبراتوار،مال

 .است گرفته صورت
 به یومالدار  یاریآب زراعت وزارت
 پروسه از بهتر وکنترول یبررس منظور

 یها تخم عیتوز یخزان نیکمپا قیتطب
 گذشته ماه انیدرجر یبذر شده اصالح

 کارمندان از متشکل ینفر ده ئتیه
 از دیبازد یبرا مرکز از را یفن و یمسلک
 شده اصالح یها تخم آن در که یاتیوال
 نیا. نمود اعزام است شده عیتوز یبذر
 نیا پوشش تحت که ینیدهاق با ئتیه

 از و نموده صحبت اند درامده پروسه
 نانیاطم آن موقع وبه عادالنه عیتوز

 .نمودند حاصل

جلسه گزار ش دهی مالی 
مسئولین مرکز و والیات به مقام 

 وزات مالیه برگزار شد

 

در مرکز و آمرین  مسئوالن مالیه دهندگان
بخش عواید در والیات گزارش های مالی 

جدی سال روان به  42شان را به تاریخ 
محترم مصطفی مستور سرپرست وزارت 

این مراسم که در . مالیه ارائه نمودند
هوتل کانتیننتال برگزارشده بود محترم 
مصطفی مستورسرپرست وزارت مالیه ، 
، محترم عبدالرزاق وحیدی معیین اداری 

محترم نجیب احمدزی سرپرست ریاست 
عمومی عواید ، محترم مجیب الرحمن 

شیرزاد رییس عمومی پالن عواید و سایر 
 .مقامات شرکت ورزیده بودند

در این محفل مقامات هرکدام به نوبۀ خود 
در مورد چگونگی جمع آوری عواید 

محترم مصطفی مستور . صحبت نمودند
 سرپرست وزارت مالیه در مورد جمع

عواید : آوری عواید و کاهش آن گفت 
کشور نسبت به سال مالی گذشته کاهش 

باید تالش نماییم تا باهمکاری . یافته است
و هم آهنگی هم مشکالت موجود را حل 

 .نماییم
حکومت جدید همانند حکومت : وی افزود 

قبلی نخواهد بود ما در راستای کاهش 
فساد اداری شاهد اقدام عملی رییس 

ور مبنی بر برکناری مقامات جمهورکش
وی ضمن هشدار به . والیت هرات بودیم

مسئولین در مرکز و والیات گفت بعد از 
این سیاست مجازات و مکافات تطبیق 
میگردد و اگر مسئول یک بخش پالن داده 
شده را تکمیل نماید مورد تقدیر قرار 
خواهد گرفت و اگر تخلف نماید با وی 

 .می گیرد مطابق قانون برخورد صورت
در ادامه مجیب الرحمن شیرزاد رییس 
عمومی پالن عواید به روسا و مسئوالن 
مالی در مرکز و والیات تذکر داد که باید 
هدف تعیین شده توسط صندوق وجهی بین 
المللی پول را پوره نماییم ، در غیر آن 
بانک جهانی و این صندوق همکاری اش 

 .را کم میسازد
روسا مشکالت  در اخیر آمرین مالی و

شان را با مقام وزات مالیه مطرح نمودند 
که ایشان نبود امنیت ، کمبود تجهیزات و 
پرسنل را مشکالت فرا راه جمع آوری 

 .مالیات عنوان نمودند

 

پاکستان با حضور مهاجرین 
افغان الی اخیرسال 

 موافقه نموده است5102
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سرتاج عزیزمشاورامنیت ملی پاکستان     

قات باجانان موسی زی اخیراًدرمال
سفیرافغانستان دراسالم آباد گفت که ما 
موافق استیم که مهاجرین افغان الی اخیر 

در پاکستان زنده گی نمایند و  4139سال 
کسی نمی تواند آنها را جبرأ از افغانستان 

 .خارج نمایند
به اساس معلومات ریاست قونسلی     

وزارت خارجه دراین دیدار 
،اظهارات حکومت ملی  سفیرافغانستان

خیبرپشتونخوارادرقبال مهاجرین افغان 
متاثیرکننده خوانده وگفته است که مسله 
مهاجرین یکی ازمسایل مهم برای دولت 

