


رییس عمومی پوهنتون کاردان جهت گسرتش همکاری های دوجانبه با وزارت اقتصاد و پیشربد اهداف توسعه 
پایدار در افغانستان، با وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان دیدار کرد

برگزاری محفل تقدیر از پنجمین دور جایزه چهل بهرتین زیر سن چهل پوهنتون کاردان
کاردان پوهنتون د بېالبېلو پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د پروګرام لیکلو سیايل جوړه کړه

اشرتاک محصالن پوهنتون کاردان در رقابت رسمایه گذاری تجارت های نو پا: تجارت پایدار
د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي کلنۍ متثیيل محکمه جوړه شوه 

کتابخانه پوهنتون کاردان میزبان رقابت مناظره آنالین بود
په اقتصادي وده او پراختیا کې د بیمې د ونډې په اړه  سیمینار جوړ شو

د سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه آنالین مالومايت پروګرام جوړ شو
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رییس عمومی پوهنتون کاردان جهت گسرتش همکاری های دوجانبه
با وزارت اقتصاد و پیشربد اهداف توسعه پایدار در افغانستان،

با وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان دیدار کرد
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روئین رحامنی، رییس عمومی پوهنتون کاردان به منظور 
گسرتش همکاری های دو جانبه میان پوهنتون کاردان و 

وزارت اقتصاد با دکتور کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد 
جمهوری اسالمی افغانستان، به روز سه شنبه، ٢٨ دلو سال 

١٣٩٩ خورشیدی، دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف در مورد ایجاد زمینه  همکاری های دوجانبه 
میان پوهنتون کاردان و وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی 

افغانستان، آغاز جلسات میزِگرد پیرامون اسناد ملی دولت و پیشربد 
اهداف توسعه پایدار (SDGs) جهت ایجاد و ارتقای برنامه های 

ظرفیت سازی که پاسخ گوی نیازهای دولت و بازار باشد، بحث و 
تبادل نظر کردند.

دکتور کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی 
افغانستان، بر نقش کلیدی پوهنتون ها در راستای ارزش دهی 

بیشرت به اسناد ملی و تصمیامتی که دولت برای اطمینان از پاسخ
 گویی دقیق و مناسب بودن آن جهت توسعه پایدار افغانستان روی 

دست می گیرد، تاکید کرده و پیشنهاد کرد که جلسات میزِگرد با 
حضور جامعه اکادمیک کشور، کارمندان وزارت اقتصاد و 

محصالن پوهنتون کاردان در داخل این پوهنتون جهت تحلیل 
چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان، برگزار شود. وی هم چنان 
خاطرنشان کرد که راه اندازی همچو برنامه ها، جهت آگاهی  دهی 
شهروندان از اولویت ها و برنامه های مهم ملی میان شهروندان و 

محصالن پوهنتون کاردان که رهربان آینده افغانستان هستند، 
موثر و مثمر محسوب می شود.

در ادامه وزیر اقتصاد گفت: «وزارت اقتصاد عالقمند است که 
موضوعات اساسی و با اهمیت اقتصادی را در قالب عناوین 

پایان نامه ها، برای فارغان مقاطع لیسانس و ماسرتی 
پوهنتون کاردان پیشنهاد کند، تا در تصمیم گیری های دقیق 
محصالن جهت تهیه و تدوین پایان نامه های شان، همکاری 

منوده باشد.»

آقای محمد نبی رسوش، معین مسلکی وزارت اقتصاد بر اهمیت 
ایجاد روش مشرتک برای ارتقای اهداف توسعه پایدار در 

افغانستان تاکید کرده و افزود که پوهنتون ها نقش قابل توجه را 

برای ایجاد چارچوب توسعه پایدار افغانستان، رهنمودهای 
کاربردی و پیشنهاد پالیسی های دولت، دارند. آقای رسوش 

همچنین افزود كه وزارت اقتصاد به زودی برنامه ی را زیر نام 
«یک پوهنتون، یک هدف انکشاف پایدار» در رسارس افغانستان، 
راه اندازی می کند. وی در همین حال، بر نقش تاثیرگذار پوهنتون 

کاردان در این زمینه منحیث پوهنتون پیشتاز، تأکید کرد.

