
 

کال څلورمه ناسته  ۱۳۹۸د اقتصاد عالي شورا د 
 وشوه

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ډاکټر همایون قیومي، په مشرۍ د  

مه نېټه د ارګ په چارچنار ماڼۍ کې  ۸غبرګولې میاشتې په  لمریزکال د۱۳۹۸کال څلورمه ناسته د۱۳۹۸اقتصاد عالي شورای د 

  .تر سره شوه

 

په طرحه او په افغانستان  )SDGs (په دې ناسته کې د تېرې ناستې د پرېکړو په تائید، د افغانستان د پایداره پراخیتایي موخو 

 .جوړولو ملي طرحې په تړاو هر اړخیزې خبرې وشوېکې د خرما د سوداګریزو باغونو د 

د ناستې په پای کې د بلخ والیت د افغان ګاز تصدۍ د داغمه جاتو د پلورلو راپور د ناستې ګډونوالو ته وړاندې شو او په اړه یې  

 .اړینې پرېکړې ونیول شوې

  

هجری  ۱۳۹۴سال تاسیس :                              ۱۳۹۸سال    جوزا   ۱۹                                 یک شنبه                                              سوم  پنجاه  صد ویک  شماره       

 شمسی   
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لسۀ تخنیکی شورای عالی اتصال و توسعه همکاری های اقتصاد ج

منطقوی دایر گردید

 

 
مالیه با رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات مالقات سرپرست وزارت 

نمود

 

تبادلۀ اطالعات گمرکی و صادرات انار افغانستان فغانستان و چین برای 
به بازار های آنکشور بدون اخذ تعرفه اعالم آمادگی نمودند
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جلسۀ تخنیکی شورای عالی اتصال 

و توسعه همکاری های اقتصاد 

 منطقوی دایر گردید

جلسۀ تخنیکی شورای عالی اتصال و توسعه همکاری های 

تحت ریاست  ۱۳۹۸جوزای  ۸ به تاریخ اقتصاد منطقوی 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت 

مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری با اشتراک 

مسئولین وزارتخانه های ترانسپورت، صنعت و تجارت و 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در خیبرهال وزارت مالیه 

 دایر گردید.

ه اتصال منطقوی، انکشاف زیربناء های در این جلسه در رابطه ب

ترانسپورتی، تسهیالت تجارتی و ترانزیتی، مشکالت و چالش های راه 

راجورد و بندر چابهار، موافقتنامۀ سه جانبه ترانزیتی با کشور های 

و کاهش قیمت مکالمه و  ل منطقوی شبکه فایبر نوری، پالن های توسعه شبکه فایبر نوری آسیای میانه، شناسائی مشکالت ترانزیتی با پاکستان و ارائه راه حل های استفاده از کنوانسیون تیر، اتصا

 انترنت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ه به گردد، همچنان بعدی ارائ و نتایج آن به جلسۀجلسه شورا به وزارت صنعت و تجارت وظیفه سپرد تا با تجار ملی جلسه دایر گردیده و طی آن امکان توسعه تجارت با کشور های مختلف بررسی 

 وزارت ترانسپورت وظیفه سپرده شد تا طی ورکشاپی به شرکت های ترانسپورتی در مورد انتقال محموله های ترانزیتی آگاهی عامه داده شود.

اتصال و توسعه همکاری های اقتصادی منطقوی متشکل از وزرای امور خارجه، فواید عامه، اقتصاد، ترانسپورت و قابل تذکر است که اعضای شورای عالی 

 .هوانوردی ملکی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مالیه و مسئولین ادارات هوانوردی ملکی و ادارۀ خط آهن می باشد

 

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی،  

مالیه و مشاور ارشد مقام عالی سرپرست وزارت 

 ۷ به تاریخ مهوری در امور زیربناء ریاست ج

با محترم عین الدین بهادری،  ۱۳۹۸جوزای 

رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات در حضور 

اعضای این کمیسیون در دفتر کارش مالقات 

 .نمود

در این مالقات، در رابطه به مشکالت بودجوی  

اطالع رسانی، طرز کمیسیون، اهداف و اهمیت 

فعالیت کمیسیون متذکره، مراجع اطالع رسانی ادارات دولتی، چگونگی 

ارائه اطالعات به کمیسیون و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر 

صورت گرفته و جانبین باالی ترویج آگاهی دهی و حسابدهی به ملت تاکید 

 .ورزیدند

به اطالعات یاد آور سرپرست وزارت مالیه به رئیس کمیسیون دسترسی  

شد که مشکالت بودجوی شانرا به ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه 

