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۱3 حوت ۱3۹۷

کار ســاختمان یــک دیــوار محافظــوی بــه ارزش مجموعــی بیــش از ۴.5 میلیون 

ــاف  ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــرف برنام ــی از ط افغان

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــخ تکمی ــت بل ــم والی ــوالی خل ــات در ولس ده

شــد. 

ــاع دارد، ۱۱۱۹  ــر ارتف ــر طــول و 3 مت ــوار کــه ۱۴۰ مت ــان کار ایــن دی در جری

روز کاری را بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و هــم اکنــون 32۰ 

ــد می شــوند. ــای آن بهــره من ــواده از مزای خان

تکمیل کار یک دیوار محافظوی 
به ارزش ۴.۵ میلیون افغانی در بلخ
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۱۱ حوت ۱3۹۷ 
ــا  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــانی برنام ــروژه ی آبرس ــق ۱۷ پ کار تطبی
و انکشــاف دهــات بــه هزینــه ی بیــش از ۱۴.۹ میلیــون افغانــی در ولســوالی لعــل و 

ــه بهــره بــرداری ســپرده شــد. ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و ب
ــرای  ــوی ب ــای محافظ ــار دیواره ــر آب، اعم ــار ذخای ــامل اعم ــا ش ــن پروژه ه ای
ــافی  ــوراهای انکش ــط ش ــه توس ــوده ک ــیردهن ب ــب ش ــمه ها و نص ــت چش محافظ

ــد. ــده ان ــتفید ش ــا مس ــای آن  ه ــواده از مزای ــده و ۸5۷ خان ــق ش ــل تطبی مح
ــه در  ــت ک ــهروندی اس ــاق ش ــای میث ــتین پروژه ه ــن نخس ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــرداری ســپرده  ــه بهــره ب ــل و ب ــل و ســرجنگل تکمی ســال جــاری در ولســوالی لع

شــده اســت.

تکمیل کار ۱۷ پروژه ی انکشافی به ارزش 
۱۴.۹ میلیون افغانی در غور
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۱۱ حوت ۱3۹۷
بــرای ۶32 خانــواده ی نیازمنــد بــه ارزش ۹۸۰ هــزار افغانــی مــواد خوراکــی 
از طریــق بانک هــای غذایــی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا 
ــر  ــد و مق ــوالی های جون ــافی ولس ــورای انکش ــات در 3۰ ش ــاف ده و انکش

والیــت بادغیــس توزیــع شــد. 
ایــن کمک هــا توســط روســتاییان و برنامــه ی وجــه مالــی بــرای مشــارکت 
اجتماعــی )SIG( جمــع آوری شــده و شــامل آرد، روغــن، چــای، بــوره، دال، 

ــج می شــود. ــا و برن ــدم، نمــک، لوبی گن

توزیع مواد خوراکی به ارزش ۹۸۰ هزار 
افغانی برای ۶۳۲ خانواده ی نیازمند در 

بادغیس
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۱۱ حوت ۱3۹۷ 
کار ســاخت یــک شــبکه ی آب آشــامیدنی برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی 
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۱۴ میلیــون افغانــی در شــورای 
انکشــافی غونــدی مربــوط ولســوالی نرنــگ والیــت کنــر 25 درصــد پیــش 

رفتــه اســت.
ایــن شــبکه ۸ انــچ قطــر و ۹۰ متــر عمــق دارد و بــا ســاخت آن ۴۴ خانــواده 

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی می یابنــد.

جریان کار یک شبکه آب آشامیدنی 
به ارزش ۱.۱۴ میلیون افغانی در کنر
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۱۱ حوت ۱3۹۷

ــهروندی وزارت  ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــوار محافظ ــک دی ــاخت ی کار س

احیــا و انکشــاف دهــات بــه ارزش ۱.۸5میلیــون افغانــی در شــورای انکشــافی 

خــان کلــی ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار 5۰ درصــد پیــش رفتــه اســت.

