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وظایف و ماموریت ریاست ارتباط و آگاهی عامه؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه واحد انعکاس دهندۀ دیدگاه های وزارت مالیه است که در چارچوب
قوانین و مقررات نافذۀ کشور و در جهت منافع ملی افغانستان اهداف ،دیدگاه ،برنامه ها و پالیسی های اقتصادی و
مالی وزارت مالیه را به مردم افغانستان منعکس مینماید.
وظایف عمدۀ ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه اطالع رسانی به مردم از آخرین تحوالت اقتصادی و مالی،
انعکاس دیدگاه رهبری وزارت مالیه ،اعالم مواضع ،نشر اطال عات و معلومات در مورد رویداد های اقتصادی،
تأمین روابط حسنه و مؤثر با مطبوعات داخلی و بین المللی و ارائه گزارش جامع و مؤثق از کارکردها و فعالیت
های وزارت مالیه می باشد که از طریق فراورده های ژورنالیستیک مانند نشر اخبار ،گزارش های اقتصادی ،شبکه
های اجتماعی م نجمله فیسبوک ،توئیتر و یوتیوب ،تهیه ویدیو کلیپ های خبری ،نشر بیلبورد ها و اشتراک فعال در
برنامه های خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی به مردم منعکس می گردد .
ریاست ارتباط و آگاهی عامه میکوشد با حضور مؤثر و فعالیت های مسلکی رسانه ای به زبان های ملی کشور
پشتو و دری ) همچنان زبان انگلیسی با استفاده از تکنالوژی معاصر و نیز میدیا های مختلف منجمله رسانه های
چاپی ،تهیه ویدیو کلیپ ها ،نشر مستندات از کارکردها و دستآوردهای وزارت مالیه ،سفر های والیتی ،نشر کتب از
فعالیت های این وزارت ،ارائه سمینار های علمی در پوهنت ون های مختلف دولتی و خصوصی رسالت خویشرا در
قبال منافع ملی کشور و اهداف و دیدگاه وزارت مالیه به انجام برساند .

(

ویب سایت و شبکه های اجتماعی وزارت مالیه بطور  ۲۴ساعته اخبار ،اطالعات و معلومات را در مورد رویداد
های خبری و تحوالت مالی و اقتصادی به نشر می رساند .
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه بادرنظرداشت مقتضیات زمان و حضور مؤثر رسانه ای به منظور انجام
بهتر رسالت خویش وظایف ذیل را انجام داده است .
عمذه تریه فعالیت های ریاست ارتباط و آگاهی عامه در طی ضص ماه وخست سال روان قرار ریل می باضذ.

بخص اول :مطبوعات و نضرات
مرکزی ساختن نشرات مربوط وزارت مالیه و تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری ؛
قبالً نشرات وزارت مالیه فعالیت های بسیار نامنظمی داشت زیرا اطالعات ،معلومات ،احصائیه و ارقام از طریق
آدرس های گوناگون و اشخاص مختلف وزارت مالیه انعکاس داده میشد که باعث تناقض گوئی در احصائیه و ارقام،
پراگنده گی در نشر اطالعات و اخبار و سردرگمی مخاطبان به علت نشر گزارش های مختلف و متناقض از یک
موضوع واحد می گردید  .ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری و
ماده  ۳-۸مصوبه شماره  ۴مورخ کابینه تمام ویب س ایت های فرعی و صفحات اجتماعی این وزارت را مسدود
نموده و تمام نشرات این وزارت را مرکزی نموده و انجام مصاحبه با تلویزیون ها ،تهیه ویدیو کلیپ های خبری،
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نشر اعالنات و بیلبورد ها در همآهنگی قبلی با ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه صورت گرفته
مشکالت عدیده ای که قبال رسانه ها با آن مواجه بودند از این حیث مرفوع گردید.