 .مطرح نمایند تا بادرنظرداشت قوانین نافذه به آن رسیده گی صورت گیرد
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افغانستان و چین برای تبادلۀ اطالعات گمرکی 
و صادرات انار افغانستان به بازار های 

 اعالم آمادگی نمودندآنکشور بدون اخذ تعرفه 
 

پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور 
 به تاریخ ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء 

با محترم لیوجین سونگ، سفیر جمهوری مردم چین  ۱۳۹۸جوزا ۱۲
 .مقیم کابل در دفتر کارش مالقات نمود

جانبین در رابطه به آمادگی های دو کشور برای در این مالقات  
تبادلۀ اطالعات گمرکی و سفر هیئت وزارت مالیه به کشور چین 

سمت صادرات بخاطر تحقق این موضوع، موافقۀ کشور چین در ق
انار افغانستان به بازار های آنکشور بدون اخذ تعرفه گمرکی، مجهز 

رن، صادرات سازی ریاست عمومی گمرکات با تکنالوژی های مد
سنگ مرمر، همکاری های کشور چین در بخش انرژی آفتابی و 

 .دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر همه جانبه نمودند
همچنان در این مالقات سفیر چین از همکاری دولت متبوع اش در  

بخش تبادله اطالعات گمرکی و صادرات انار افغانستان به این 
صادرات سنگ مرمر به این کشور کشور بدون اخذ تعرفه، همچنان 

خبر داده و در این زمینه خواهان جلسات تخنیکی با حضور ادارات 
 .ذیربط شدند

أکید ردیده و بر تدویر جلسات تخنیکی تسرپرست وزارت مالیه ضمن تشکر و قدردانی از کمک های سخاوتمندانۀ کشور چین به افغانستان، خواهان حمایت آنکشور بر تطبیق مواردی فوق گ 
 .نمودند

 

د مالیې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د 
بریتانیا شاهي هیواد له نوې سفیرې سره د 

 پیژندنې ناسته وکړه

د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام  
د  لمریزکال  ۱۳۹۸دستر سالکار ښاغلي پرفیسور محمد همایون قیومي، 

مه نېټه د افغانستان لپاره د بریتانیا شاهي هیواد له نوې  ۱۲غبرګولي میاشتې په 
 .ټاکل شوې سفیرې اغلی الیسن ماری بلیک سره د پیژندنې ناسته وکړه

په دې لیدنه کې د مالیې وزارت سرپرست نومړې ته د ښه راغالست او  
 .ه وکړهستو څخه مننمبارکۍ تر څنګ له افغانستان سره د بریتانیا هیواد له مر

همداشان دواړو لوریو د افغانستان او بریتانیا تر منځ د اقتصادي او سوداګرۍ  
اړیکو په زیاتوالي، او د کانونو په برخه کې د پانګونې په موخه د بریتانیا د 

 .لویو شرکتونو د پانګونې په جلبولو بحث او د نظرونو تبادله وکړه
اقتصادي ځان بسیاینې پالیسي او د مالي پانګونې د مالیې وزارت سرپرست د  

بسته یې نومړې ته ورکړه او په بیالبیلو سکټورونو کې چې د دوی د خوښې 
 .وړ وي، د پانګونې غوښتونکی شو

 

  د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړیدو کاري کمېسیون څلورمه ناسته جوړه شوه

د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړیدو کاري کمېسیون څلورمه ناسته 

مه نېټه د مالیې وزارت ۱۲د غبرګولي میاشتې په  لمریزکال ۱۳۹۸د

سرپرست او د زیربناء په چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار 

ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، په مشرۍ په مالیې وزارت کې 

 .جوړه شوه

پاچا خان نړیوال پوهنتون چې د افغانستان په خوست والیت کې د  

برخو کې ورته ځمکه په نښه شوی  ۲جوړیږي اوس مهال د یاد والیت په 

پریکړه وکړه چې د  ده. کمیسیون په دې اړه له هر اړخیز بحث وروسته

یادو ځمکو د تخنیکي هر اړخیزه څیړنې په موخه دې له کابل څخه د 

پالوی خوست والیت ته سفر وکړي چې د پوهنتون د اړوندو ادارو یو 

 .جوړیدو لپاره له یادو شویو برخو څخه یو یې وټاکي

همداشان کمېسیون د پاچاخان پوهنتون د اکاډمیک پالن د جوړیدو په اړه  

هم بحث وکړ.د مالیې وزیر صاحب هدایت ورکړو چې په دې اړه دې د 

 .متخصصو کسانو نظرونه واخیستل شي

ې وزارت سرپرست د لوړو زده کړو وزارت ته دنده وسپارله چې د د مالی 

یاد پوهنتون لپاره دې ژر تر ژره اکاډمیک پالن جوړ او د کمېسیون 

 . راتلوونکې غونډې ته دې وړاندې کړي
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 سرپرست وزارت مالیه با سفیر جمهوری هندوستان مقیم کابل مالقات نمود

