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آغاز کار  ۲۴۷پروژهی انکشافی به ارزش
 ۵۹۸میلیون افغانی و به بهره برداری
سپرده شدن  ۴۵پروژهی دیگر به ارزش
 ۲۲۴میلیون افغانی در خوست

2

افتتاح جشنواره صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات
به مناسبت صدمین سالروز استقالل کشور
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افتتاح جشنواره صنایع روستایی وزارت
احیا و انکشاف دهات به مناسبت صدمین
سالروز استقالل کشور
جشــنوارهي صنايــع روســتايي وزارت احيــا و انکشــاف دهــات بــه مناســبت صدميــن ســالروز اســتقالل
کشــور طــي مراســمي بــا حضــور مجيبالرحمــن کريمــي وزيــر احيــا و انکشــاف دهــات ،عبدالوحيــد
قتالــي رييــس عمومــي اداره امــور رياســت جمهــوري ،نصيــر احمــد درانــي وزيــر زراعــت ،آبيــاري و
مالــداري ،روســاي برنامههــا و جمعــي از متشــبثين و کارمنــدان ايــن وزارت در بــاغ چهلســتون گشــايش
يافــت.
ايــن جشــنواره بــراي ســه روز ( ۱۱ -۹اســد) برگــزار شــده اســت و در آن ضمــن ســرگرميهايي چــون
موســيقي محلــي و کاغذپــران بــازي ،متشــبثين سراســر کشــور ،از جملــه  ۱۸۰تــن از بانــوان متشــبث
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شماره نود و دو
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توليــدات دســتي و وطنيشــان را در  ۲۰۰غرفــه بــه نمايــش و فــروش ميگذارنــد .از مجمــوع ۲۰۰
غرفـهي يــاد شــده ۱۹۰ ،غرفــه مربــوط صنايــع دســتي و  ۱۰غرفـهي ديگــر مربــوط توليــدات غذايــي
ميشــود.
گفتنــي اســت کــه ايــن نخســتين نمايشگاهيســت کــه در آن زنــان متشــبث از  ۳۴واليــت کشــور
ن را بــه نمايــش ميگذارنــد.
محصــوالت و توليــدات دســتي شــا 

هفتهنامه توسعه

شماره نود و دو

پنجشنبه
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برگزاری ورکشاپ «نقش انرژي روستایی
در رشد اقتصادی زنان» در وزارت احیا و
انکشاف دهات

 ۸اسد ۱۳۹۸

ورکشــاپ یــک روزهی «نقــش انــرژي روســتایی در رشــد اقتصــادی زنــان» بــرای  ۷۰تــن از
خانمهــای روستانشــین در چــوکات پــروژهی توزیــع بــرق آفتابــی بــرای مناطــق ســرحدی
برنامــه انــرژی پایــدار وزارت احیــا و انکشــاف دهــات توســط پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی،
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات گشــایش یافــت.
جنــاب کریمــی در مراســم افتتاحیـهی ایــن ورکشــاپ گفــت« :باشــندگان مناطــق دور افتــاده بــه
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پنجشنبه
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بســیاری از ســهولتهای زندگــی دسترســی ندارنــد و خانمهــای شــان از ســختیهای زندگــی
در ایــن مناطــق رنــج و زحمــت زیــادی را متقبــل میشــوند .مــا تــاش میکنیــم از طریــق
تطبیــق پروژههــای مختلــف در زندگــی ایــن خانمهــا تغییــرات مثبــت بیاوریــم».
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه پــروژهی توزیــع بــرق آفتابــی بــرای مناطــق ســرحدی
بــرای حــدود  ۵۰۰هــزار خانــواده در ولســوالی هــای ســرحدی  ۱۳والیــت کشــور ســهولت
دسترســی بــه انــرژی بــرق را فراهــم میکنــد کــه ایــن خــود باعــث ایجــاد تغییــر مثبــت در
زندگــی خانمهــا خواهــد شــد.
در ایــن ورکشــاپ خواســتها و مشــکالت خانمهــای متشــبث روستانشــین نیــز پرســیده
میشــود تــا برنامــه توزیــع بــرق بــرای مناطــق ســرحدی ،بســتههای بــرق خورشــیدی را کــه
باعــث رشــد تجــارت آنهــا شــود ،بــرای شــان توزیــع کنــد.

هفتهنامه توسعه

 ۵اسد ۱۳۹۸
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تطبیق  ۳۸۳پروژهی انکشافی طی
سال جاری در دایکندی

پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات بــا انــور رحمتــی ،والــی دایکنــدی بــه منظــور
شــنیدن و حــل مشــکالت مــردم ایــن والیــت در دفتــر کارش دیــدار کــرد.
در آغــاز ،والــی دایکنــدی از پروژههــای تطبیــق شــده توســط وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کــه روی زندگــی
مــردم روســتایی تاثیــرات چشــمگیری داشــته اســت ،اظهــار خرســندی کــرده ،خواس ـتها و مشــکالت مــردم
ایــن والیــت ،از جملــه ســاخت کاریزهــا ،آغــاز فعالیــت برنامــه میثــاق شــهروندی در دیگــر ولســوالیها ،ســاخت
تعمیــر مکاتــب و اعمــار راههــای ترانســپورتی را بــا وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ایــن مــورد گفــت« :امســال  ۳۸۳پــروژهی انکشــافی در ســکتورهای مختلــف
در دایکنــدی تطبیــق میشــود و در کنــار اینهــا ،میثــاق شــهروندی در مراحــل بعــدی تمــام ولســوالیهای
ایــن والیــت را تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد».
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افــزود کــه قــرار اســت برنامـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی نیــز فعالیتــش را در
دایکنــدی آغــاز کنــد کــه حــدود  ۷هزارتــن را تحــت پوشــش قــرار داده ،صنایــع دستیشــان را رشــد میدهــد
و بــرای شــان فرصــت کار در درون خانــه را ایجــاد میکنــد.
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آغاز کار اعمار ۱۵باب
مکتب ابتدایی به ارزش
 ۸۷میلیون افغانی در
والیت ننگرهار
 ۸اسد ۱۳۹۸
کار اعمــار  ۱۵بــاب مکتــب ابتدایــی بــه ارزش بیش
از  ۸۷میلیــون افغانــی زیــر چتــر پــروژهی اقــرا از
ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی درهی نــور
والیــت ننگرهــار آغــاز شــد .ایــن مکاتــب کــه طــی

