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         اعالميه مطبوعاتی
  

 و سفير کبير هند تفاهمنامۀ مبنی بر تأسيس افغانستانوزير صحت عامه 

   امضاء مينمايندرا در افغانستان ) از راه دورطبابت(تيليميديسن  پروژۀ

ز دوکتور سيد محمد امين فاطمی وزير صحت عامه جمهوری امرو : ١٣٨٧  عقرب٩  کابل،

تفاهمنامۀ مبنی  اسالمی افغانستان و جاللتمآب آقای جايانت پراساد سفير کبير جمهوری هند در کابل

کمک به دنبال  . امضاء مينمايندرا در افغانستان )از راه دورطبابت (تيليميديسن  بر تأسيس پروژۀ

 اينک وزارت صحت عامۀ جمهوری اسالمی ،ر صحت افغانستاندر سکتودولت هند قبلی های 

 . کشور دوست هند ميباشدبه کمکدر عرصۀ صحت ر گمهم دي  پروژۀ يکافغانستان شاهد تأسيس

عبارت از تهيه دانش مغلق فنی و تجارب برای عرضه  پروژه اينبراه انداختن  هدف اساسی از

 .دميباشان صحت در افغانستان توسط متخصصين هندی گکنند

 کشوربه کمک   يا طبابت از راه دورباور کامل گفته ميتوانم که راه اندازی پروژه تيليميديسن به"

ظرفيت را در نه تنها  و انتقال دانش، مشوره دهی و تجارب از هند به افغانستان  هندوستان،دوست

نستان به ارمغان عرضه خدمات صحی باال ميبرد بلکه يک فنآوری و تسهيالت جديد را نيز به افغا

حسنه بين هر دو کشور افغانستان و هند   روابطبدون شک ما باور داريم که همچو پروژه ها. ميآورد

 اين سخنان را داکتر سيد محمد امين فاطمی ".دنيز هر چه بيشتر تحکيم، تقويت و تداوم ميبخش را

از  ":افزودندن همچناايشان . اظهار داشتند وزير صحت عامۀ جمهوری اسالمی افغانستان

خصوصًا در عرصۀ صحت، انکشافی مموارد گوناگون  درکه مساعدت و معاونت دولت دوست هند 

   ".مسپاس و امتنان می نماي اسالمی افغانستان را کمک نموده اند ابراز جمهوری



 TCIL بوده، يگانه نمانيده   هند، که يک تصدی هندی از راه دورمشاورين ارتباطات يا تصدی

و ماشين آالت طرف ضرورت پروژه  تطبيق پروژه بشمول تهيۀ و تدارک تجهيزات اجرائيوی برای

 پروژه تعين مينمايد تا از تطبيق پروژه نظارت جانب دولت هند يک کميته نظارتي را براي ميباشد و

 .دنماي

 دولت هند مصارف. خواهد نمود وجوه مالي ضروری برای تطبيق پروژه را فراهم دولت هند

ساليان پسين مسئوليت پرداخت مصارف  در. پروژه را در سال اول تأديه خواهد کرد  برایعملياتی

 کارگر، پرسونل اداری و تخنيکی برای پروژه استخدام .خواهد بود  به دوش دولت افغانستانعملياتی

را براي جای مور ضرورت افغانستان  جانب دولت. منحصر به اتباع هر دو کشور خواهد بود

 فراهم نمودن ساير تسهيالت. موانع مهيا ميسازد در شفاخانه معينه بدون هيچگونه مصارف و روژهپ

ها،  تامين مصئونيت و غيره براي تجهيزات و اتاق ، آب، فضاي مناسب، کولر، فرنيجر، برقچون

 . را نيز ميپردازدخارج صرفيه ها و مواد مصرفیو م مسئوليت جانب دولت افغانستان بوده

مرهون بسياری از شرکای صحی از دستآورد های صحی خود را  صحت عامه افغانستان وزارت

بانک  ،)امريکا اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده (USAID  کشور دوست هندوستان،قبيل

 GAVI  ،Rotary، سازمان صحی جهان، يونسف،)کمسيون اروپايی (EC ، جهانی

International ،JICA ميداند و کشور های دنيا و بسياری موسسات.  

  
  :يديدرس انترنيتی ذيل مراجعه نماآه فعاليت های وزارت صحت عامه به ر بار دربرای معلومات بيشت

af.gov.moph.www://http 
  : تماس شويدر دوی وزارت صحت عامهگسخن با  لطفًارجهت معلومات بيشت
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