 .افغانستان می باشد 
سرتاج عزیز،اظهارات حکومت محلی     

خیبرپشتونخوا را رد نموده وگفت که 
مهاجرین را کسی نمی تواند به 

وماتوافق کردیم که الی زوراخراج نماید 
به زنده گی شان  4139اخیرسال 

درپاکستان ادامه می توانند ،تاشرایط 
مناسب برای بازگشت آنها فراهم 
گرددودراین مورد پیشنهادات واضح 
ومفصل به دونرهای خارجی تهیه شده 

 .است
سفیر افغانستان ضمن تشکری     

ازموقف حکومت مرکزی پاکستان گفت 
تان عزم جدی برای که دولت افغانس

بازنگری مکمل ستراتیژی بازگشت 
مهاجرین دارد،تازمینه عودت آنها 
میسرگرددودراین راستاسهم مهاجرین 
درپالیسی های عمده دولت به شمول 
پالسی ملی زیربناها،پالیسی ملی زراعت 
وسایرپالسی های عمده دولت فراهم نماید 
واین هم باطرح یک پالن سطحی عاجل 

سلۀ عودت داوطلبانه ودایمی ممکن وبایدم
مهاجرین ازطریق مهیاساختن شرایط الزم 

 .صورت پذیراست
سرتاج عزیز،بامهم دانستن داشتن     

پالیسی مفصل وموثربرای عودت 
داوطلبانه ودایمی مهاجرین ،گفت که 
امیدواراست شرایط مناسب برای برگشت 

 .مهاجرین افغان مساعدگردد

 

 جلسه هماهنگی میان دونرها و
وزارت معادن و پطرولیم تدویر 

 یافت
 

میر  جلسۀ همآهنگی دونرها به ریاست 
احمد جاوید سادات معین پالیسی و برنامه 
ها و سرپرست وزارت معادن وپطرولیم، 

عبدالجمیل حارث معین مالی  با اشتراک 
و اداری وزارت معادن و پطرولیم و 
نمایندگان بیشتر از بیست دونر و سفارت 

ر تاالر کنفرانس های وزارت خانه ها د
 .معادن و پطرولیم تدویر یافت

در ابتدای مجلس آقای میراحمد جاوید 
اشتراک  سادات ضمن خوش آمدید به 

کننده گان این جلسه در مورد اهمیت 
اشتراک همه گان به چنین جلسات سخنان 
خویش را ایراد نمودند و دربارۀ پیشرفت 
های وزارت معادن و پطرولیم طی 

های گذشته، استفاده درست از منابع سال
زمینی افغانستان، اهمیت حکومت داری 
خوب در برنامه های وزارت معادن و 
پطرولیم، و همچنان از برنامه های آینده 
این وزارت در مورد تطبیق ریفورم برای 
بهتر شدن و شفافیت بیشتر به اشتراک 

 .کننده گان وضاحت دادند
یم سرپرست وزارت معادن و پطرول

همچنان در مورد پیشرفت وزارت معادن 
و پطرولیم برای تدوین مقرره های جدید 
در پرتو قانون جدید معادن به اشتراک 

 .کنندگان معلومات ارایه نمودند
عبدالجمیل حارث معین مالی و اداری 
وزارت معادن و پطرولیم ضمن 
سپاسگزاری از کمک های همه جانبه 

معادن و دونرها که تا اکنون با وزارت 
در مورد پالیسی مالی  پطرولیم داشته اند، 

جمهوری اسالمی افغانستان به خصوص 
وزارت معادن و پطرولیم در مورد درآمد 

حاصله از معادن به اشتراک کننده گان 
 .این جلسه معلومات ارایه نمودند
مشاورین  در بخش دوم این جلسه، 

