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فغانستان او اذربایجان د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په دودولو او ا

پراخولو هوکړه وکړه

 

 
پروژه بزرگ و دارای اولویت را به رئیس  ۰۰سرپرست وزارت مالیه 

بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا ارائه نمود

 

افغانستان و گرجستان دو تفاهمنامۀ همکاری را در بخش های عصری  

در امور گمرکی سازی و انکشاف گمرکات و همکاری های متقابل اداری 

به امضاء رسانیدند
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افغانستان او اذربایجان د 

اقتصادي او سوداګریزو 

همکاریو په دودولو او پراخولو 

 هوکړه وکړه

د افغانستان او اذربایجان د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ په 

تړاو د لومړي کاري ګروپ ناسته پرون ورځ پیل او نن د 

مه نېټه د دواړو لوریو له تخنیکي بحثونو  ۲۲ چنګاښ میاشتې په

وروسته د مالیې وزارت سرپرست او د زېربنا په چارو کې د 

پروفیسو محمد همایون ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي 

قیومي، او د اذربایجان د اقتصاد وزارت مرستیال ښاغلي صاحب 

محمدوف، ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ دودولو او 

  .پراخولو دوه اړخیزه پروتوکول السلیک شو

په دې ناسته کې دواړو لوریو، د سوداګرۍ او دوه اړخیزه 

افغانستان له الرې د سویلې پانګونې حد اکثر حجم په زیاتېدو، د 

اسیا بازارونو ته د صادراتو او وارداتو په اسانتیاوو او همکارۍ، 

په بېالبیلو سکټورونو کې د اذربایجان په پانګونه، دوه اړخیزه 

ګمرکي همکاریو په پراختیا، د حکومت په حکومت مېکانیزم له 

 الرې د افغانستان له خوا د اذربایجان د نفتو په پېرلو، د

ټرانسپورټ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې په دوه اړخیزه 

همکاریو، اړیکو او عامه خدمتونو، لوړو زده کړو او نورو اړینو 

 برخو په تړاو بحث او خبرې وشوې.

 د دواړو لوریو ترمنځ په السلیک شوي پروتوکول کې د ناستې یاد شوي موضوعات شامل وو.

میالدي کال د انقالب شهیدانو مقبرې ته ورغی او د درناوي لپاره یې په دې مقبرې د  ۸۳۳۸ اذربایجان د پخواني ولسمشر مرحوم حیدر علي اوف او د یاد هېواد دد  وزارت سرپرست شان مالیې اهمد

 ګلو ګیډۍ کیښوده.

پروژه بزرگ و دارای  ۰۰سرپرست وزارت مالیه 

اولویت را به رئیس بانک سرمایه گذاری زیربنائی 

 ئه نمودآسیا ارا

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست 

بانک  ساالنۀ در حاشیه چهارمین اجالس ۸۹۳۱ سرطان ۲۲ جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ

ذاری گذاری زیربنائی آسیا در شهر لوکزامبورگ با محترم جین لیقون، رئیس بانک سرمایه گ سرمایه

 زیربنائی آسیا دیدار نمود.

در این دیدار، جانبین در رابطه به مبارزه با چالش های افزایش فقر، واکنش مناسب به شوک های 

اقتصادی منفی از طریق طراحی و تطبیق برنامه های متمرکز در سکتورهای اقتصادی برای رسیدن به 

ایجاد فرصت های کاریابی، تامین مالی پروژه خودکفائی اقتصادی و انکشاف متوازن در سراسر کشور، 

های بزرگ ملی و دارای اولویت از طریق قرضه های سهل و درازمدت و دیگر مسایل مرتبط بحث و 

 گفتگو نمودند.

پروژه بزرگ و دارای اولویت را به رئیس بانک سرمایه  ۲۲ طی این دیدار سرپرست وزارت مالیه

طی سال های آینده تمویل  ها را  ه بانک میتواند برخی از این پروژه گذاری زیربنائی آسیا ارائه نمود، ک

 نماید.

در اخیر، رئیس بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا یکبار دیگر بر تعهدات این بانک در قبال تمویل 

 پروژه های مهم افغانستان تاکید ورزیده فیصله بعمل آمد تا بانک یک تیم تخنیکی را در آینده نزدیک جهت

این کشور را مورد   بحث و ارزیابی پروژه های متذکره به افغانستان اعزام نماید تا تمویل پروژه های مهم

 توجه قرار دهند.