آقای روئین رحامنی، رییس عمومی پوهنتون کاردان نیز گفت: 
«کاردان، نخستین پوهنتون افغانستان است که بنابر مشارکت و 

تاثیرات مثبت این پوهنتون در نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار 
در افغانستان، از سوی نهاد تحصیالت عالی تایمز در رده بندی 

پوهنتون های تاثیرگذار جهان قرار گرفته است؛ بر عالوه، پوهنتون 
کاردان متعهد به همکاری های همه  جانبه با وزارت اقتصاد جهت 

دست یابی به اهداف توسعه پایدار، در کشور است.»

در همین حال، میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان 
در این دیدار، به کنفرانس ملی توسعه پایدار، اشاره کرد و گفت 

که پوهنتون کاردان در نظر دارد تا این کنفرانس را در آینده ی 
نزدیک برگزار کند و این خود تعهد پوهنتون کاردان را در مورد 

توسعه پایدار در افغانستان نشان می دهد.

در اخیر، دکتور فاریابی اظهار داشت که وزارت اقتصاد درنظر دارد 
تا چندین برنامه  ی ارتقای ظرفیت را برای کارمندان وزارت اقتصاد 

در پوهنتون کاردان،  برگزار کند. وی هم چنان افزود که وزارت 
اقتصاد کارهای مشرتک را با پوهنتون کاردان در زمینه ایجاد 

برنامه های ماسرتی در رشته های که برای کشور حیاتی بوده اما تا 
حال ایجاد نشده، است، در آینده ی نزدیک آغاز  می کند.

پوهنتون کاردان، اولین پوهنتون افغانستان است که اعتبار 
اکادمیک خود را از نهادهای معترب جهان کسب کرده و در ردٔه 

پوهنتون های تاثیرگذار جهان نیز قرار گرفته است. پوهنتون 
کاردان با داشنت تیمی از محققان توامنند، کادرهای ورزیده و 

محصالن مستعد، خود را مسوول تولید علم و دانش می داند؛ از 
همین رو ، جهت فراهم سازی برنامه های ارتقای ظرفیت برای 

افراد مستعد جامعه، همواره تالش می کند.
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پنجمین دور محفل چهل بهرتین زیر سن چهل پوهنتون کاردان برگزار شد
پوهنتون کاردان افتخار دارد که به روز پنج شنبه، ٣٠ دلو سال 

١٣٩٩، طی مراسم با شکوه و ویژه از برندگان پنجمین دور 
جایزه چهل بهرتین زیر سن چهل تقدیر کرد. در این مراسم 

آقای روئین رحامنی رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان، آقای 
میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان، رؤسای 

پوهنځی ها، آمران دیپارمتنت ها، برندگان این جایزه و اعضای 
خانواده های شان، حضور داشتند.

برندگان این دور برنامه  رقابتی چهل بهرتین زیر سن چهل، با در 
نظرداشت معیار تاثیرگذاری مثبت در جامعه از میان ٢٥٠ اشرتاک 

کننده، از سوی کمیته گزینش پوهنتون کاردان در چندین مرحله 
انتخاب شدند.

آقای روئین رحامنی، رییس عمومی و بنیان گذار پوهنتون کاردان 
در آغاز برنامه چنین گفت: «امروز جای بسا افتخار و خرسندی 

است که از دست آوردهای چهل تن از محصالن و فارغان مستعِد 
پوهنتون کاردان که هر کدام شان تاثیرگذاری مثبت و ارزنده ی در 

جامعه داشته اند، قدردانی می مناییم. برندگان جایزه چهل 
بهرتین امسال در عرصه های مختلف اجتامعی، اقتصادی و 

فرهنگی در جامعه پیشگام بوده و خدمات شایانی را برای مردم 
افغانستان انجام داده اند. برندگان امسال طی یک پروسه شفاف 

بر اساس معیار تاثیرگذاری اجتامعی انتخاب شده اند. این در 
واقع تبارز دهنده ی دیدگاِه ما برای یک فردای بهرت و مأموریت ما 

برای رشد علمی و مسلکی محصالن و فارغان ما می باشد.»