وزارت معادن و پطرولیم با ارایۀ 
در رابطه به قانون جدید پریزنتیشن ها 

معادن، پالیسی جدید مالی، بهتر شدن نقش 
زنان در امور مربوط به معادن، 
هماهنگی هرچه بیشتر تمویل کننده گان و 
دونر ها درهنگام به قرارداد سپردن 

تکنولوژی  معادن، ایشان را با استفاده از 
( app sheet smart )جدید که بنام

ریزی کمک است دعوت نمودند و برنامه 
ها در چوکات وزارت معادن وپطرولیم 
با درنظر داشت اولویت های کاری 

موثریت این کمک ها را   وزارت 
 .بسیارخوب تلقی نمودند

دربخش دیگر این برنامه، نمایندگان 
دونرها به نوبه خود از وزارت معادن 
وپطرولیم برای تدویر چنین یک جلسه 
 اظهار امتنان نموده و پیشرفت وزارت

را در موارد یاد شده  معادن و پطرولیم 
چشم گیر تلقی نموده و تعهد خویش را 
مبنی بر تداوم کمک های خویش اعالم 

 .نمودند
در آخر طرفین وزارت معادن وپطرولیم 
و دونرها بر ضرورت تدویر هرچه 
بیشتر این مجالس تاکید داشته و تدویر 
چنین جلسات را هر دوماه یکبار فیصله 

 .نمودند

تدویر ورکشاپ آگاهی ازخطرات 
استفاده از مواد منفجره در 

 استخراج معادن

 

ورکشاپ یک روزه تحت عنوان 
” مقررات عمومی انفجاری درمعادن “

ازجانب ریاست معدنکاری کوچک در 
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ریاست معادن والیت کنر تدویر   تاالر
 .شد

نخست انجنیر شیرمحمد درحالیکه معاون 
 مقام وکارمندان معادن والیت
کنرونورستان، مسئولین وکارمندان 
شرکت های خصوصی معدنکاری 

نیز اشتراک   وریاست معادن کوچک
نموده بودند، ضمن ارایه شیوه های 
: مختلف انفجاری دررابطه گفتند

ازآنجائیکه منابع طبیعی افغانستان اکثراً 
درطبقات زیر زمین سخت ونرم یعنی 

غرض استخراج . مختلف قراردارند
بع مربوط از طبقات فوق مناسب منا

دانستن سیستم های استخراجی انفجاری 
معادن عالوه برمقررات قانونی یک 
سلسله مقررات دیگر نیز باید هنگام 
پیشبرد امورات انفجاری در نظرگرفته 

  شود
بادرنظرداشت اینکه مسئول معدن  .

مکلف است که آ نعده کارگرانیکه برای 
ند باید پروسه امور انفجاری استخدام میشو

ازصحتمندی آنها اطمینان داشته باشد، 
حداقل فاصله محدود برمه کاری تا محل 

الی  311قرارگرفتن ماده منفجره نباید از
چون تماس مواد . مترکمترباشد 391

منفجره بادست عوارض جانبی را ایجاد 
میکند کارگران باید درموقع استفاده از 
مواد منفجره از دستکش های پالستیکی 

داخل شدن انفجار . ن استفاده نمایندمصئو
چیان بطور دسته جمعی به انبارمواد 

درمعادن روباز قبل . منفجره ممنوع است
ازآتش گرفتن، انفجارچی باصدای بلند ویا 
وسیله ذیکنال که احتمال انفجار شروع 
وختم انفجارکه مصئونیت ساحه را نمایان 
گر باشد برای عابرین وکارگران توسط 

انفجارچی با بلند نمودن  کارگر فنی
بیرقهای سرخ از مصئونیت ساحه 

 .اطمینان داده می شود
دراخیر یک سلسله دستورات که هنگام 
خطرات ناشی از مواد منفجره الزم 
دانسته میشددر مورد آموزشهای الزم به 

 .اشتراک کننده گان ارایه گردید
جلسه با دیدار نمایندگان دونر ها از 

های مرمر نمایشگاه کوچک سنگ 
 .افغانستان به پایان رسید

 

