خوش خبریها!

شماره صد و بیست و دوم

تکمیل کار ۲۰۰
پروژهی انکشافی
در والیت فراه

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه
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هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و دوم

تکمیل کار  ۲۹پروژهی
انکشافی و جریان کار
 ۱۴۵پروژهی دیگر در
ولسوالی چپرهار ننگرهار
طی سال ۱۳۹۸

 ۱۰حوت ۱۳۹۸

طــی ســال  ۱۳۹۸خورشــیدی ،کار تطبیــق ۲۹

پــروژهی انکشــافی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

تکمیل کار ساخت یک
شبکهی آب آشامیدنی
به ارزش  ۱.۷میلیون افغانی
در سمنگان

پــروژهی اقــرای برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی،

 ۱۱حوت ۱۳۹۸

گفتنــی اســت کــه در پــان ســال  ۱۳۹۹وزارت نیــز

دهــات در ولســوالی چپرهــار والیــت ننگرهــار
تکمیــل شــده و کار  ۱۴۵پــروژهی دیگــر بــه شــمول
ســاخت و ترمیــم ســاختمان  ۴۰مکتــب زیــر چتــر

جریــان دارد.

کار ســاخت یــک شــبکهی آب آشــامیدنی صحــی به

آســفالت  ۱۸کیلومتــر ســرک ،اعمــار  ۸۵متــر پــل

میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهات در

و ایجــاد  ۲۵۰۰متــر دیــوار اســتنادی بــرای ایــن

ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از طــرف برنامـهی ملــی
روســتای شــوراب ولســوالی خــرم و ســارباغ والیــت
ســمنگان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

طــول ایــن شــبکه  ۱۶۲۸متــر بــوده و شــامل یــک

ذخیــرهی ارتفاعــی و  ۹شــیردهن میباشــد.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق پــروژهی یــاد شــده
 ۸۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
یافتــه انــد.

کانکریتــی ،ســاخت  ۱۰۰۰متــر کانــال و ســربند

ولســوالی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

پنجشنبه

 15حوت
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تهداب گذاری  ۹پروژهی
انکشافی به ارزش ۱۳.۵
میلیون افغانی در ننگرهار
 ۱۰حوت ۱۳۹۸

ســنگ تهــداب  ۹پــروژهی انکشــافی بــه ارزش ۱۳.۵
میلیــون افغانــی از ســوی پروگــرام وجــه نقــدی

حفــظ و مراقبــت برنامـهی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی چپرهــار والیت
ننگرهــار گذاشــته شــد.

ایــن پروژههــا شــامل حفــر  ۲۴حلقــه چــاه آب

آشــامیدنی و ســاخت  ۲۰۸متــر دیــوار اســتنادی،

ســرکهای روســتایی ،پلچکهــا و پختــه ســازی
کوچههــا و جویهــا میشــود.

گفتنــی اســت کــه ایــن پروژههــا طــی  ۸مــاه در
روســتاهای کندیبــاغ ،چهاردهــی ،بــری چینــی،
زاری خیــل و دیگــر قریهجــات ولســوالی چپرهــار

تطبیــق میشــوند و  ۲۰۰۰خانــواده بــه گونــهی
مســتقیم از آنهــا مســتفید خواهنــد شــد.

تکمیل کار  ۲۰۰پروژهی
انکشافی در والیت فراه
 ۱۱حوت ۱۳۹۸

کار تطبیــق  ۲۰۰پــروژهی انکشــافی از ســوی برنامـهی

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
در ســکتورهای ترانســپورت ،انــرژی ،آبرســانی ،و آبیاری

توســط  ۱۳۶شــورای انکشــافی قریههــای حومــهی
مرکــز والیــت فــراه ،تکمیــل و به بهــره برداری ســپرده

شد .

ایــن پروژههــا بــه گونــهی عمــده شــامل اعمــار

ســرکهای ابتدایــی ،پلچکهــا ،تمدیــد شــبکههای

بــرق شــهری و ســولری ،شــبکههای آبرســانی ،حفــر

چاههــای آب آشــامیدنی مجهز به بمبه دســتی ،ســاخت
دیوارهــای محافظــوی ،دیوارهــای گابیــون ،ســربندهای

کوچــک ،حقابههــا و احیــای مجــدد کانالهــا میباشــد

کــه بــا تطبیــق آنهــا بخــش بزرگــی از مشــکالت
باشــندگان محــل رفــع شــده اســت.