همچنان جهت بحث تخنیکی در مورد پروژه های بزرگ افغانستان سرپرست وزارت مالیه با محترم دانیل 

ت جداگانه نمود. محترم الکساندر از تمویل الکساندر، معاون بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا مالقا

 .پروژه های افغانستان توسط این بانک اظهار خرسندی نمود

میدان هوائی ذیر، انکشاف میدان های هوائی به شمول قابل تذکر است که پروژه های خط آهن پنج کشور )افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ایران و چین(، بندهای برق آبی و انرژی های تجدید پ

روژه سرک های حلقوی کابل از جمله پروژه های بین المللی حامد کرزی، بند های برق والیات مشرقی، پروژه فایبر نوری از طریق دهلیز واخان، پروژه های خانه سازی در شهر های بزرگ و پ

 .پیشنهادی افغانستان به بانک سرمایه گذاری زیربنائی آسیا است
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افغانستان و گرجستان دو تفاهمنامۀ همکاری را در بخش های عصری سازی و 

انکشاف گمرکات و همکاری های متقابل اداری در امور گمرکی به امضاء 

رسانیدند

 

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در محترم پروفیسور محمد 

در رأس یک هیئت به گرجستان سفر نمود. در این سفر ضمن دیدار از  ۸۹۳۱ سرطان ۲۲ مؤرخ امور زیربناء

دو تفاهمنامۀ همکاری در بخش های   پروسه های ترخیص کاالهای گمرکی و ادارۀ ثبت ترافیک این کشور،

با جانب گرجستان به امضاء  صر سازی و انکشاف گمرکات و همکاری های متقابل اداری در امور گمرکیع

. رسید

 

هدف از امضای تفاهمنامه های متذکره، عصری سازی گمرکات سرحدی و محصولی، انکشاف زیرساخت های 

گمرکی افغانستان، تطبیق سیستم های پیشرفته در 

شور، ارائه گمرکات سرحدی و محصولی این ک

مشوره ها در مورد تنظیم زیرساخت های سرحدی و 

داخلی گمرکی، همکاری های گرجستان در قسمت 

معیاری سازی پروسه های گمرکی، همآهنگ سازی 

پروسه های گمرکی میان جانبین، تبادلۀ تجارب 

علمی و تخصصی در بخش گمرکات، تبادلۀ 

اطالعات گمرکی، ارتقای ظرفیت کارمندان گمرکات 

افغانستان توسط گرجستان و بازنگری نصاب تعلیمی 

 .اکادمی ملی گمرکات و مالیات افغانستان می باشد

قابل تذکر است که تفاهمنامه های متذکره با در نظر 

گرفتن تسهیالت تجارتی و کنترول گمرکی میان 

 افغانستان و گرجستان به امضاء رسیده است

وزارت سرپرست: د مالیې 
په ټول هیواد کې به شته 
امکاناتو او د هیواد نافذه 
قوانینو ته په کتو سره د 

خلکو ستونزو او د 
پراختیایې پروژو پلي کیدو 

ته رسیدنه وشي

 
د مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په  

چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار 

ن د ښاغلي پروفیسور محمد همایون قیومي، ن

مه نېټه په ولسي جرګه  ۹۲چنګاښ میاشتې په 

کې د کندز، تخار، سمنګان، فراه، غور، 

بادغیس او هرات والیتونو له استازو سره په 

 .جالجال توګه وکتل

په دې کتنو کې د ولسي جرګې استازو په خپلو 

د  اړوندو والیتونو کې د خلکو ستونزې،

 ټولګټو پروژو پلي کېدل، د هغو پروژو د کار

چټکوالی چې د پلي کیدو په حال کې دي، په 

دولتي ادارو په ځانګړې توګه د مالیې وزارت 

په اړوندو ادارو کې د لوړو زده کړو او وړتیا 

لرونکو ځوانانو ګمارنه او یو شمېر نور اړوند 

مسایل د مالیې وزارت له سرپرست سره 

 . شریک کړل

د مالیې وزارت سرپرست شته امکاناتو او د  

هیواد نافذه قوانینو ته په کتو سره د خلکو 

ستونزو ته د رسیدنې او د پروژو د پلي کیدو 

په اړه دوی ته ډاډ ورکړ. همداشان د لوړو زده 

کړو درلودونکو ځوانانو د ګمارنې په اړه یې 

وویل، چې مالیې وزارت په پام کې لري څو 

په تدریجي ډول د دې وزارت تش او بې 

ري اصالحاتو او ملکي سیالۍ بستونو د ادا

خدمتونو د خپلواک کمېسیون سره په همغږۍ 

ازادې سیالۍ ته ورکړي. مالیې وزارت د ټولو 

افغانانو ګډ کور دی، د افغانستان ټول قومونه 

کولی شي دلته خپل ځان پیدا کړي. په دې 

اساس د لوړو زده کړو او وړتیا لرونکي 

ځوانان کولی شي په ازاده سیالۍ کې ګډون 

ي او د دې سیالۍ د پروسې له تر سره وکړ

کولو وروسته به د مالیې وزارت په اړوندو 

 .ادارو کې وګمارل شي
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د افغانستان او ازبکستان تر منځ په لومړني 