آقای رحامنی در ادامه خطاب به برندگان این جایزه گفت که 
خدمات ارزنده و مفید تان در جامعه بدون شک تعهد تان را برای 

داشنت افغانستان پویا نشان می دهد که برای خانواده ی بزرگ 
کاردان قابل قدر و نهایت با ارزش است. وی افزود:  «اخذ این 
جایزه مسوولیت تان را در قبال جامعه و خدمت گذاری تان را به 

مردم بیشرت می سازد و من باور کامل دارم که ما در آینده نیز شاهد 
افتخارات و تغییرات گسرتده ی اجتامعی در جامعه از سوی شام 

جوانان مستعد و متعهد به وطن خواهیم بود.»

بهشته نور یکی از برندگان این جایزه و محصل ماسرتی اداره 
تجارت گفت: «جایی بسا افتخار و خرسندی است که امروز جایزه 
چهل بهرتین زیر سن چهل پوهنتون کاردان را دریافت کردم؛ این 

یک دست آورد بزرگ برایم است. در ضمن از هیئت رهربی 
پوهنتون کاردان که من را الیق این جایزه دانست، سپاس ویژه 

می کنم.»

میرزا علی واثق محصل رشته ی ماسرتی اداره تجارت پوهنتون 
کاردان و از برندگان این جایزه نیز گفت: «از رهربی پوهنتون 

کاردان بابت برگزاری این برنامه سپاسگذاری می کنم. از اینکه من 
برنده این جایزه شناخته شدم، خرسند هستم. کسب این جایزه، 

مایه افتخار برای خودم و فامیلم است.»

در جمع چهل بهرتین سال ١٣٩٩ خورشیدی متشبثان،کارفرمایان، 
رییسان، بنیانگذاران، محققان، رضاکاران و ورزشکاران، حضور 
دارند. برندگان پنجمین دور این جایزه، به جمع ١٦٠ تن دیگر از 

برندگان توامنند و با انگیزه چهل بهرتین در جامعه پیوستند.
 

جایزه ی چهل بهرتین زیر سن چهل، معتربترین جایزه پوهنتون 
کاردان است که برای محصالن و فارغان این پوهنتون اعطا می

 شود. این برنامه از پنج سال بدینسو با راه اندازی محفل با شکوه و 
اعطای تقدیرنامه ها برای چهل چهره برتر، دایر می شود.
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کاردان پوهنتون د بېالبېلو پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ
د پروګرام لیکلو سیايل جوړه کړه

د کاردان پوهنتون د نوښت البراتوار د روان ١٣٩٩ کال د 
سلواغې میاشتې په نهمه، د بېالبېلو پوهنتونونو د کمپیوټر 
ساینس محصلینو ترمنځ د پروګرام لیکلو سیايل جوړه کړه.

دا سیايل محصلینو ته د انګېزې ورکولو او د با استعدادو 
محصلینو د پېژندلو په موخه جوړه شوې وه، چې وکوالی يش 

په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.

هغه محصلین چې د دې سیالۍ لپاره یې نوم لیکنه کړې وه د 
آزمایښتي آزموینې او ټیمونو د جوړولو په موخه رابلل شوي وو او په 

خپله خوښه بېالبېلو ټیمونو کې ډلبندي شول. هر ټیم لږ تر لږه 
درې غړي درلودل او ټولو له آزموینې یوه اونۍ وړاندې د نوم لیکنې 
آنالین فورمې ډکې کړې وې. د کاردان پوهنتون د نوښت البراتوار 
د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ او د اطالعاتو د مدیریت سیسټم په 
همکارۍ د دې سیالۍ پوښتنې چمتو او د کره وايل په موخه یې 

څو ځيل وارزولې.