تهیه آب آشامیدنی برای
 ۱۸۰خانواده در والیت
ننگرهار
 ۸اسد ۱۳۹۸
یــک بــاب شــبکه آبرســانی ســولری بــه ارزش
مجموعــی  ۲.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه
آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه حمایت
مالــی اداره یونیســف در روســتای لــوی کلــی وزیــر
ولســوالی خوگیانــی والیــت ننگرهــار ســاخته و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.
در جریــان کار ایــن پــروژه  ۱۲۰روز کاری ایجــاد
شــده و بــا تکمیــل آن بــه تعــداد  ۱۸۰خانــواده بــه
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

ســه مــاه بــرای آمــوزش دختــران و پســران اعمــار
میشــود ،دارای  ۸ ،۶و ۱۰صنــف درســی ،تشــناب
و چاههــای آب آشــامیدنی صحــی بــوده و پــس
از تکمیــل کار آنهــا ،زمینــهی آمــوزش و پــرورش
دانــش آمــوزان در فضــای ســالم و مناســب درســی
ایجــاد خواهــد شــد.
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آغاز کار  ۲۴۷پروژهی انکشافی به ارزش
 ۵۹۸میلیون افغانی و به بهره برداری
سپرده شدن  ۴۵پروژهی دیگر به ارزش
 ۲۲۴میلیون افغانی در خوست

 ۴اسد ۱۳۹۸

پوهنمــل مجیبالرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در ســفری بــه خوســت کار  ۲۴۷پــروژه
بــه ارزش  ۵۹۸میلیــون افغانــی را افتتــاح کــرده و  ۴۵پــروژهی دیگــر بــه ارزش  ۲۲۴میلیــون افغانــی را
در ســکتورهای مختلــف بــه بهــره بــرداری ســپرد.
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور برگــزار شــده بــود گفــت کــه در ۲۴۷
پــروژهای کــه امــروز افتتــاح شــد ۱۵ ،پــروژهی تهی ـهی آب آشــامیدنی و آبیــاری ۲۱ ،پــروژهی کاریــز،
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پروژههــای سرکســازی ،دیوارهــای اســتنادی و ســاخت پلــی بــه طــول  ۱۲۰متــر در ولســوالی بــاک
شــامل میشــود و از جملــه پروژههــای افتتــاح شــده ،کار  ۲۱۰پــروژه از ســوی برنامــه ملــی میثــاق
شــهروندی بــه گونـهی رســمی آغــاز شــده اســت.
جنــاب کریمــی افــزود« :در کنــار اینهــا ،امــروز  ۴۵پــروژهی انکشــافی بــه ارزش  ۲۲۴میلیــون افغانــی
بــه بهــره بــرداری ســپرده میشــود .در ایــن پروژههــا تطبیــق  ۱۸پــروژهی آبرســانی و آبیــاری ،پنــج
پــروژهی ســاخت کاریــز و پلچکهــا ،پــروژه ســرک کاروان ســرای و پــروژهی ســاخت دو ســرک و پــل
شــامل میشــود کــه ســرک اول  ۱۱کیلومتــر و پــل اتصالــی  ۸۰متــر طــول داشــته در ولســوالی زازی
میــدان ســاخته شــده اســت و طــول ســرک دومــی کــه در ولســوالی تنــی بــه بهــره بــرداری ســپرده
میشــود ۲.۵ ،کیلومتــر اســت».
در ادامــه وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در مــورد برنامــه میثــاق شــهروندی گفــت کــه هــم اکنــون کار
 ۲۱۰پــروژهی ایــن برنامــه بــه ارزش  ۲۲۰میلیــون افغانــی در ولســوالیهای گربــز ،اســماعیل خیــل،
نادرشــاه کــوت و مرکــز خوســت جریــان دارد و  ۱۹پــروژهی دیگــر بــا  ۴۵۸۰۰مســتفید شــونده ،تکمیــل
و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــده اســت .گفتنیســت کــه برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی در مراحــل
بعــدی ،تمــام ولســوالیهای والیــت خوســت را تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد.
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آغاز کار ساخت  ۴۶۹متر ديوار استنادي
در ننگرهار
 ۵اسد ۱۳۹۸
کار ســاخت  ۴۶۹متــر ديــوار اســتنادي بــه ارزش  ۸.۷ميليــون افغانــي از ســوي برنامــه انســجام ســاحوي
وزارت احيــا و انکشــاف دهــات در روســتاي کشــمند ولســوالي دره نــور واليــت ننگرهــار آغــاز شــده
اســت.
ايــن ديــوار طــي ســه مــاه ســاخته شــده و بــا ســاخت آن  ۵۰۰جريــب زميــن زراعتــي از خطــر ســيالبها
محافظــت ميشــوند.