هفته نامه توسعه

 ۱۳حوت ۱۳۹۸

شماره صد و بیست و دوم

پنجشنبه

برگزاری برنامه آگاهیدهی پیرامون ویروس کرونا
در وزارت احیا و انکشاف دهات

برنامــه اگاهیدهــی پیرامــون ویــروس کرونــا توســط تیــم تخنیکــی کلینیــک وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای کارمنــدان
ایــن وزارت روز دو شــنبه ( ۱۲حــوت) بــا حضــور معــراج الدیــن شــمس ،معیــن مالــی و اداری وزارت در تــاالر انســتیتوت انکشــاف

دهــات برگــزار شــد.

جنــاب شــمس در ایــن برنامــه بــا تأکیــد بــر مراعــت نظافــت بــرای جلوگیــری از مصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا ،گفــت:
«همــه بایــد نــکات مهــم حفــظ الصحــه را در محیــط کاری خویــش مراعــات کــرده ،تــا حــد تــوان در وقایــه از ایــن مــرض

کوشــا باشــیم».

در ادامــه داکتــران کلینــک وزارت بــا ارایـهی پرزنتیشــنی ،در مــورد چیســتی ،نــام و تاریخچــه ،ارقــام مبتالیــان ،تشــخیص ،شــیوه

انتقــال ،تــداوی و چگونگــی وقایــه از مصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا بــه گونـهی مفصــل معلومــات دادنــد.

مســئول بخــش امنیتــی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات نیــز در بخــش پایانــی برنامــه پیرامــون انتقــال ایــن ویــروس از لحــاظ
امنیتــی نکاتــی را بــرای رهنمایــی کارمنــدان خاطــر نشــان کــرد.

گفتنــی اســت کــه ایــن برنامــه بــا هــدف آگاهیدهــی از خطــرات ویــروس جهانــی کرونــا برگــزار شــده بــود و در آن بیــش از
 ۲۰۰تــن از کارمنــدان وزارت اشــتراک کــرده بودنــد.

 15حوت
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تکمیل کار تطبیق  ۲۱پروژهی انکشافی
به ارزش  ۹۳.۷میلیون افغانی در کندز
 ۱۲حوت ۱۳۹۸

کار تطبیــق  ۲۱پــروژهی انکشــافی بــه ارزش مجموعــی  ۹۳.۷میلیــون افغانــی از طریــق

برنامههــای مختلــف وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی امــام صاحــب والیــت کنــدز

تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن پروژههــا شــامل پنــج پــروژه زیــر بنایــی و چهــار پــروژه اقتصــادی برنامــهی لیتــاکا

 ،۲حفــاری یــک حلقــه چــاه عمیــق ،اعمــار ذخیــره آهنکانکریتــی ارتفاعــی ،ســاخت یــک
شــبکه آب آشــامیدنی صحــی ،اعمــار  ۲۱۰متــر کانــال زراعتــی ،ایجــاد یــک پایــه پلچــک و
ســاخت تعمیــر  ۱۰بــاب مکتــب میشــود.

گفتنــی اســت کــه طــی مراســم بــه بهــره بــرداری ســپرده شــدن ایــن پروژههــا ،ســنگ

تهــداب  ۱۴.۵کیلومتــر ســرک آه ـن کانکریتــی و ســاختمانهای آبــرو آن از ســرک عمومــی
امــام صاحــب الــی روســتای پیــش کپـهی والیــت کنــدز ،بــه ارزش نزدیــک بــه  ۹۸میلیــون

افغانــی کــه از ســوی برنامـهی ملــی راه ســازی روســتایی ســاخته میشــود ،نیــز گذاشــته شــد.

3

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و دوم

تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری به ارزش ۱.۸
میلیون افغانی در خوست
 ۱۳حوت ۱۳۹۸

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۴۹۰خانواده
در ننگرهار
 ۱۰حوت ۱۳۹۸

کار حفــر  ۲۳حلقــه چــاه آب مجهــز بــه پمپ دســتی

بــا هزینـهی  ۱.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی
ملــی آبرســانی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در روســتاهای مختلــف ولســوالی کامــه والیــت

ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
بــا اعمــار ایــن چاههــا ،صدهــا روز کاری بــرای
مــردم محــل ایجــاد شــده و حــدود  ۴۹۰خانــواده بــه
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

پنجشنبه

 15حوت
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تکمیل کار یک باب مکتب
و جریان کار سه مکتب دیگر
در چهار والیت کشور

 ۱۵حوت۱۳۹۸

کار ســاخت یــک بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی
اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری زراعتــی بــه

احیــا و انکشــاف دهــات در خوســت تکمیــل شــده و

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــه

و فاریــاب بــه زودی تکمیــل خواهــد شــد.