د کاردان پوهنتون د نوښت البراتوار مسوول عبدالباقي پوپل په 
دې اړه داسې وویل: «د هغو ټیمونو نظارت چې د کوډ لیکنې له 

الرې د اړوندو مسایلو د حل لپاره له یو بل رسه کار کوي، د هغوی 
د مهارتونو د لوړولو په برخه کې یو عايل ګام دی، څو هغوی 

وکوالی يش خپلې زده کړې نظریې په عميل ډول پلې کړي.» 
نوموړی زیاتوي: «دا ډول پروګرامونه له محصلینو رسه مرسته 

کوي، چې په خپل ځان کې د مسلې د حل مهارتونه پیاوړي کړي 
او د پوښتنو د حل لپاره له خپلې پوهې ګټه واخيل.»

په دې سیالۍ کې د کاردان پوهنتون د کمپیوټر ساینس ډیپارټمنټ 
د بېالبېلو سمسټرونو لسو ټیمونو ګډون کړی وو، څو د نوم لیکنې 

اته پوښتنې ځواب کړي او له یو بل رسه د سیالۍ کولو له الرې 
لومړی مقام خپل کړي. په دې سیالۍ کې دغه راز د نورو 

پوهنتونونو ټیمونو هم ګډون کړی وو، چې درې ټیمونه د کاتب 
پوهنتون او دوه نور هغه د کابل پوهنتون اړوند وو.

سیالۍ په آنالین ډول د ماسپښین په دوو بجو جوړه شوه او ټولو 
ټیمونو دوه نیم ساعته وخت درلود چې د سیالۍ پوښتنې حل کړي. 

د وخت له پای ته رسېدو رسه ګډونوالو خپل ځوابونه ژوري پالوي 
ته ولېږل، چې تر ارزونو وروسته د یاد پالوي له لوري درې غوره 

ټیمونه وټاکل شول.

د دې سیالۍ د ګټونکي ټیم یو تن غړي سیرت پروېز وویل: «دا 
سیايل زما لپاره یو عايل فرصت و او د دې موکه یې راکړه، چې د 
پوښتنو د حل لپاره له خپلو وړتیاوو ګټه واخلم. زموږ د ټیم لپاره دا 

یوه ننګونه وه، چې په ټاکل شوي وخت کې د پوښتنې حل پیدا 
کړو.»  کاردان پوهنتون تل هڅه کړې، چې د دې ډول سیالیو او 
له نصاب بهر پروګرامونو د جوړېدو پرمټ د محصلینو لپاره د عميل 

کار آسانتیاوې برابرې او د هغوی مهارتونه لوړ کړي.
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اشرتاک محصالن پوهنتون کاردان در رقابت رسمایه گذاری تجارت های نو پا
پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، در اول دلو سال روان 
خورشیدی، میزبان اولین دوره ی «رقابت رسمایه گذاری 

تجارت های نو پا» در شعبه پروان دو بود. در این رقابت ، ٢٢ 
محصل از دیپارمتنت های اداره تجارت، اقتصاد و ماسرتی 

اداره تجارت اشرتاک کردند و طرح های تجاری خود را به
 صورت مخترص ارایه منودند. در همین حال، دور دوم این 

رقابت به تاریخ ٨ دلو سال روان با اشرتاک ١٩ محصل برگزار 
شد. 

پس ارایه طرح ها در دور اول، داوران پنج تیم برتر را برای ادامه 
برنامه آموزشی انتخاب کردند؛ سپس آنان طرح های تجاری خود را 

برای بار دوم ارائه کردند. محصالن برای پاسخ دادن به «هشت 
پرسش اساسی که هر طرح تجاری باید به آنها پاسخ دهد» به 

چالش کشیده شدند و در همین حال طرحی روشن و مخترص را به
 صورت درست به هیئت داوران ارایه کردند.

