
اجتماعی؛یر کار و امور زودیدار   

های بلخ، جوزجان و سرپل والیت از طی یک سفر رسمی  

ر امو های کار و مور اجتماعی جهت دیدار و ارزیابی از کارکردهای ریاستاوزیر کار و فیض هللا ذکی 

هیأت . وزیر کار و امور اجتماعی که به این والیات سفر نمود ؛اجتماعی والیت بلخ، جوزجان و سرپل

 های مختلف وزارت را با خود داشت، نخست به والیت بلخ رفته و در مقر والیت با باصالحیتی از بخش

دو طرف روی مسایل مختلف مربوط به  ،ار کرد. در این دیداربلخ دیدوالی  محترم اسحق رهگذر

ی بلخ اسحق رهگذر وال وزارت و ریاست کار و امور اجتماعی والیت بلخ صحبت و گفتگو کردند. 

از بلند رفتن میزان  ،ضمن سپاس و قدردانی از کارکردهای ریاست کار و امور اجتماعی والیت بلخ

جوار ابراز نگرانی کرده و از  هم های تهای پسین مردم از والی بیکاری در این والیت به دلیل مهاجرت

دام شود. وزیر کار و این والیت اق دربیکاری وزارت کار و امور اجتماعی خواست تا در زمینۀ کاهش 

آور شده و از تعهدات نهادهای در جهت کاهش میزان بیکاری یاد این وزارتهای  تالشامور اجتماعی از 

ان کرد که در نتیجۀ عچنان اذ زایی سخن گفت. او هم دولتی و سکتور خصوصی در پیوند به شغل

حور شده و تمامی واحدهای اشتغال م 1398بودجۀ ملی سال  ،های وزارت کار و امور اجتماعی تالش

را نیز در نظر زایی آن  میزان شغلرسانند،  باید در بدل هر افغانی که به مصرف می بودجوی دولت می

چنین وزیر کار و امور  منظور نخواهد کرد. هم یی را که شغل ایجاد نتواند دولت بودجه ،بگیرند و منبعد

وزیر کار و امور  . به آن کشور سخن گفتاعزام کارگر با امارات جهت  نامه از امضای تفاهماجتماعی 

تجارت بلخ نیز دیدار کرده و روی   نمایندگان اتحادیۀ کارگری و اتاقبا  ،اجتماعی در ادامۀ این سفر

ری در بلخ زاگ های فراراه سرمایه مسایل مرتبط به کار بحث و گفتگو نمود. در این دیدار روی چالش

صوصی وعده سپرد که به سکتور خدولت، ور اجتماعی به نمایندگی از صحبت شد که وزیر کار و ام

 ری است. زاگ سازی سرمایه حکومت آمادۀ هر نوع همکاری برای سهل

اش به والیت جوزجان سفر نموده و نخست  وزیر کار و امور اجتماعی در ادامۀ این سفر با هیأت همراه

ار نمود. وزیر کار و امور اجتماعی هدف از سفر را هللا عزیزی والی جوزجان در مقر والیت دید با لطف

گر و کارفرما، مطالعۀ ررسیدگی به مشکالت متقاعدین، بررسی وضعیت کار، ایجاد هماهنگی میان کا

جوزجان در این نشست از والی عنوان کرد.  یی آموزشی فنی و حرفه بازار کار و دیدار از مراکز

چنان  تری را در این والیت بنا بگذارند. او هم های بیش دکسانخواست تا کو و امور اجتماعی وزارت کار

چون مادران در این والیت در کارهای  ؛نیاز داریم یتر های بیش افزود که ما در این والیت به کودکستان

ها نگهداری و تربیت  شان در کودکستان رسمی و غیر رسمی مصروف هستند و نیاز دارند تا کودکان

% از 30% از کارکنان ریاست کار و امور اجتماعی و 80ان داشت که عاذ جوزجان شوند. والی

به همین لحاظ ما نیاز به  ،دهند کارکنان تمامی ادارات دولتی در جوزجان را زنان تشکیل می

تر در این والیت داریم. وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این درخواست والی  های بیش کودکستان

ترین کودکستان را در  ارت کار و امور اجتماعی پس از والیت هرات و بلخ بیشجوزجان گفت که وز

اما او وعده سپرد که در صورت امکان تالش خواهد نمود تا  ؛سطح کشور در والیت جوزجان دارد