ایــن دیــوار محافظــوی ۱۴۰ متــر طــول و ۱.۸ متــر ارتفــاع داشــته و در جریــان 

کار آن بــرای 2۰ کارگــر فنــی و غیــر فنــی ۹۰ روز کاری ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل شــدن ۹۸ خانــواده از مزایــای دیــوار متذکــره 

مســتفید شــده و از تخریــب 22۱ جریــب زمیــن جلوگیــری خواهــد شــد.

جریان ساخت یک دیوار محافظوی به ارزش 
بیش از ۱.۸۵ میلیون افغانی در ننگرهار
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۱۴ حوت ۱3۹۷
ــی ای کــه از ســوی  خانواده هــای بغالن
ــتایی  ــاد روس ــاف اقتص ــه انکش برنام
دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت 
ــت  ــی دریاف ــن باف ــتگاه های قالی دس
ــد  ــا تولی ــه ب ــد ک ــد می گوین ــرده ان ک
ــروش  ــت و ف ــت باف ــای دس قالین ه
آن، اقتصــاد آنــان رو بــه رو رشــد 

ــت. اس
شــکیال باشــنده روســتای خواجــه 
الــوان ولســوالی پلخمــری کــه چنــدی 
پیش دســتگاه قالیــن بافی را از ســوی 
ریاســت احیــا وانکشــاف دهــات بغالن 
ــه  ــد ک ــت می گوی ــرده اس ــت ک دریاف
تــا کنــون چندیــن قالیــن دســت 
ــرده و  ــه ک ــازار عرض ــه ب ــش را ب بافت
ــه  ــت ک ــته اس ــروش آن توانس ــا ف ب
اقتصــاد خانــواده اش را ســر و ســامان 

بدهــد.
ــال  ــه س ــه س ــی ک ــوی بغالن ــن بان ای
ــه وطــن  پیــش از کشــور پاکســتان ب
ــر  ــه هن ــد ک ــت می گوی ــته اس برگش
قالیــن بافــی را در آن کشــور فــرا 
گرفتــه و اکنــون تولیــدات خــود و 
ــی  ــورهای اروپای ــش در کش هموطنان

ــت. ــرده اس ــدا ک ــی پی ــازار خوب ب
ــتای  ــندگان روس ــی از باش ــی یک زلم
از  پــس  کــه  الــوان  خواجــه 
ــی در کشــورهای  ــای طوالن مهاجرت ه
ــن  ــه وط ــش ب ــال پی ــرون دو س بی
ــت  ــن اس ــوش بی ــت خ ــته اس برگش
کــه بــا مســاعد شــدن بــازار فــروش 
بــرای قالین هــای افغانــی آنــان دیگــر 
بــا مشــکالت اقتصــادی ای کــه در 
ــد  ــه رو نخواهن ــتند روب ــته داش گذش

ــود. ب

سیر صعودی صنعت قالین بافی و رشد 
اقتصادی خانواده های روستانشین 
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ــر انفجــار  ــش را از اث ــک پای ــه ی او ک
ــی  ــای داخل ــان جنگ ه ــن در زم مای
ــه  ــد ک ــت می افزای ــت داده اس از دس
ــه دســت آوردن دســتگاه قالیــن  ــا ب ب
ــت و  ــغول کار اس ــه مش ــی در خان باف
ــد  ــش تولی ــادی فرمای ــتریان زی مش

ــد. ــش داده ان ــز برای ــن را نی قالی
محمــد عالــم محمــدی، تجــار قالیــن 
نیــز بــا ابــراز خــوش بینــی می گویــد 
ــن  ــس قالی ــرکت های پروس ــه ش ک
در اکثــر شــهرهای بــزرگ کشــور 
فعــال شــده اســت و حــاال نیازمنــدی 
تجــار در داخــل کشــور برطــرف شــده 

می توانــد.
ــد  ــای تولی ــه قالین ه ــد ک او می افزای
ــت کاران از آدرس  ــن صنع ــده ی ای ش
افغانســتان بــه کشــورهای اروپایــی و 