بخش نخست این رقابت تا کنون در دو دور توسط رشکت مشورتی 
بلوم افغانستان و پوهنتون کاردان برگزار شد و قرار است دور سوم 
آن بزودی به منظور آماده سازی محصالن برای ارایه طرح تجارت 

خود برای رسمایه گذاران به صورت حضوری برگزار شود. 

این ورکشاپ به رشکت کنندگان این توانایی را می دهد تا درس
 هایی را که از دوره های اداره تجارت، اقتصاد و ماسرتی اداره 
تجارت آموخته اند، به صورت عملی در راه اندازی تجارت ها و 

مشاغل کوچک خود به کار بگیرند.

محصالن موفق برای تجارت های نوپای خویش از رسمایه گذاران 
پول دریافت خواهند کرد تا بتوانند فعالیت های تجاری خود را آغاز 

کنند. مهامنان سخرنان این برنامه شامل فارغان پوهنتون 
کاردان، آقای احمد مسلم خرم، رییس اجراییه خطوط هوایی 

باخرت و آقای کریس لی معاون دفرت خدمات مشورتی بلوم 
افغانستان بودند. این رقابت با داوری آقای احمد مسلم خرم، آقای 

کریس لی، داکرت سید عبداملعز میرزاده رییس پوهنځی اقتصاد، 
آقای فواد عاصم آمر دیپارمتنت اداره تجارت و آقای نجیب الله 

نیازی استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان برگزار شد.

دور اول این برنامه با شناسایی سه تیم برتر به پایان رسید. دور 
دوم این رقابت، آخرین برنامه ی بود که به طور مشرتک توسط بلوم 

افغانستان و پوهنتون کاردان برگزار شد تا محصالن را برای 
معرفی طرح های تجاری شان در مرحله نهایی برای رسمایه 

گذاران به صورت حضوری، آماده کنند.
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د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي کلنۍ متثیيل محکمه جوړه شوه
د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د روان کال د سلواغې 

میاشتې په ٦مه، خپله کلنۍ متثیيل محکمه د دې پوهنځي د 
رسپرست رییس، داورانو، استادانو او محصلینو په ګډون د 

پروان دو څانګې متثیيل محکمه کې جوړه کړه.

د دې متثیيل محکمې د جوړېدو بنسټیزه موخه د حقوقو تحصیيل 
څانګې د محصلینو د استعدادونو وده، د عميل زده کړو پیاوړتیا، د 
عادالنه محکمو له اصولو رسه بلدتیا او د قضايي مهارتونو ترالسه 

کول وو.

د کاردان پوهنتون متثیيل محکمه د پروګرام له الرښوونو رسه سم، 
داسې تنظیم شوې وه چې د پرسلني سمسرت په جریان کې لېواله 

محصلین تر شفاهي ارزونې وروسته، د متثیيل محکمې د کمېټې 
له خوا غوره شول، چې په ترڅ کې یو ټیم د ورځې او بل ټیم د شپې 

له محصلینو جوړ شو.

دواړو ټیمونو د الرښود استاد په الرښوونې د یوې فريض قضیې له 
مخې خپل کار پیل کړ. د هر ټیم غړي په قضايي پالوي، 

څارنوال، مدافع وکیل، منيش، تورن، شاهدانو او نورو اړینو نقشونو 
باندې ووېشل شول او په خپلواکه توګه یې دعوا او دفاعیه جوړه 

کړه. دواړو ټیمونو د کال په جریان کې په جال ډول څو ځله 
متثیيل محکمه جوړه کړه او وروستي پړاو ته چمتو شول.