تداوم همکاری بانک جهانی و 
صندوق بین المللی حمایت از 
اطفال با وزارت کار،امور 

 اجتماعی،شهدا و معلولین

 

درنشستی که در دفتر مقام وزارت کار، 
اموراجتماعی، شهدا و معلولین برگزار 

گان بانک جهانی و صندوق  گردید، نماینده
حمایت از اطفال حضور بین المللی 

روی موضوعات ذیل بحث و . داشتند
تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم 

 .اتخاذ گردید

  هماهنگی میان ریاست عمومی تامینات
اجتماعی و دفتر محترم یونسف و بخش 
مصئونیت بانک جهانی در قسمت طرح و 
تطبیق برنامه های مصئونیت اجتماعی در 

 .سطح کشور
ل انعقاد شده بین اداره تطبیق پروتوکو .3

یونسف و وزارت کار،اموراجتماعی، 
و  4139شهدا و معلولین برای سال های 

4130. 
ترتیب پالن تطبیقی ستراتیژی تهیه شده  .4

 .در مورد اطفال کارگر روی سرک
برگزاری جلسه فی مابین نهاد های ذیدخل  .1

و هماهنگی بین نهاد های ( در مورد
 .مختلف

مرکزی از اقشار ایجاد یک سیستم واحد  .2
 .فقیر و آسیب پذیر به شمول اطفال

در جلسه توافق روی هماهنگی بیشتر 
فعالیت سه جانب فوق الذکر صورت 
گرفته و تصمیم گرفته شد تا تیم های 
تخنیکی هر سه طرف جلسه تخنیکی را 
پالن نمایند و روی تفصیالت چگونگی 

همکاری و بررسی  تقویه، هماهنگی، 
ه رئیس عمومی تنظیم ب. تخنیکی نمایند

تامینات اجتماعی هدایت داده شد تا این 
 .جلسه تخنیکی را تنظیم و تعقیب نماید

در ادامه از اداره محترم یونسف تقاضا 
گردید تا پالن تطبیقی دوساله شان را 
همراه با وزارت کار و امور اجتماعی 
شریک سازند تا بعد از غور و بررسی 

در این  .طی یک پروتوکول تصویب گردد
قسمت نماینده یونسف متعهد گردید تا طی 
ده روز آینده پالن مذکور را نهائی و به 
دسترس وزارت کار و امور اجتماعی، 

 .شهدا و معلولین قرار دهند
درقسمت ایجاد سیستم دیتابیس فیصله 
گردید تا یک سیستم مدیریت معلوماتی 

(MIS ) واحد مرکزی برای افراد فقیر و
ایجاد گردد و به حیث قدم آسیب پذیر 

بعدی فیصله گردید تا در قدم نخست 
( Note Concept)یاداشت راهکار آن 

ترتیب گردد تا فعالیت الزمه بعدی انجام 
 .یابد

در ختم جلسه نماینده گان بانک جهانی نیز 
حمایت خود را از ایجاد یک میکانیزم 
هماهنگی میان وزارت کار، 

؛ اداره اموراجتماعی، شهدا و معلولین
محترم یونسف و بانک جهانی ابراز داشته 
اند و در زمینه آماده گی همکاری تخنیکی 

 ..را اظهار نمودند

 یاجرا مورد در ورکشاپ ریتدو
 یبودجو یها واحد یبرا بودجه
  دولت

 
 سهولت یبرا بودجه یعموم استیر
 یبعض و بودجه یاجرا در ینیآفر
 دو ورکشاپ بودجه، قیتطب در راتیتغ

 1090 یجد 01 و 02 خیتار به را روزه

 .نمود دائر نتالیانترکانتن هوتل در
 بودجه یعموم سییر ورکشاپ نیا در
 سکتور نیمسئول ،یمیحل اءالرحمنیض
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 یها واحد نیمسئول و بودجه مختلف یها