ــود. ــادر می ش ــی ص امریکای
ــی  ــئول والیت ــکار، مس ــد هم عبدالصم
ــتایی  ــاد روس ــاف اقتص ــه انکش برنام
ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات 
ــن  ــه ای ــد ک ــالن می گوی ــت بغ والی
برنامــه در ســه ولســوالی ایــن والیــت 

بــرای 5۰۰ صنعــت کار کــه ۴۴۷ تــن 
ــان و 53 تــن شــان مــردان  شــان زن
می باشــند، دســتگاه هــای قالیــن 
ــاز  ــورد نی ــوازم م ــی ل ــی و برخ باف

ــت. ــده اس ــع گردی توزی
ــا  ــکار، تالش ه ــای هم ــه ی آق ــه گفت ب
بــرای بازاریابــی تولیدات قالیــن بافان 
نیــز جریــان دارد و قالین هــای افغانــی 
بــا داشــتن کیفیــت عالــی در بازارهای 
ــودار  ــی برخ ــگاه خوب ــی از جای بیرون

اســت.
ایــن در حالــی اســت که ســالیان پیش 
قالیــن هــای افغانــی پس از پروســس 
در کشــورهایی مانند پاکســتان و ایران 
ــان وارد بازارهــای جهانــی  از آدرس آن
ــا در حــال حاضــر صنعــت  می شــد ام
قالیــن بافــی پــس از یــک دوره رکــود 
دوبــاره در کشــور ســیر صعــودی 
می پیمایــد و قالیــن بافــان از ایــن 

ناحیــه ابــراز خرســند انــد.
آنــان می گوینــد کــه فرمایــش هرگونه 
قالیــن بــا »ســایز«های مختلــف را کــه 
ــد و  ــد ببافن ــد می توانن ــت کنن دریاف
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ــه  ــتری آن را ب ــت مش ــق خواس مطاب
بــازار عرضــه کننــد.

ــک  ــان ی ــن باف ــن قالی ــه ای ــه گفت ب

قالیــن ۱۰ متــره در ظــرف 25 تــا 3۰ 
ــت 5۰  ــه قیم ــود و ب ــه می ش روز بافت
ــد. ــروش می رس ــه ف ــزار ب ــا ۶۰ ه ت
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۱2 حوت ۱3۹۷

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات فعالیتــش 

ــی  ــا حضــور داشــت فضــل اهلل مجــددی وال ــی ب ــه ی رســمی طــی محفل ــه گون را ب

تخــار، رؤســای ادارات دولتــی، مســئوالن برنامه هــا و جمعــی از باشــندگان محــل در 

ایــن والیــت آغــاز کــرد.

ایــن برنامــه در مرحلــه ی اول 255 روســتای دو ولســوالی، تالقــان و بهــارک والیــت 

ــروپ  ــداز، 255 گ ــس ان ــه ی پ ــرار داده، 255 اتحادی ــش ق ــت پوش ــار را تح تخ

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــدی را در آن ه ــه ی تولی ــدی و 25 اتحادی تولی

آغاز فعالیت برنامه ملی انکشاف 
اقتصاد روستایی در تخار
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۱۱

۱2 حوت ۱3۹۷
کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه طــول متــر ۸۰ متــر و یــک دیــوار محافظــوی 
ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل ــوی برنام ــر از س ــول 23۰ مت ــه ط ب
ــه شــعیب ولســوالی چپرهــار والیــت  انکشــاف دهــات در شــورای انکشــافی قری

ننگرهــار ۴۰ درصــد پیــش رفتــه اســت. 
ــه دارد و  ــردم، هزین ــا ســهم ده درصــدی م ــی ب ــون افغان ــروژه ۱.5۸ میلی ــن پ ای
در جریــان کار آن ۹۰ روز کاری بــرای 2۰ کارگــر فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده 

اســت. 
گفتنــی اســت کــه پــس از تکمیــل شــدن 22۰ خانــواده از پــروژه ی مذکور مســتفید 

شــده و 3۰۰ جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیاری قــرار خواهــد گرفت.

