ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻫﺎﻟ ﺑﻠﺦ از ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺐ اﻟﻪ ﻗﺮﯾﺸ ،رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻧﻔﻮس وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ در ﻣﺤﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻠﺦ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ .از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎن ﺗﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ «.دﮐﺘﻮر راﺑﺮت ﮐﻠﯿﻨﻪ ،ﺟﻨﺮال ﻗﻨﺴﻮل
آﻟﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای از ﻫﻤﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﻐﺎن – آﻟﻤﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻠﺦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳ ﭼﻮن ﺻﺪور ،ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮه ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت و ﺛﺒﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت را اﺟﺮا ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺮﺿﮥ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﮐﺘﻔﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻏﯿﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﺑﺮای آن رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺳﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر آن اداره در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ورﮐﺸﺎﭘﻬﺎی آﻣﻮزﺷ و ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ و
اﺣﻮال ﻧﻔﻮس وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﮐﻤ ﻧﻤﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣ درﺑﺎرۀ ﭼﻮﻧ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ آرﺷﯿﻒ ،و ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر در ادارۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺧﻮد ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻧﻔﻮس ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﮐﺪام
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮوری در ﺑﻮردﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣ رﺳﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﯾ ،(RCD) از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﭘﯿﺸﺒﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ادارات وﻻﯾﺘ و وﻟﺴﻮاﻟ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اداری را ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶ از  ۷۳۰ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﻣﺴﻠ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۹٬۰۰۰ﺗﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮﻣﺖ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘ داﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادارات
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر  ۳۴۵روﯾﺪاد آﮔﺎﻫ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ را ﮐﻪ از آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۰٬۰۰۰ﻧﻔﺮ اﻫﺎﻟ
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
Teaser text:
اﮐﻨﻮن  ۷۵ﺗﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن رﯾﺎﺳﺖ از ﮐﺎرﮐﺮدن در ﯾ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻧﻔﻮس و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎن ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ و
راﺟﺴﺘﺮ را در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣ ﺳﺎزد ،ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .از اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻫﺎﻟ آن وﻻﯾﺖ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺸﺎف
.ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋ ۳٬۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ) (RCDﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن
:اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ
ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب
Province:
ﺑﻠﺦ
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ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ‐ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻫﺎﻟ ﺑﻠﺦ از ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ‐ دری
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Subtitle:
اﻣﺮوز رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﻧﻔﻮس وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻋﻤﺎرت ﺟﺪﯾﺪ اداری ﺧﻮﯾﺶ و اﺧﺘﺘﺎم ﭘﺮوژۀ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی را ﻃ
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