جوزا ۱۲پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ  

 .مقیم کابل در دفتر کارش مالقات نمودبا محترم وینای کومار، سفیر جمهوری هند  ۱۳۹۸

در این مالقات سرپرست وزارت مالیه پیروزی جاللتمآب نارندار مودی را در انتخابات اخیر هند را تبریک عرض نموده و و متعاقباً در  

سب در والیت ننگرهار، ت منارابطه به پیشرفت کار موافقتنامه های که با جانب کشور هند به امضاء خواهد رسید، ایجاد مسکن با قیم

کیلومتر سرک  ۲.۸کیلومتر سرک بند امیر بامیان الی یکاولنگ، ساخت  ۱۶پیشرفت کار باز سازی تپۀ وزیر محمد اکبر خان، بازسازی 

 .میدان هوایی مزار الی شهراه، تحصیالت عالی، روابط فرهنگی و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند

جانب بر کار باالی سرمایه گذاری مشترک تاکید نموده و فیصله گردید تا از پیشرفت روی موارد تذکر یافته به  طی این دیدار، هر دو 

 یکدیگر اطمینان دهند

د لوړو زده کړو او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو نوي 

 سرپرست وزیران معرفي شول

 

مطابق او د اساسي د ولسمشرۍ عالي مقام د حکم 
فقرې حکم څلورشپېتمې مادې پر  ۱۳قانون د 

بنسټ، د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په 
چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار 
ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، 

مه نېټه  ۶غبرګولې میاشتې په  لمریزکال د۱۳۹۸د
ښاغلی عبدالتواب باالکرزی، د لوړو زده کړو 
وزارت د سرپرست او ښاغلی محمد هاشم فهیمي، 
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د 

سرپرست وزیر په توګه رسمآ د یادو وزارتونو 
 .کارکوونکو ته ورمعرفي کړل

د مالیې وزارت سرپرست د یادو وزارتونو د 
مخکنیو وزیرانو ښاغلي نجیب هللا خواجه عمري، 

ه کړنو او فعالیتونو او ښاغلي شهزادګل اریوبي، ل
مننه وکړه او نویو سرپرستانو ته یې په چارو کې 

 .د بریا غوښتنه وکړه

 

 

 

محترم احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی  

گمرکات بعد از اشتراک در کنفرانس رول 

گمرکات در امر مبارزه با تروریزم و مالقات 

با سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرکات، 

ا ب ۱۳۹۸جوزا سال  ۷روز سه شنبه مورخ 

محترم اشرفی، رئیس عمومی گمرکات 

جمهوری اسالمی ایران و محترم نکایی رئیس 

عمومی گمرکات کشور جاپان بطور جداگانه 

 .مالقات نمودند

در این جلسه در رابطه به موضوعات مهم و  

حیاتی گمرکات افغانستان از قبیل تحقق تبادل 

شدن بازارچه ها، جلوگیری  معلومات، مسدود

راههای غیر رسمی، تعدیل از قاچاق از 

نامه، استفاده از مواد موافقتنامه و تفاهم  در

سفر محترم هیئت گمرکات افغانستان به ایران 

 .های مفصل بعمل آمدبحث

محترم پوپل با محترم نکایی و مسوولین 

مفصل داشتند   گمرکات کشور جاپان بحث های

و روی امضاء موافقتنامه همکاریهای گمرکی 

گمرکات دو کشور و همکاری با فی ما بین 

گمرکات افغانستان در زمینه تدویر برنامه های 

آموزشی پیرامون نحؤه مبارزه با تروریزم در 

سرحدات کشور، مدیریت خطرات، استخبارات 

گمرکی، تعرفه و البراتوار فیصله بعمل آمد و 

جهت تعقیب آن از سوی گمرکات هر دو 

به فیصله  کشور، نماینده گان تعیین گردید تا

 های فوق تحقق بخشند

 


