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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  جمهوری اسالمی افغانستان
  ت عامهحوزارت ص

 رياست دفتر وزير
  رياست روابط عامه

 

 اعالميه مطبوعاتی
 
  

 مليون دالر امريکايی به شفاخانه جمهوريت از طرف کشور چين گام مهم ٢.۵فراهم آوری تجهيزات طبی به ارزش 
  ديگر در تقويت سيستم صحی افغانستان ميباشد

  
 مليون دالر امريکايی از کمکهای کشور دوست چين قبًال ساخته شده ٢٠مهوريت به مصرف ساختمان جديد شفاخانه ج

  است
  

 داکتر سيد محمد امين فاطمی وزير صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان و جاللتمآب :١٣٨٧ سنبله ١۴، کابل
 شفاخانه  جديد تعميرتهيه تجهيزات طبی برایآقای يانگ هوالن سفير کبير جمهوری مردم چين امروز قرارداد 

 قلم جنس ميباشد که تمام تجهيزات الزم برای يک ٢۴٨اين تجهيزات شامل .  در کابل را امضا کردندجمهوريت
 مليون ٢٠ساختمان شفاخانه جمهوريت به مصرف . شفاخانه عرضه کننده خدمات تخصصی ثالثی را در بر ميگيرد

  .ساخته شده استدالر امريکايی از کمکهای کشور دوست چين جديدًا 
  

 مليون دالر امريکايی به شفاخانه جمهوريت از طرف کشور دوست ٢.۵فراهم آوری تجهيزات طبی به ارزش " 
با تجهيز و فعال شدن شفاخانه جمهوريت . جمهوری مردم چين قدم مهم ديگر در تقويت سيستم صحی افغانستان ميباشد

تخصصی صورت خواهد گرفت بلکه به مريضان مغلق و نه تنها به مشکالت صحی باشندگان پايتخت رسيدگی 
داکتر سيد را اين موضوع " اختالطی رجعت يافته از واليات افغانستان خدمات تخصصی نيز عرضه خواهد شد 

ما از حکومت و : " ايشان افزودند.محمد امين فاطمی وزير صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان اظهار کردند
  ".سپاسگذاريم و خواهان ادامه همچو مساعدتها از جانب چين در آينده نيز ميباشيممردم جمهوری مردم چين 

  
 تهيه ميدارد و مسئوليت انتقال شفاخانه جمهوريت کابلجانب چين تجهيزات طبی را به با پيروی ازين قرارداد، 

بيمه ترانسپورتيشن مسئوليت همچنان جانب چين  .دميگير ه صحن شفاخانه جمهوريت به عهد تا را مذکورتجهيزات
 جهت نصب و تنظيم تجهيزات  نيزکی رامسل نفر متخصص ١٠ و بحری ويا زمينی تجهيزات را به عهده ميگيرد

 جانب چين جزئيات بيشتر .دميپرداز را درافغانستان متخصصين مذکورمصارف سفر و بود و باش  واعزام ميدارد
 آمادگی در اختيار وزارت صحت عامه جهتز عقد قرارداد  روز بعد ا٣٠در ظرف را  مذکورنصب سامان آالت 

  . قرار ميدهد الزم های
  

 دالر آمريکائی ميباشد که مصارف متذکره به اساس ماده )دومليون و پنج صد هزار( ٢۵٠٠٠٠٠مبلغ تمام مصارف 
چين و جمهوری جمهوری مردم ين دولتميان های اقالم اهدايه قرار داد منعقده همکاری های تخنيکی و اقتصادی 

تمام تجهيزات که ازجانب چين تهيه .  پرداخته ميشود، به امضا رسيده است٢٠٠٣ می ٢٧اسالمی افغانستان که در 
ميگردد مطابق ستندرد های  مناسب و شروط جمهوری مردم چين ميباشد و آنها با کيفيت ستندرد که ذريعه سازمان 

  کيفيت، مشخصات و کميات تجهيزات فوق الذکر مطابق.کندمربوط جمهوری مردم چين ساخته ميشود مطابقت مي
 روز تقويمی بعد ١٢٠تجهيزات فوق الذکر طی . چين ميباشدکشور بازرسی و قرنطين رياست  ارزيابی  شاخصهای

   .ن قرار داد هذا به صحن شفاخانه جمهوريت کابل انتقال ميگرددامضا شداز 
  

حی افغانستان نقش بسيار برازنده را در بهبود عرضه خدمات جمهوری مردم چين با اين حمايت از سيستم ص
مرهون بسياری از شرکای دستآورد های صحی خود را همچنان  وزارت صحت عامه افغانستان .تخصصی ايفا ميکند

 ،)کمسيون اروپا (EC ، بانک جهانی ،)امريکا اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده (USAIDصحی از قبيل 
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و بسياری موسسات و کشور های دنيا  GAVI  ،Rotary International ،JICA، جهان، يونسفسازمان صحی
  .ميداند

 
  :برای معلومات بيشتر در باره فعاليت های وزارت صحت عامه به آدرس انترنيتی ذيل مراجعه نماييد

af.gov.moph.www://http 
 

  : در تماس شويدسخنگوی وزارت صحت عامهر لطفًا با جهت معلومات بيشت
  دوکتور عبداهللا فهيم

  ٠٧٩٨٩٣١٨٨۶        و٠٧٠٠٢٧٦٣٤٠:  موبايل
 : پست الکترونيکی

com.@yahoo٧٧٧fahima  
af.gov.fahima@moph 

 