ولســوالی منــدوزی والیــت خوســت ،تکمیــل و بــه

ولســوالی اســتالف کابــل ،ولســوالی خــان آبــاد کنــدز

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۱۳۲۰ ،روز کاری

میشــوند ،دارای  ۸ ،۱۰یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب

بــا تکمیــل شــدن آن  ۲۰۰۰جریــب زمیــن زراعتــی

در جریــان تطبیــق پروژههــای متذکــره صدهــا

اســت.

فرزنــدان حــدود  ۱۷۰۰خانــواده زمین ـهی فراگیــری

طــول  ۴۰۶متــر از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

کار ســه بــا مکتــب دیگــر در والیــات کابــل ،کنــدز

ارزش  ۱.۸میلیــون افغانــی در روســتای کتــه ســاری

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی گربز والیت خوســت،

بهــره بــرداری ســپرده شــد.

و ولســوالی پشــتون کــوت والیــت فاریــاب ســاخته

بــرای کارگــران فنــی وغیــر فنــی فراهــم شــده و

و چاههــای آب آشــامیدنی میباشــند.

اهالــی قریــه ،تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه

روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آنهــا بــرای

علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی

فراهــم شــده ویــا خواهــد شــد.

توزیع مواد خوراکی و غیر
خوراکی به ارزش  ۱۳۶هزار
افغانی برای  ۱۴خانوادهی
نیازمند در کندهار
 ۱۳حوت ۱۳۹۸

بــرای  ۱۴خانــوادهی نیازمنــد در روســتاهای بریــچ و

عبدالحبیــب ولســوالی تختــه پــل والیــت کندهــار،

بــه ارزش بیــش از  ۱۳۶هــزار افغانــی مــواد خوراکــی

و غیــر خوراکــی از طریــق بانکهــای غلهجــات

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا از ســوی روســتاییان و برنامــهی

وجــه مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ()SIG
پیشــکش شــده و شــامل آرد ،چــای ،روغــن ،برنــج،
و صابــون میشــود.
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امضای قرارداد  77پروژه انکشافی به ارزش 48۸
میلیون افغانی در  19والیت کشور

 14حوت ۱۳۹۸
پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات ،روز چهارشــنبه ( 14حــوت) ،قــرارداد
 77پــروژه انکشــافی بــه ارزش نزیــک بــه  48۸میلیــون افغانــی را بــا شــوراهای انکشــافی و شــرکتهای
خصوصــی امضــا کــرد .جنــاب کریمــی در مراســم امضــای قــرارداد ایــن پروژههــا گفــت ۷۷« :پــروژهای کــه
امــروز بــا شــوراهای انکشــافی و شــرکتهای خصوصــی قــرارداد میشــود ،شــامل اعمــار کاریــز ،دیوارهــای
اســتنادی ،گبیونــی و بولــدر وال ،کانالهــای آبیــاری ،ســربند ،اســفالت ســرک و همچنــان ســاخت ســرکهای
روســتایی (جغــل فــرش) و غیــره میشــود».
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات همچنــان گفــت کــه هزینــهی مجموعــی ایــن پروژههــا نزدیــک بــه 48۸
میلیــون افغانــی ( )487.887.938میشــود کــه از ایــن جملــه  51پــروژه از طریــق بودجــه ملــی 25 ،پــروژه از