و

تطبیق فارمت جدید برای ویب سایت وزارت مالیه ؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه طرح جدیدی را برای فارمت نو ویب سایت ها ارائه نموده و به اساس آن
تمام اطالعات ،معلومات ،گزارشات ،اخبار ،اسناد م هم و سائر ژانرهای مرتبط را جابجا نمود.
۲۴
طرح جدید ویب سایت باعث افزایش مؤثریت در امر اطالع رسانی گردیده و مخاطبان می توانند که بطور
ساعته ویب سایت وزارت مالیه را از طریق کمپیوتر و حتی موبایل های هوشمند بازدید نمایند  .فارمت قبلی ویب
سایت دارای یک سری مشکالت از قبیل مشخص نبودن مینو های قابل استفاده و عدم جابجایی موثر اطالعات و
اخبار بود  .به اساس طرح جدید ریاست ارتباط و آگاهی عامه کوشیده است تا ضمن رعایت ساده گی مینوهای
مربوطه ،اطالعات ،اخبار و معلومات را تا حد ممکن به صورت درست و قابل بازیابی جابجا نماید  .که این مسئله
باعث میگردد تا مخاطبان محترم بتوانند در اسرع وقت و بدون مشکالت معلومات مورد نیاز شانرا در اسرع وقت
بدست بیاورند.
همچنان در طرح جدید ویب سایت ،تمام صفحات و شبکه های اجتماعی وزارت مالیه لینک داده شده است تا
مخاطبان بتوانند صفحات اصلی وزارت مالیه را از صفحات جعلی شناسائی و تشخیص نمایند .
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نشر اخبار و گزارش ها؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه همه روزه ،دیدگاه ها ،فعالیت ها ،کارکرد ها و اعالم مواضع وزارت
 .این ریاست از وقایع و رویداد های اقتصادی ،کارک رد ها و
مالیه را به رسانه ها و مردم انعکاس می دهد
دستآوردهای وزارت مالیه اخبار را به زبان های ملی پشتو و دری ( بشکل ساده و عام فهم ) همچنان زبان انگلیسی
تهیه می نماید .که روزانه بطور اوسط میان سه الی پنج خبر از بخش های مختلف وزارت مالیه ترتیب می گردد .
اپدیت نگهداشتن رسانه های اجتماعی؛

شبکه های اجتماعی بهترین وسیله برای انتقال پیام ،دیدگاه ها ،و نشر معلومات بشمار می رود ،در عصر حاضر
رسانه های اجتماعی بیشترین مخاطبان را بخود جذب نموده و یکی از تاثیرگذار ترین وسیلۀ ارتباطی و کم هزینه
ترین ابزار نشر اطالعات محسوب می شود  .ریاست ارتباط و اگاهی عامۀ وز ارت مالیه طی شش ماه گذشته از این
وسیلۀ ارتباطی استفاده اعظمی نموده و همیشه اخبار ،گزارش ها و اطالعات مربوط وزارت مالیه را با مردم و
رسانه ها به اشتراک می گذارد .همچنان جهت بلند بردن صفحات رسمی وزارت مالیه ،ریاست ارتباط و آگاهی عامه
تائید نموده است تا مخاطبان بتوانند صحفات اصلی وزارت
تمام صفحات اجتماعی خویشر ا توسط عالمت
وزارت به نشرات غیر قانونی می پردازند ،تفکیک ،شناسائی
مالیه را از صفحات جعلی که از آدرس این
 .به اساس فعالیت های مؤثر و
و تشخیص نموده و اخبار مورد نیاز شانرا از منبع معتبر و مؤثق بدست بیاروند
مناسب ریاست ارتباط و اگاهی عامه طی ارزیابی که از طرف کمیسیون دسترسی به اطالعات در مورد فعالیت های
رسانه ای از طریق ویب سایت های  ۵۲اداره دولتی صورت گرفت ،وزارت مالیه توانست که مقام برتر را کسب
نماید.
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تهیه و نشر کتاب گزارش دستآوردهای وزارت مالیه ؛
ی را از طر یق کتاب"گزارش دستآوردها ی وزارت
ریاست ارتباط و آگاه ی عامه دستآوردها ی پنج سالۀ وزارت ماله
ی .این کتاب مشتمل بر مقدمه ،پ یام
به نشر رسان د
مالیه" به زبان های ملی پشتو و دری همچنان زبان انگلیسی
یی ،سیستم
ی ملی ،اصالحات در منابع عوا د
ی و حاوی اطالعاتی مانند افزا یش جمع آوری عوا د
سرپرست وزارت ماله
سازی ،مدرن ساز ی گمرکات ،اصالحات بودجو ی و د یگر موضوعات مهم م ی باشد .که کتاب مذکور در تمام
ادارات دولتی و در چهار زون کشور توزیع گردیده است.
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دایر نمودن کنفرانس های مطبوعاتی برای رهبری وزارت مالیه؛
ریاست ارتباط و آگاهی عا مۀ وزارت مالیه بیش در حدود  ۲۰کنفرانس مطبوعاتی را برای رهبری وزارت مالیه در
رابطه به موضوعات مختلف بر گزار نموده است  .طی این کفنرانس ها ریاست ارتباط و اگاهی عامه وزارت مالیه
دستآوردها ،فعالیت ها و برنامه های ملی دارای اولویت را از طریق رسانه های همگانی به اطالع مردم افغانستان
رسانیده است.
همچنان محتویات کنفرانس های مطبوعاتی ،ضمن نشر از طریق ویب سایت ،شبکه های اجتماعی منجمله فیسبوک،
توئیتر و یوتیوب ،به رسانه های مختلف دولتی ،خصوصی و بین المللی غرض نشر ارسال گردیده است.