بین الحکومتي کمېسیون کې دواړو لوریو د 

اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په 

 زیاتوالي ټینګار وکړ

د افغانستان او ازبکستان تر منځ لومړنی بین الحکومتي ګډ کمېسیون د 

مالیې وزارت سرپرست او د زیربناء په مه نېټه د  ۲۲چنګاښ میاشتې په 

چارو کې د ولسمشرۍ عالي مقام ستر سالکار ښاغلي پرفیسور محمد 

همایون قیومي او د ازبکستان د لومړي وزیر سالکار ښاغلي نادر بیک 

آتاجانوف، په ګډه مشرۍ د دواړوهیوادونو د بیالبیلو دولتي ادارو د استازو 

 .کند کې جوړ شوپه ګډون د ازبکستان پالزمېنه تاش

په دې ناستو کې ګډو کاري ګروپونو د دوه اړخیزه اقتصادي او 

سوداګریزو اړیکو په ال ودې او پیاوړتیا، د ازبکستان له خاورې څخه د 

افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره د ترانزیټي ستونزو په حلولو، په 

لیکونو په پلي کیدو چې پخوا د دواړو  اقتصادي او سوداګرۍ برخه کې د همکاریو د هغو هوکړه

هیوادونو له لوري السلیک شوي وو، په ترانسپورټي، ریل پټلۍ او ترانزیټي دوه اړخیزو همکاریو، د 

( سیستم له TIRازبکستان له لوري افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې په اسانتیاوو، د تیر)

جم په زیاتولو، د ګمرکي اطالعاتو د تبادلې په زیاتوالي، الرې د دواړو هیوادونو تر منځ د انتقاالتو ح

د کانونو، پترولیم، نفت او ګازو په برخه کې په همکاریو، د حکومت په حکومت میکانیزم له الرې د 

اوبلن ګازو په پیر او پلور، د الکترونیکي حکومتولۍ څخه د ګټې اخیستنې په ګډون په مخابراتي 

رنې، اوبو لګونې او مالدارۍ په برخو کې په دوه اړخیزو همکاریو او د همکاریو، د برښنا انرژۍ، ک

ازبکستان د پنبې پروسس د شرکتونو له لوري له افغانستان څخه د خامې پنبې په تورید بحث او 

  مفصلې خبرې وکړې.

په پای کې د اقتصادي او سوداګرۍ همکاریو پروتوکول چې یاد شوي موضوعات په کې شامل وو، د 

دواړو هیوادونو د تخنیکي ټیمونو له لوري له نهایې کولو وروسته د افغانستان او ازبکستان له لوري 

 السلیک شو.

 .د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ازبکستان تر منځ دویم بین الحکومتي ګډ کمېسیون به په کابل کې جوړ شي

انکشافی در سراسر کشور  سرپرست وزارت مالیه: به مشکالت مردم و تطبیق پروژه های

 بادرنظرداشت قوانین نافذه و امکانات موجود رسیده گی صورت می گیرد

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و 

مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز 

گان والیات کندز، تخار،  با نماینده ۸۹۳۱ سرطان ۲۳ مؤرخ

سمنگان، فراه، غور، بادغیس و هرات در ولسی جرگه بطور جداگانه 

 مالقات نمود.

در این مالقات ها، وکالی ولسی جرگه مشکالت مردم در والیات 

مربوطۀ شان، تطبیق پروژه های عام المنفعه، تسریع روند کار پروژه 

های در حال جریان، استخدام جوانان تحصیل کرده و با ظرفیت در 

ولتی به خصوص در ادارات مربوطۀ وزارت مالیه و دیگر ادارات د

 مسایل مرتبط را با سرپرست وزارت مالیه شریک ساختند.

سرپرست وزارت مالیه در بخش رسیده گی به مشکالت مردم و 

تطبیق پروژه ها شان بادرنظرداشت امکانات موجود و قوانین نافذۀ 

جوانان تحصیل کرده کشور اطمینان داد. همچنان در مورد استخدام 

گفت که وزارت مالیه در نظردارد تا بشکل تدریجی بست های خالی 

، تمام اقوام افغانستان میتوانند خود را در آن وزارت مالیه خانه مشترک تمام افغان ها است .و غیر رقابتی را در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به رقابت آزاد بگذارد

 ام گردندبنا براین جوانان تحصیل کرده و باظرفیت میتوانند در رقابت آزاد اشتراک و بعد از طی پروسۀ رقابتی در ادارات مربوطۀ این وزارت استخد بیابند. 