ســوی کشــور ایتالیــا و یــک پــروژهی باقــی مانــده توســط کشــور قزاقســتان تمویــل شــده اســت.
بــه گفتـهی جنــاب کریمــی ،بــا تطبیــق ایــن پروژههــای انکشــافی حــدود  155.223روز کاری بــه وجــود آمــده
و پــس از تکمیــل شــدن 191.784 ،تــن از روســتا نشــین از ایــن پروژههــا مســتفید میشــوند.
پروژههــای انکشــافی یادشــده در  19والیــت کشــور (بادغیــس ،بلــخ ،فــراه ،غزنــی ،غــور ،هــرات ،کابــل،
کندهــار ،کاپیســا ،خوســت ،کنــر ،لغمــان ،لوگــر ،ننگرهــار ،نورســتان ،پکتیــا ،پکتیــکا ،ســمنگان و زابــل) تطبیــق
میشــوند کــه کار آنهــا از والیــات کابــل ،پکتیــا ،پکتیــکا ،وردگ و کندهــار آغــاز خواهــد شــد.
بایــد یــادآور شــد کــه در ایــن پروژههــا ســهم  10درصــدی شــوراهای انکشــافی هــم شــامل اســت کــه از ایــن
طریــق حضــور مــردم در تطبیــق پروژههــای انکشــافی کامـ ً
ا تثبیــت میشــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت آب بــرای دولــت افغانســتان ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات برنامـهی تطبیــق
پروژههــای خــود را طــوری تنظیــم کــرده اســت کــه بــه پروژههــای موثــر در بخــش مدیریــت آب ،اولویــت
داده شــود .در پــان پنــج ســاله وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بــرای مدیریــت آب در  34والیــت کشــور،
ســاخت  926کیلومتــر دیوارهــای گبیونــی ،بولــدر وال و ســنگ کاری ،بــه منظــور تحکیــم ســواحل دریاهــا
شــامل اســت .همچنــان  1494ســربند بــرای آبیــاری زمینهــا 4368 ،چــک دیــم بــرای بلنــد بــردن ســطح
آبهــای زیــر زمینــی و  1875کاریــز بــرای تنظیــم سیســتم آبیــاری ســنتی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات ســاخته خواهــد شــد.
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دیدار وزیر احیا و انکشاف دهات به منظور شنیدن
مشکالت مردم پکتیا با والی این والیت

 ۱۱حوت ۱۳۹۸
پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات قبــل از ظهــر روز یــک شــنبه ( ۱۱حــوت) بــا شــمیم
کتــوازی ،والــی والیــت پکتیــا در دفتــر کارش دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار والــی پکتیــا ضمــن قدردانــی از فعالیتهــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،خواســتها و مشــکالت
عمــدهی مــردم آن والیــت از جملــه ،ســاخت مکاتــب ،بازســازی کاریزهــا و تطبیــق دیگــر پروژههــای انکشــافی را بــا
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات شــریک کــرد.
پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی از تــاش ایــن وزارت بــرای تطبیــق پروژههــای انکشــافی کــه زمینــه ایجــاد اشــتغال،
تقویــت اقتصــادی خانوادههــا و بهتــر شــدن وضعیــت زندگــی مــردم در روســتاها را میســر میســازد ،یــاد کــرده ،افــزود کــه
ظــرف دو ســال شــش هــزار ســاختمان مکتــب طــی دو مرحلــه در سراســر کشــور اعمــار خواهــد شــد کــه خوشــبختانه در
مرحلـهی دوم ســاخت مکاتــب والیــت پکتیــا نیــز قــرار دارد .همچنــان وزیــر احیــا و انکشــاف بــر تعهــد ایــن وزارت بــرای
اعمــار و بازســازی کاریــز هــا در والیــت پکتیــا تاکیــد کــرد.
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تاسیس اتحادیههای قرضهدهی و گروپهای تولیدی
برنامه رشد اقتصاد روستایی در والیت بامیان

 ۱۴حوت ۱۳۹۸
والیــت بامیــان از نخســتین والیاتــی اســت کــه برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در آن فعالی ـتش را آغــاز کــرده اســت .برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد
روســتایی بــا تحــت پوشــش قــرار دادان پنــج ولســوالی بامیــان (مرکــز بامیــان ،ســیغان،
یکاولنــگ ،پنجــاب و شــیبر) ،تــا کنــون  ۱۴۶۹گــروپ پسانــداز ۶۳ ،اتحادی ـهی قرضهدهــی
و پسانــداز و  ۶۰گــروپ تولیــدی را در آنهــا تاســیس کــرده اســت.
قــرار اســت ایــن برنامــه در پنــج ســال کاریاش ۱۶۴۴ ،گــروپ پسانــداز ۲۰۶ ،اتحادیــه
قرضــه دهــی و پسانــداز و  ۲۰۶گــروپ تولیــدی در بامیــان تاســیس کــرده و مبلــغ ۱۶۲
میلیــون افغانــی کمــک بالعــوض را بــه اتحادیههــای مذکــور تزریــق کنــد.
گفتنــی اســت کــه طــی پنــج ســال کاری برنامــهی رشــد اقتصــاد روســتایی در مجمــوع
 ۱۶۴۴۰تــن در والیــت بامیــان ،از مزیــای آن مســتفید خواهنــد شــد کــه  ۸۰در صــد مســتفید
شــوندگان را زنــان تشــکیل میدهنــد.
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