جریان کار ساخت یک کانال و یک دیوار 
محافطوی به ارزش ۱.۵۸ میلیون افغانی 

در ننگرهار
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۱2

۱۱ حوت ۱3۹۷
کار اعمــار مکتبــی بــه ارزش ۶.۹ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی 
ــنگ  ــتن س ــا گذاش ــات، ب ــاف ده ــا و انکش ــهروندی وزارت احی ــاق ش میث

ــد.  ــاح ش ــس افتت ــت بادغی ــر والی ــوالی مق ــداب آن در ولس ته
ــد  ــل خواه ــده تکمی ــاه آین ــج م ــی پن ــه ط ــوده ک ــی ب ــب ده صنف ــن مکت ای
شــد و همزمــان بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن، قــرار اســت کار عملــی ۱2 
مکتــب دیگــر نیــز در ولســوالی   های جونــد و مقــر در جریــان هفتــه جــاری 

و هفتــه بعــدی آغــاز شــود.

تهداب گذاری مکتبی به ارزش 
۶.۹ میلیون افغانی در بادغیس
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۱۴ حوت ۱3۹۷

از روز جهانــی همبســتگی زنــان طــی 

ــاف  ــا و انکش ــی در وزارت احی محفل

دهــات بــا حضــور معراج الدیــن 

شــمس معیــن مالــی و اداری، رؤســا 

ــن وزارت  ــدان ای ــی از کارمن و جمع

در تــاالر انســتیتوت احیــا و انکشــاف 

ــد.  ــه عمــل آم دهــات بزرگداشــت ب

ــی  ــن مال ــمس، معی ــن ش معراج الدی

انکشــاف  و  احیــا  وزارت  اداری  و 

گفــت  محفــل  ایــن  در  دهــات 

کــه هیــأت رهبــری وزارت احیــا 

بزرگداشت از روز جهانی همبستگی زنان 
در وزارت احیا و انکشاف دهات
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۱۴

رعایــت  بــر  دهــات  انکشــاف  و 

ــای کاری  ــه ه ــام عرص ــدر در تم جن

ــه  ــی ورزد و ب ــد م ــن وزارت تأکی ای

ــای  ــد اعض ــل 5۰ درص ــن دلی همی

شــوراهای انکشــافی ایــن وزارت 

می دهنــد.   تشــکیل  خانم هــا  را 

جنــاب شــمس افــزود کــه از طریــق 

ــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی  برنام

ــداز و 5۱۰  ــس ان ــروپ پ ــزار گ 5 ه

اتحادیــه ی قرضــه و پــس انــداز 

در روســتا ها ایجــاد شــده اســت 

ــط  ــا توس ــن اتحادیه ه ــر ای ــه اکث ک

او  می شــوند.  مدیریــت  خانم هــا 

ــا و  ــه وزارت احی ــت ک ــان گف همچن

ــزار  ــدود ۱۶۰ ه ــات ح ــاف ده انکش

دالــر را بــرای تحصیــالت زنــان 

ماســتری  و  لیســانس  مقطــع  در 

اختصــاص داده اســت کــه همــه 

و  زنــان  از  حمایــت  نشــانه های 

احتــرام بــه جایــگاه  و حقــوق شــان 

ــر  ــکار ناپذی ــش ان ــوان بخ ــه عن ب

می باشــد. جامعــه 
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۱3 حوت ۱3۹۷
مجیب الرحمــن  پوهنمــل 
ــا و انکشــاف  ــر احی کریمــی، وزی
هالییــن  آقــای  بــا  دهــات 
برنامــه  رییــس   ،)Haolian(
ــرای  ــد ب ــل متح ــافی مل انکش
آســیا بــه منظــور بیشــتر شــدن 
هماهنگــی و همــکاری بیــن ایــن 
برنامــه و اداره هــای مربوطــه،  