 اشتراک یحساب و یمال ،یبودجو
 اظهار با بودجه یعمموم سییر.دداشتن
 ۀبار در گان کننده اشتراک از سپاس

 در داده؛ معلومات 1091 سال ۀبودج

 اجراء بودجه، یداخل یها تهیکم مورد
 ساختن آماده بودجه، قیتطب صات،یتخص
 یتیوال بودجه مورد در و یمال یها پالن

 .داد معلومات
 خواست یحساب و یمال نیمسئول از یو
 سند با همراه را خود یمال یپالنها که
 شان اقدام هر و سازند اریع بودجه یمل
 .باشند یمل ۀبودج با یروشنائ در
 در بودجه یعموم استیر کارمندان بعدا  
 قبل، سال بودجه از حاصله تجارب مورد

 ،اضافه1091 بودجه در راتییتغ قیتطب

 تدارکات و هیته یبخش و معاشات ،یکار
 .نمودند ارائه را خود یها شنینتیزیپر
 یها سوال به ورکشاپ نیا ریاخ در

 کارمندان طرف از گان کننده اشتراک
 .شد داده پاسخ بودجه یعموم استیر
 

 ها پروژه از لیفام 0202

 مروزین تیوال در یانکشاف
 دندیگرد دیمستف

 
 در یمل یهمبستگ برنامه پروژه چهار
 .شد سپرده یبردار بهره مروزبهین تیوال
 ۀپروژ چهار یافغان۰۰۰۱۱۱۱ نهیهز به

 ایاح وزارت یمل یهمبستگ ۀبرنام
 یها یدرولسوال راً یاخ دهات وانکشاف

 تیوال چخانسور و خاشرود چهاربرجک،
 .گرفت قرار مردم ۀاستفاد مورد مروزین
 یمل یهمبستگ ۀبرنام نیمسوول قول به
 یانکشاف یها پروژه نیا مروزین تیوال

 یها چاه و یمراکزاجتماع اعمار شامل
 آن یایمزا از که باشدیم یدنیآشام آب

 .اند دهیگرد دیمستف لیفام ۰۱۰۱

 از یمل یهمبستگ برنامه ستیآور ادی قابل
 تیوال در حال تابه شیها تیفعال شروع

 را یافغان( ۶۰۷۰۰۰۱۰) مروزمبلغین
 که المنفعه عام پروژه( ۰۰۶) قیدرتطب
 آب شبکه ، ترانسپورت یسکتورها شامل
 مرکز ، آموزش ، کانال ، برق ، یرسان

 مصرف به گرددیم شتیمع و یاجتماع
 تاس دهیرسان

 یدالر ونیلیم 011 کمک 
 با میتعل یبرا یجهان مشارکت

  افغانستان

 
 122 میتعل یبرا یجهان مشارکت برنامه

-0216 یسالها در را کمک دالر ونیلیم

 .نمود اعالم افغانستان معارف با 0219

 بورد نشست نیآخر در دیجد کمک نیا
 یبرا مشارکت یجهان برنامه یروسا
 صورت شد برگزار واشنگتن در که میتعل

 .گرفت
 که میتعل یبرا یجهان مشارکت برنامه 

 یم شناخته عیسر روش ابتکار بنام قبالً 

 در 0210 سال در را خدماتش نیاول شد

 شامل برنامه نیا. نمود آغاز افغانستان
 یولسوال 12 در و باشد یم تیاولو چهار

 .گردد یم یعمل افغانستان تیوال 10

 در میتعل یبرا یجهان مشارکت برنامه
 در دختران میتعل یها شاخص که ینقاط
 آن در معارف به یدسترس باشد، نییپا آن

 و ریفق دوردست، محالت باشد، دشوارتر
 ناگوار آن یتیامن اوضاع و باشد، محروم
 برنامه یکل هدف. گردد یم یعمل باشد