همآهنگی با مطبوعات؛
ریاست ارتباط و آ گاهی عامه به منظور پوشش وسیع رویداد های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی وزیر مالیه
پیرامون موضوعات مهم مالی و اقتصادی با رسانه های ملی همآهنگی مینماید .
 مدیریت و تنظیم امور مطبوعاتی؛
 همآهنگی و همکاری با مطبوعات ملی و بین المللی؛
 ایجاد همآهنگی با رسانه ها؛
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تهیه پکیج های معلوماتی؛

ریاست ارتباط و آگاهی عامه پکیج های معلوماتی را همیشه از کنفرانس های مطبوعاتی رهبری وزارت مالیه به
زبان های ملی پشتو و دری به شکل ساده و عام فهم تهیه نموده و به دسترس مطبوعات قرار می دهد تا موضوعات
تخصصی و مصطلحات مسلکی و تخنیکی مورد نظر به وجه احسن از طریق گزارش های خبر ی شان به مردم
انعکاس داده شود.
پکیج های تهیه شده حاوی نکات مهم در مورد برنامه ها ،اهداف ،کارکردها و بیان دیدگاه های وزارت مالیه می
باشد که از طریق آن رسانه ها افکار و دیدگاه وزارت مالیه را به سهولت دریافته و به مردم اطالع ر سانی مینمایند.
تیهیه پکیج ها به رسانه ها کمک می نماید که دیدگاه واقعی وزارت مالیه را دریابند و در انعکاس فاکت ها سوء
تفاهم واقع نشود.
تنظیم مصاحبه های واحد های کلیدی وزارت مالیه؛
قبالً از آدرس های مختلف وزارت مالیه مصاحبه صورت می گرفت ،که باعث تن اقض گوئی در احصائیه و ارقام،
پراگنده گی در نشر اطالعات معلومات ،سردرگمی مخاطبان می گردید ،این مسئله جایگاه وزارت مالیه در اذهان
عامه مخدوش نموده و باعث از بین رفتن وجهه وزارت مالیه بخاطر عدم شفافیت در امر اطالع رسانی می گردید .
پالیسی
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزا رت مالیه برای رفع این معضل در همآهنگی با رهبری وزارت مالیه
نشراتی را ترتیب نموده که به اساس آن بدون از شخص مقام وزارت و رئیس ارتباط و آگاهی عامه سائر اشخاصی
که در راس ادارات کلیدی اند باید قبل از مصاحبه با ریاست ارتباط و اگاهی عامه همآهنگی قبلی نمایند.
ترتیب پالیسی ارتباطات عامه وزارت مالیه
ی بادرنظرداشت مقتضیات زمان و حضور مؤثر رسانه ا ی به منظور انجام
ریاست ارتباط و آگاه ی عام ۀ وزارت ماله
بهتر رسالت خو یش به تاسی از قانون اساسی افغانستان ،قانون مطبوعات و قانون حق دسترسی به اطالعات پالیسی
ی آگاه ی
ی تا مخاطبان بتوانند از کارکردها و فعال یت های وزارت مال ه
ی را ترتیب م ی نما د
ارتباطات وزار ت مال ه
حاصل نموده و به آن دسترسی داشته باشند.
ی فعالیت های نشراتی این وزارت ط ی ده فصل و بیست و پنج
ی به منظور تنظ م
پالیسی ارتباطات عام ۀ وزارت ماله
ماده وضع گرد یده است ،و درجهت بهبود هرچه بهتر انعکاس فعالیت ها و وضعیت نشرات مطابق به نیازمند ی های
مخاطبان و جهت دادن فعالیت های نشراتی مورد استفاده قرار م ی گیرد .تمام واحد های محترم وزارت مالیه فعالیت
های رسانه ای شانرا مطابق این پالیسی تنظیم نموده و مطابق آن به فعالیت های نشراتی می پر دازند.
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بخص دوم :آگاهی عامه و وطرات
تهیۀ و نشر نوارهای صوتی و تصویری ؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه جهت بلند بردن آگاهی مالیه دهنده گان ،سکتور خصوصی ،تجار ملی و
جمع آوری
مردم عام چهار قطعه ویدیو کلیپ های تصویری را تهیه کرده است که محتویات عمدۀ آنرا مالیات،
عواید ،اصالحات گمرکی و سار دستآوردهای عمدۀ وزارت مالیه تشکیل می دهد .
که کلیپ های تهیه شده ضمن نشر در ویب سایت و صفحات وزارت مالیه ،از طریق تلویزیون های مختلف به نشر
خواهد رسید.
سفر به والیت مختلف کشور به منظور انعکاس دستاوردهای عمدۀ وزارت مالیه و استماع مشکالت مردم؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه به منظور انعکاس دستآوردهای عمدۀ وزارت مالیه و استماع مشکالت