از  یوزیر کار و امور اجتماعی که هیأت با صالحیتتری را در این والیت بنا نهد.  های بیش کودکستان

های مربوطۀ  ز بخشف نمود تا اظیتلف وزارت را با خود داشت، هر یک از مسوولین را توهای مخ بخش

یی و دیگر  ها، مراکز آموزشی فنی و حرفه به همین ترتیب مسوولین از کودکستاندیدار کنند.  شان

وزیر  ،در همین حالهای ریاست کار و امور اجتماعی والیت جوزجان دیدار و ارزیابی نمودند.  بخش

های اجتماعی  ر و امور اجتماعی با نمایندگان متقاعدین، نمایندگان معلولین، ورثۀ شهدا و دیگر گروهکا

هللا ذکی در  چنان جناب فیض هم  اقدام آنی نمود. آن،ها را از نزدیک شنید و در حل  دیدار و مشکالت آن

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامۀ این سفر با  این سفر روند بایمتریک متقاعدین را افتتاح نمود.

دیدار و روی تمامی ابعاد و برخی از روسای آن والیت  یۀ کارگران و نمایندۀ اتاق تجارتنمایندگان اتحاد

رییس اقتصاد والیت جوزجان در این نشست گفت که حدود کار در آن والیت بحث و گفتگو نمود. 

کار در این والیت بیکار هستند. او همچنین از طرح آبیاری شهروندان مستعد به  از تن 130.000

حدود  ،طبیق این طرحتان کرد که با عتوسط آب دریای آمو سخن گفت و اذ کشاورزیهای  زمین

د شد. وزیر کار و امور نتن از شهروندان این والیت مصروف کار در سکتور زراعت خواه 40.000

نماید. در پایان  ه سپرد که این طرح را به کابینه پیشکش میاجتماعی از این طرح استقبال کرده و وعد

نمایندگان شورای والیتی و دیگر  ،جوزجان وزیر کار و امور اجتماعی با والی ،سفر به این والیت

سنگ تهداب یک باب پرورشگاه را در مرکز شهر شبرغان گذاشت. این پرورشگاه  ؛مقامات این والیت

اخت توسط وزارت شهرسازی آماده شود، به زودترین فرصت ممکن به س که قرار است از قطعات پیش

این پرورشگاه با هزینۀ نزدیک به گفت که اجتماعی وزیر کار و امور برداری سپرده خواهد شد.  بهره

 برداری سپرده خواهد شد. به بهرهکودک تا چند ماه دیگر  150دالر و با گنجایش بیشتر از  500.000

جناب فیض هللا ذکی وزیر کار و امور اجتماعی با هیأت همراهش از والیت سرپل نیز در ادامۀ این سفر 

عبدالقادر آشنا والی سرپل در مقر نخست با  وزیر کار و امور اجتماعی دیدار نمود. در این والیت نیز

و  بزرگی از متنفذین، وکالی شورای والیتی، علمای دین، روسا یت دیدار نمود. پس از آن با جمِ  وال

در آدامۀ این سفر وزیر کار و امور اجتماعی ضمن دیدار و دیگر اهالی این والیت دیدار و گفتگو نمود. 

% 90ساختمان پرورشگاه این والیت را که کار آن  ،یی ن مراکز فنی و حرفهانامه به فارغ اهدای گواهی

های کشور دوست  دالر از کمک تکمیل شده بود، افتتاح نمود. این پرورشگاه که با هزینۀ حدود نیم ملیون

. باشد تن از کودکان را دارا می 120تر از  هندوستان ساخته شده است، گنجایش نگهداشت و آموزش بیش

مور اجتماعی، اپیشنهادات اعمار ساختمان ریاست کار و  وزیر کار و امور اجتماعی ،به همین ترتیب

در این به تن را  250یی از  رآموزان فنی و حرفهپیشنهاد اعمار یک باب کودکستان و پیشنهاد افزایش کا

یک باب  ،همچنین فیض هللا ذکی وزیر کار و امور اجتماعی در پایان این سفر .والیت امضا نمود

چنان وعده سپرد که  وزیر کار و امور اجتماعی همکودکستان را نیز در مرکز شهر سرپل افتتاح نمود. 

ار و امور اجتماعی والیات، در آیندۀ نزدیک به برخی از والیت های ک جهت بهبود و تشدید امور ریاست

 دیگر نیز سفر خواهد نمود.

 

 











 