د ١٣٩٩ کال له پاره د کاردان پوهنتون د کلنۍ متثیيل محکمې په 
وروستي پړاو کې د ژوري پالوي تر ارزونې وروسته چې په ترکیب 

کې قضاوتیار محمد ادریس همت، څارنوال عبدالبصیر وصال او 
نجال راحل شامل وو په الندې ډول اعالن شوه:

ګټونکې ډله: د شپې محصلینو ټیم
غوره قايض: عبدالله امیني

غوره څارنوال: فرشته نارصي
غوره مدافع وکیل: صدیق الله ابراهیمي

د محکمې غوره منيش: يب يب اسام امیني

د یادونې وړ ده چې ګټونکي ټیم، غوره محصلینو او نورو متثیل 
کوونکو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د پروګرام په پای کې، د 
ژوري پالوي غړیو د محکمې په تړاو خربې وکړې او هغه یې په 
ټوله کې مثبته وبلله، زیاته یې کړه چې متثیل کوونکي محصلین 
له عميل او نظري پوهې څخه برخمن دي او دوی وکړای شول 

چې په ښه ډول خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي.

دا محکمه په داسې حال کې تررسه شوه چې د کُرونا وبا ننګونو د 
لوړو زده کړو بهیر له ګڼو ستونزو رسه مخ کړی، خو دا متثیيل 

محکمه د محصلینو د ډېرې لېوالتیا، د هغوی د ظرفیتونو لوړولو ته 
د کاردان پوهنتون د ژمنتیا او محصلینو ته د نظري زده کړو ترڅنګ 

د عميل کار فرصت د برابرېدو په موخه جوړه شوې وه.

د کاردان پوهنتون کلنۍ متثیيل محکمه یو رقابتي پروګرام دی، 
چې هر کال د کاردان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د محصلینو لخوا 
جوړېږي. دا متثیيل محکمه د لومړي ځل لپاره په ١٣٩٨ کال کې 

د کاردان پوهنتون د کنفرانسونو په تاالر کې جوړه شوې وه.
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کتابخانه پوهنتون کاردان میزبان رقابت مناظره آنالین بود
کتابخانه پوهنتون کاردان به روز پنج شنبه، ٩ دلو سال ١٣٩٩، 

رقابت آنالین مناظره را در مورد روند صلح افغانستان برگزار 
کرد. این مناظره میان پوهنتون های کاردان، کابل، هرات و 

موالنا محمد جالل الدین بلخی برگزار شده بود.

ذبیح الله بارکزی، نصیر نعیمی، مجتبی عرشیا، نثار احمد انوری و 
نرگس الکوزی داوران این رقابت آنالین مناظره بودند. هدف از 
تدویر این مناظره، ترویج فرهنگ مناظره، تفکر انتقادی، روش 

تحقیق و تقویت برقرار ارتباط جوانان با هم بود.

اشرتاک کنندگان این رقابت احمدالله عزیزی و دنیا کوچی از 
پوهنتون کاردان، خجسته دانش جو و علی آقا فیاض از پوهنتون 

کابل، فاضل تواب وردک و خوبان صالح از پوهنتون هرات و 
هامیون فروتن و پرستو احمدی از پوهنتون موالنا محمد جالل 

الدین بلخی بودند.

احمدالله عزیزی و دنیا کوچی از محصالن پوهنتون کاردان برنده 
رقابت، و خوبان صالح از پوهنتون هرات بهرتین سخرنان این 

رقابت شدند. پوهنتون کاردان به طور مداوم تالش دارد تا رقابت
 های سودمند را برگزار کند تا باشد محصالن مهارت های سخرنانی 

خود را تقویت بخشیده و عقاید خود را به خوبی بیان کنند.
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په اقتصادي وده او پراختیا کې د بیمې د ونډې په اړه  سیمینار جوړ شو 
د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې ډیپارټمنټ د ١٣٩٩ کال د 
سلواغې په ٨مه، د دې څانګې د محصلینو لپاره په اقتصادي 
وده او پراختیا کې د بیمې د ونډې په اړه سیمینار جوړ کړ. د 

 Capital Star Insurance» دې سیمینار ویناوال د
Company»بیمې رشکت اجرایي رییس محبوب فروتن و، او د 

اقتصاد پوهنځي استاد مصباح الدین بابکرخېل د سیمینار د 
وړاندې کوونکي مسوولیت پر غاړه درلود.