مردم از نزدیک ،به پروان سفر نموده ،ضمن بازدید از مستوفیت و ادارات مربوطۀ وزارت مالیه در این والیت  ،با
مستوفی والیت پروان ،نماینده گان سکتو ر خصوصی ،تجار ملی ،نماینده گان مختلف اتاق های صنعت و تجارت،
کارمندان رسانه ها ،جامعه مدنی ،رسانه ها و مردم عام نیز اشتراک داشتند ،دستآوردهای وزارت مالیه را در طی
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سال های گذشته به ایشان تشریح ،توضیح و انعکاس داده و نظریات ،پیشنهادات و مشکالت شانرا از نزدیک استماع
و به رهبری وزارت مالیه گزارش داده است.
این سفر ها باعث اطالع رسانی مؤثق و سریع به مردم ،نهاد های مدنی ،مردم و سکتور خصوصی گردیده و
همچنان مشکالت تجار ملی ،رسانه های ،جامعه مدنی ،کارمندان و مردم عام از نزدیک استماع و گزارش آن به
رهبری وزارت مالیه ارائه گردید.
ارائه سمنیارها اطالع رسانی در پوهنتون دولتی پروان و پوهنتون امریکائی برای افغانستان ؛
در کنار سفرهای والیتی ،این ریاست به منظور آگاهی دهی در مورد کارکردها و فعالیت های سه سال اخیر
وزارت مالیه سمینار های علمی را در نهاد های اکادمیک بشمول پوهنتون امریکائی برای افغانستان و پوهنتون
دولتی پروان برگزار نموده که طی آن به نهاد های اکادمیک کشور تحلیل جامع و دقیق از شرایط اقتصادی کشور
ارائه گردیده و در رابطه به تأثیر کمک های جامعه جهانی به افغانستان ،دستآوردهای پنج سال اخیر وزارت ،
ب کشورهای منطقه ،استراتیژی خودکفائی افغانستان و بسته سرمایه گذاری مالیه و پالن های
کمیسون های دوجانبه ا
آینده این وزارت برای محصلین پوهنتون امریکائی برای افغانستان و پوهنتون دولتی پروان تشریح و توضیح گردید .
که این سمینار های طبق معمول ادامه دارد  .این طرح ضمن آنکه ارتباط دو جا نبه را میان وزارت مالیه و نهاد های
اکادمیک برقرار نموده است ،به محصلین و استادان و کارشناسان امور اقتصادی در مورد فعالیت ها و کارکردهای
وزارت مالیه معلومات مؤثق ارائه کرده و دورنمای کلی وزارت مالیه را به آنها ترسیم نموده است .
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تهیه محتویات و مواد نشراتی جهت بلند بردن آگاهی عامه؛
زیبست ازتجبط ّ آگبُی ػبهَ ثَ هٌظْز ثلٌد ثسدى آگبُی ػبهَ ّ اطالع زسبًی اش فؼبلیت ُب ّ دستآّزدُبی ایي
ّشازت یک سسی هحتْیبت ّ هْاد ًشساتی زا ثَ شسح ذیل ثَ چبپ زسبًید ٍ است.
ی ثَ تؼداد 3500
ی ػْا د
 چبپ جٌتسی سس م یشی ثَ شؼبز ُبی هص د
ی ثَ شثبى ُبی هلی کشْز ثَ تؼداد 1700
ی ػْا د
 چبپ جيتسی دیّازی ثَ شؼبز ُبی هص د
ی هلی ّ هصسف ثْدجَ دز تلْیشیّى ُبی ( آزیاًب ،شوشبدًْ ،زیى
ییّ کلیپ دز هْزد جوغ آّزی ػْا د
ً شس ّ د
 ،م یًّد ،جْاى ،آزشّ ،تلْیشیّى هلی ،کبثل ىیّش ،سجب ّ طلْع)
ی لْگّ جشي استقالل کشْزثَ شکل صَ ثؼدی
 سبخت ّ ًصت دّ پب ٍ
ی ةیزق کالى
 سبخت ّ ًصت دّ پب ٍ
ً صت ةیزق خْزد دز دیّاز ّشازت ،ثَ تؼداد  3ػدد ثٌس ّ گسّپ ُبی ال ای دی جِت تجلیل اش صدم یى
سبل زّش استسداد استقالل افغبًستبى
ییّ کلیپ یک دقیقَ یی ثَ شثبى ُبی دزی ّ پشتْ جِت آگبٍ ی ػبهَ
ی ّ دازک یک ّ د
 تَ ٍ
ی ّ تدازک  2000داًَ قلن  1200داًَ کتبثچَ هصیى ثب شؼبزُبی هبلیاتی ثَ هٌظْز تشْیق شبگسداى هکبتت.
 تَ ٍ
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بخص سوم :همکاری های اختصاصی با رساوه ها و سائر فعالیت ها
اشتراک در برنامه های تلویزیون ها؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه طی شش ماه گذشته همیشه دیدگاه ها ،اهداف و دستآوردهای حکومت را
نموده است و همواره با رسانه ها
به مردم از طریق اشتراک در مصاحبه ها و میزهای مدور تشریح و توضیح
همکاری نزدیک و حسنه داشته است .