 به یمساو یدسترس حق که است نیا
 نیتضم متذکره یها یولسوال در معارف
 .گردد

 میتعل یبرا یجهان مشارکت یروسا بورد 
 رشد یبرا را ییکایامر دالر ونیمل 122

 که افغانستان از یمناطق در معارف
 است نییپا آن در یمیتعل یها شاخص
 و نیمع آن ونیلیم 02 که نمود منظور

 .باشدیم ریمتغ هم آن ونیلیم 02
 یا یپ یج ای یجهان مشارکت تیسکرتر 
 دست یرو را یمال کمک دیجد مودل کی

 تفاوت کامآل یقبل مودل از که است گرفته
 به یمال کمک ، مودل نیا اساس بر. دارد
 نیمع بخشِِ  است دهیگرد میتقس بخش دو

% 02 که ریمتغ بخش و باشدیم% 02 که

 .دهدیم لیتشک را
 اساس بر کشور کی مودل نیا اساس بر
 کیژیسترات پالن یها شاخص هیارا

 سکتور قیدق آمار هیارا معارف، سکتور
 و تیکم از نظارت زمیکانیم معارف،

 به دولت یمال تعهدات و آموزش تیفیک
 درخواست معارف کیژیسترات پالن

 .دینما شکشیپ و هیته را شیخو برنامه
 م،یتعل یبرا یجهان مشارکت یروسا بورد

 دولت یعنوان یرسم قهیوث ارسال با
 سرپرست به افغانستان یاسالم یجمهور
 ننگ آصف محمد یآقا معارف وزارت
 دالر ونیمل ۰۱۱ مبلغ بالعوض مساعدت

 در معارف رشد یبرا را ییکایامر
 نییپا آن در میتعل یها شاخص که یمناطق
 بدون آن ونیلیم ۰۱ که نمود منظور است

 هم آن ونیلیم ۰۱ و بیتصو شروط
 تعهدات در شرفتیپ و لیتکم به مشروط

 .باشدیم اول زیف
 هیته مصروف افغانستان معارف وزارت 

 دیجد کمک شدن یعمل یبرا قیدق پالن
 در که بوده معارف با برنامه نیا

 به معارف شرفتیپ یراهها نیمناسبتر
 .دیرس خواهد مصرف

تدویر ورکشاپ مدیریت و 
تفتیش قرارداد ها در وزارت 

 معادن
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ازجانب وزارت معادن وپطرولیم به 
همکاری اداره کمک های بریتانیا برنامه 

مودل   تحت عنوان آموزشی پانزده روزه 
سازی مالی منرالها و پطرولیم 

 .تدویر شد  درتاالرسروی جیالوجی
 معرفی برنامه این اندازی راه از هدف
 مدیریت بخش در ظرفیت ارتقای پروسه

 وزارت در که تفتیش امورات و قراردادها
 بود گردیده آغاز پطرولیم و معادن
 در آیند دوسال در برنامه این میباشد،
 خواهد پیش به آموزشی دوره 33 قالب
 .شد برده
 اشتراک نفر (14)تعداد به برنامه دراین
 مدیریت سیستم عملی وبرنامه داشتند
 آر، -بی -سی دربرنامه ها، قرارداد

 .دیدند آمورش را
 نمودن سپری از بعد جدی 45 بتاریخ که 

 توسط شان های تصدیقنامه اموزشی دوره
 بشری منابع والیات، هماهنگی روئسای
 ی ها همکاری پروژه آمر میلز تام وآقای

 .گردید  توزیع تخنیکی
 باالی  اینکه ضمن زمانی آقای محترم
 مدیریت سیستم عملی تطبیق اهمیت

 برنامه مورد در نموده تاکید قراردادها
 کمیته اعضای و شایسته مفتشین یارزیاب

 :گفت نموده ارائه معلومات ارزیابی
 و مجرب افراد به ظرفیت ارتقای برنامه
 وزارت کارمندان و  دارد نیاز شایسته
 شمولیت درخواست جهت پطرولیم معادن

 باید برنامه این برای بودن شرایط واجد و
 دریافت را ظرفیت ارتقای های آموزش
 .نمایند