ښاغيل فروتن د افغانستان د سکای نړیوال بیمې رشکت د 
عملیايت رییس په توګه هم کار کړی، چې له ښاغيل بابکرخېل 

رسه یو ځای یې په دې سیمینار کې په سوداګریو او په افغانستان 
کې د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې د بیمې د ونډې او 

ګټو په اړه بحث او خربې اترې وکړې.

ښاغيل فروتن وویل: «د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د کرونا 
ویروس خپرېدلو پر اقتصادي وده او پراختیا منفي اغېز وکړ، چې 

له امله یې د بیمې کلتور هم ترویج شو. دغه راز، کوالی شو د 
بیمې رشکتونو پر مټ ناڅرګند وضعیت جربان کړو او له دې الرې 

اقتصادي ودې او پراختیا ته هم زمینه برابره کړو.»

نوموړي د خپلو خربو په دوام د تولیداتو پر کچې، ګامرنې، پړسوب 
او بې وزلۍ باندې د بیمې د اغېزو په تړاو هر اړخیز مالومات 

ورکړل. د دې ترڅنګ یې د افرادو، کورنیو او دندو په برخه کې د 
بیمې رشکتونو د مالتړو پروګرامونو په اړه ال ډېر توضیحات ورکړل. 
ښاغيل فروتن همدارنګه په افغانستان کې د بیمې د محصوالتو او 

خدمتونو په اړه هم مالومات ورکړل او محصلینو ته یې ډاډ ورکړ، 
چې بیمه په افغانستان کې د پراختیا په پړاو کې ده، ځکه د هېواد 

د بازارونو لپاره یوه نوې پدیده ګڼل کېږي.

د سیمینار په دوام ښاغيل فروتن د محصلینو پوښتنو ته هر اړخیز 
ځوابونه ورکړل او هغوی یې وهڅول، چې د کړکېچ پر مهال د 

خپل کار او سوداګرۍ د ساتنې او بیمې په اړه پراخ درک او پوهه 
ولري. کاردان پوهنتون ژمن دی، چې د دې ډول مالومايت 
پروګرامونو د جوړېدو له الرې له محصلینو رسه د هغوی په 

تحصیيل او کاري سفر کې مرسته وکړي.
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د سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه آنالین مالومايت پروګرام جوړ شو
د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې ډیپارټمنت د ١٣٩٩ کال د 

سلواغې په ٧مه، «په افغانستان کې د سولې چارچوکاټ او 
اقتصادي وده» تر نامه الندې د دې پوهنتون په پروان دو 

څانګه آنالین مالومايت پروګرام جوړ کړ.

د دې پروګرام ویناوال د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال محمد 
نبي رسوش او د پروګرام آسانچاری محمد یونس امیري وو.

ګڼ شمېر محصلینو، څېړونکو او استادانو په دې آنالین ناسته کې 
برخه اخیستې وه او له ٢٠٠١ کال راهیسې د افغانستان د 

اقتصادي ودې په تړاو بحث وکړ.

د دې بحث بنسټیز محور د بې وزلۍ له مینځه وړل او د افغانستان 
لپاره د ملګرو ملتونو تلپاتې پراختیايي موخې وې.

کاردان پوهنتون تل هڅه کړې، چې د نظریو او تجربو د رشیکو له 
الرې په محصلینو کې انتقادي تفکر وروزي او په اړوندو نورو برخو 

کې د هغوی مهارتونه لوړ کړي. که تاسو هم د سوداګرۍ مینه 
وال یاست او غواړئ خپله شخيص سوداګري پیل کړئ؛ نو خپلې 
دې موخې ته د رسېدو لپاره د کاردان پوهنتون د تجارت ادارې د 

لیسانس ډیپارټمنټ غوره کړئ.
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