تهیه ویدیو کلیپ های خبری و ارسال آن به رسانه های دولتی و خصوصی ؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت ما لیه روزمره به طور اوسط دو الی سه ویدیوکلیپ خبری را از بخش های
کلیدی مانند مصرف بودجۀ انکشافی ،جمع آوری عواید ملی ،اصالحات و سیستم سازی و سائر بخش های عمده تهیه
مطابق درخواست رسانه های جمعی کشور تهیه نموده و آنرا در اختیار رسانه ها قرار می دهد .
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ارائه جواب به سواالت شهروندان و متقاضیان اطالعات ؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامۀ وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطالعات همیشه به سواالت متقاضیان
اطالعات در وقت ضرورت پاسخ مناسب ارائه نموده و اطالعات و معلومات مؤثق را در اسرع وقت در اختیار
ایشان قرار داده است .
پوشش م ناسب و وسیع هفته کمپاین مالیات ؛
ریاست ارتباط و آگاهی عامه از طریق همآهنگی با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه هفته کمپاین مالیات را بشکل
وسیع پوشش مطبوعاتی داد  .در کمپا ین هفته مالیات به تعداد ۲۰هزار اصناف و دوکانداران را در مورد پرداخت
یینارها و برنام ۀ های آگاه ی ده ی را
مالیات آگاه ی داده شد  .ه مچنان از طریق این کمپاین در هفته مالیات  ۱۶۰سم
ی ها و تجار مل ی اگاه ی ده ی داده
دایر گردید که ط ی آن  ۱۵۰۰۰نفر از نما ینده گان سکتور خصوص ی ،اتحا ه
ی به منظور ترو یج فرهنگ مالیاتی توزیع گردیده؛  ۱۰۰۰بنر را د ر نقاط مختلف کشور
شده ۸۱۰۰۰،جنس تبلیغات
ق ورزشی را نیز دایر گردید.
نصب و  ۲۵مسابۀ
معرفی مسئول مرجع اطالع رسانی؛
زیبست ازتجبط ّ آگبُی ػبهَ ثَ هٌظْز اطالع زسبًی ُسچَ ثِتس هسئْل هسجغ اطالع زسبًی زا ثَ کویسیْى هحتسم
دستسسی ثَ اطالػبت هؼسفی ًوْدٍ است ُ .وچٌبى شوبزٍ ُبی توبض ،ایویل آدز ض ُبی هسثْطَ ّ سبئس اطالػبت
هسجغ اطالع زسبًی ّشازت هبلیَ ثَ کویسیْى ًبهجسدٍ ازسبل گسدیدٍ ّ اش طسیق ّیت سبیت ّشازت هبلیَ دز اختیبز
شِسًّداى کشْز گراشتَ شدٍ است تب هؼلْهبت دزخْاست شدٍ شبًسا اش طسیق توبض ثتْاًٌد دز اسسع ّقت دزیبفت
ًوبیٌد.
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