به تعقیب : تی اضافه نمودوی درقسم 
تطبیق عملی سیستم مدیریت قراردادها 
پروسه شایستگی تفتیش آغاز میگردد که 
عبارت از یک کمیتۀ است که توانائی و 
شایستگی مفتشین را در ارتباط با استفاده 
روزانه سیستم فوق و امورات تفتیش 

هدف این است . مورد ارزیابی قرار میدهد
رت معادن و پطرولیم تا در تمام دفاتر وزا

در مرکز و والیات مفتشین شایسته جهت 
استفاده و مدیریت هرچه بهتر سیستم 
 .مدیریت و نظارت قراردادها داشته باشیم

 

هند په افغانستان کې د کوچنیو پراختیایي 
پروژو د دوهمې برخې څخه د مالتړ 

 .میلونه ډالره مرسته کوي ۰۱۱لپاره 

 

 
د اقتصاد وزارت مسؤالن وایي چې دا 

 ۰۰۷والیتونو کې د  ۰۳پیسې به په 
کوچنیو پروژو څخه د مالتړ لپاره ولګول 

 .شي
په ورته وخت کې په کابل کې د هند 
سفارت مسؤالن په هېواد کې د کوچنیو 
پراختیایي پروژو پر پلي کونې د ټینګار 
سره وایي چې هند هڅه کوي چې د اړتیا 

دې برخه کې خپلو مرستو  په حال کې په
 .ته زیاتوالی ورکړي

میلونه ډالرۍ  ۰۱۱افغانستان ته د هند د 
مرستې څخه به د بنسټونو، کرنو ته د 
اوبو چمتو کونې، روغتیا، پوهنې او په 

والیتونو کې د څښاک اوبو د چمتو  ۰۳
 .کونې په برخو کې ګټه واخیستل شي

د اقتصاد وزارت مسؤالن وایي چې 
میلونه ډالر د دې  ۶۱هند  مخکې له دې

خپرونې لومړۍ برخې ته مرسته کړې 
 .وه

د اقتصاد وزارت سرپرست ُحکم خان 
له دې منځه : " حبیبي په دې اړه وایي

هغه پروژې چې د هند په مرسته په 
بېالبېلو والیتونو کې د کوچنیو پراختایي 
پروژو د خپرونې په چوکاټ کې پلي 

قندهار کېږي د هغې ډلې پنځه پروژې په 
او ننګرهار کې د څښاک اوبو او د کرنې 
لپاره د اوبو د چمتو کولو سره تړاو 

 ."لري
په ورته وخت کې په کابل کې د هند سفیر 
د کرنې لپاره د اوبو د چمتو کونې په 
برخه کې کوچنۍ او منځنۍ پروژې دېرې 
ګټورې بولي او وایي چې د دې پروژو په 

پلي کېدو د حاصالتو د ودې زمینه 
 .برابرېږي

: " په کابل کې د هند سفیر آمر سینها وایي
دا پروژې ټولې کوچنۍ خو ډېرې ګټورې 
پروژې دي له دې ډلې دوه پروژې د اوبو 
په برخه کې په قندهار کې او دوه نورې 
اړینې پروژې به د ننګرهار په والیت کې 
پلي شي چې د هغو په پلي کېدو د 
افغانستان د یو شمېر ولسوالیو د 

وندګرو ستونزې حل کېږي او هند په کر
دې برخه کې هڅه کوي ترڅو د اړتیا په 

 ."حال کې خپلې مرستې زیاتې کړي
کوچنۍ پراختیایي " د ویلو وړ ده چې 

د اوبو او انرژۍ وزارت او د " پروژې
کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت تر 

کاله  ۹منځ یوه ګډه خپرونه ده چې، 
پروژو د په  مخکې د اړینو او کوچنیو

الرې اچونې په موخه په بېالبېلو والیتونو 
کې پیل شوې او هند د دې خپرونې 

 .یوازینی مالتړ کوونکی دی
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