ــرد. ــدار ک دی
ــات  ــاف ده ــا و انکش ــر احی وزی
انکشــافی  برنامــه  رییــس  از 
ــای  ــر کمک ه ــد بخاط ــل متح مل
ــازی  ــش بازس ــن اداره در بخ ای
حکومــت  تقویــت  زیربناهــا، 

ــی  ــرق آفتاب ــع ب ــی و توزی محل
ــرده،  ــکری ک ــتان تش ــا افغانس ب
خواهــان افزایــش کمــک در ایــن 
بخش هــا شــد و پیشــنهاد کــرد 
ــه ی  ــی جامع ــای مال ــه کمک ه ک
جهانــی بایــد توســط برنامه هــای 
ملــی دولــت افغانســتان مدیریت 

ــود.  ــرف ش و مص
ــل  ــافی مل ــه انکش ــس برنام ریی
متحــد بــا اظهــار تشــکر از وزیــر 
ــزود  ــات اف ــاف ده ــا و انکش احی
ــای  ــن اداره ه ــی بی ــه هماهنگ ک
برنامــه  بــا  مرتبــط  دولتــی 
 )UNDP( انکشــافی ملــل متحــد
تقویــت خواهــد شــد و ایــن 

دیدار وزیر احیا و انکشاف 
دهات با رییس برنامه انکشافی 

ملل متحد برای آسیا
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ــر  ــا ه ــد ت ــالش می کن ــه ت برنام
ــای  ــرای پروژه ه ــر ب ــه زودت چ
آبرســانی، زیربنایــی و بازاریابــی 
بــرای تولیــدات زنــان روســتایی 

ــد.  ــدا کن ــه پی بودج
برنامــه  کــه  اســت  گفتنــی 
بــا  متحــد  ملــل  انکشــافی 
انــرژی  و  لیتــاکا  برنامه هــای 

ــاف  ــا و انکش ــدار وزارت احی پای
دهــات 3.2 میلیــون دالــر کمــک 
ــق  ــن طری ــرده و از ای ــی ک مال
دربخش هــای توســعه ی صنایــع 
ــرق  ــع ب ــا و توزی ــتی خانم ه دس
ــهولت  ــاد س ــث ایج ــی باع آفتاب
ــده  ــینان ش ــتا نش ــرای روس ب

ــت. اس
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۱۴ حوت ۱3۹۷

جلســه هماهنگــی مشــترک بیــن الوزارتــی در مــورد تســریع رونــد اعمــار مکاتــب 

ــن  ــدرت معی ــی ق ــد عیس ــور محم ــا حض ــهروندی ب ــاق ش ــه میث ــق برنام از طری

ــن اداره ی  ــارف، معی ــن وزارت  مع ــات، معی ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی برنامه ه

ــای  ــده و روس ــل کنن ــی، ادارات تموی ــک جهان ــده بان ــل، نماین ــای مح ارگان ه

برنامه هــای وزارت، در تــاالر جلســات وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برگــزار شــد.

ــر  ــب در سراس ــاختمان ۶۰۰۰ مکات ــار س ــان کار اعم ــت روی جری ــن نشس در ای

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــاز آن بح ــاخت و س ــریع کار س ــور و تس کش

برگزاری نشست بین وزارتی 
تسریع روند اعمار مکاتب
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۱5 حوت ۱3۹۷

کار پــروژه ی بازســازی کاریــزی بــه ارزش ۴ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای لگــن بدیخیــل والیت 

خوســت تکمیــل و بــه بهــره برداری ســپرده شــد.

ایــن پــروژه شــامل نوســازی و بازســازی ۹۰۰ متــر کانــال آبیــاری و 3۷ چــاه آبیــاری 

کاریــز می شــود و در جریــان تطبیــق آن 22۰3 روز کاری ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار پــروژه ی مذکــور صدهــا جریب زمیــن زراعتــی تحت 

پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و ۱۴۷۷ خانــواده از مزایای آن مســتفید شــده اند.

تکمیل کار یک پروژه بازسازی کاریز 
به ارزش ۴ میلیون افغانی در خوست


