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تاسیس اتحادیههای قرضهدهی
و گروپهای تولیدی در بلخ

والیــت بلــخ از نخســتین والیاتــی اســت کــه برنامــه ملــی رشــد اقتصــاد روســتایی فعالیتــش را در آن آغــاز
کــرده اســت.

برنامـهی رشــد اقتصــاد روســتایی ولســوالیهای بلــخ ،دهــدادی ،نهرشــاهی و چهارکنــت والیــت بلــخ را تحــت

پوشــش کمــک هایــش قــرار داده و از آغــاز فعالیتــش در ایــن والیــت تــا کنــون  ۷۳۵گــروپ پسانــداز۲۷ ،

توزیع مواد خوراکی
برای  ۱۰۰۰خانوادهی
نیازمند در ننگرهار
 ۱۶حمل ۱۳۹۹

بــرای  ۱۰۰۰خانــوادهی نیازمنــد در ولســوالی
حصــارک والیــت ننگرهــار از ســوی ســازمان

جهانــی غــذا بــه همــکاری تخنیکــی موسســهی

 ،FGAزیــر چتــر ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات
آن والیــت مــواد خوراکــی توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا شــامل  ۹۲کیلوگــرام آرد ۹ ،لیتــر

روغــن و نمــک میشــود.

مــواد خوراکــی یادشــده در حالــی بــا نیازمنــدان در

والیــت ننگرهــار کمــک میشــود کــه بهــای مــواد
غذایــی در بازارهــا در مقایســه بــا گذشــته ،بلنــد
رفتــه اســت.

اتحادیــه قرضهدهــی و پسانــداز و  ۲۷گــروپ تولیــدی را تاســیس کــرده اســت.

قــرار اســت برنامـهی رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی پنــج ســال کا ریاش در بلــخ،

 ۹۱۵گــروپ پسانــداز ۱۱۴ ،اتحادیــه قرضــه دهــی و پسانــداز و  ۱۱۴گــروپ تولیــدی را تاســیس کــرده و

 ۷۴میلیــون افغانــی کمــک بالعــوض را بــه اتحادیههــای قرضهدهــی و پسانــداز مذکــور تزریــق کنــد.

گفتنــی اســت کــه در مجمــوع  ۹۱۵۰تــن در پنــج ســال کاری ایــن برنامــه در والیــت بلــخ ،از ایــن کمکهــا
مســتفید خواهنــد شــد کــه  ۸۰در صــد آنــان را زنــان تشــکیل میدهنــد.

جریان کار اعمار ۷.۸
کیلومتر سرک به ارزش ۴۵
میلیون افغانی در پنجشیر
 ۱۶حمل ۱۳۹۸

کار ســاخت  ۷.۸کیلومتــر ســرک جغلفــرش بــا دیــوار

اســتنادی و پلچکهــای آن بــه ارزش  ۴۵میلیون افغانی

در قریــه درخنــج ولســوالی حصــه اول والیــت پنجشــیر
از ســوی برنامــه ملــی راهســازی روســتایی جریــان دارد.

بــا تطبیــق ایــن پــروژه  ۲۴۰روز کاری ایجــاد شــده و

پــس از تکمیل شــدن آن مشــکالت ترانســپورتی ۱۹۵۷
تــن از باشــندگان محــل رفــع میشــود.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هفتم

امضای تفاهمنامهی همکاری میان انیستیتوت
انکشاف دهات و برنامه رشد اقتصاد روستایی

 ۱۶حمل ۱۳۹۸

برنامــه رشــد اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ،تفاهمنامـهای را در راســتای تحقیــق روی

میــزان اثرگــذاری فعالیتهــای ایــن برنامــه و دریافــت اطالعــات در مــورد ایــن کــه کــه کارکــرد آن
تــا چــه حــد بــر روشهــای مصــرف و پسانــداز افــراد و توانمندســازی زنــان روستانشــین کشــور تاثیــر
گذاشــته اســت ،بــا انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان بــه امضــا رســاند.

ریاســت انیســتیتوت انکشــاف دهات افغانســتان در ســروی اولیــه ( )Baseline Surveyارقــام مربوط

بــه شــاخصهای اقتصــادی -اجتماعــی ،روش مدیریــت مالــی بــه ســطح خانــواده ،ســطح تصمیــم گیــری

زنــان در تصامیــم مالــی و غیــره را از  ۶۰۰۰خانــوداه و  ۶۰۰شــورای انکشــافی در  ۵ولســوالی ،والیــات
بدخشــان ،تخــار ،بامیــان ،پــروان و خوســت بــا اســتفاده از وســایل تکنالــوژی پیشــرفته ،جمــع آوری
میکنــد.

قابــل یــاد آوری اســت کــه انســتیتوت انکشــاف دهــات تمــام امــور مرتبــط بــه ایــن پــروژهی تحقیقاتــی
را بــا در نظرداشــت شــرایط کنونــی ،پیــش بینیهــای علمــی و تصامیــم جمهــوری اســامی افعانســتان

بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا ،بــه پیــش خواهــد بــرد.

جمعه
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جریان توزیع مواد خوراکی برای
 ۹۷۳۶خانواده در ننگرهار

توزیــع مــواد خوراکــی بــرای  ۹۷۳۶خانــواده در شــش ولســوالی والیــت ننگرهــار از ســوی ســازمان جهانــی
غــذا بــه همــکاری تخنیکــی موسســهی  ،FGAزیــر چتــر ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات آن والیــت

جریــان دارد.

ایــن کمکهــا  ۱۵۰۰خانــواده در ولســوالی بتــی کــوت ۱۹۳۱ ،خانــواده در ولســوالی اچیــن ۱۸۰۵ ،خانــواده

در ولســوالی خوگیانــی ۱۰۰۰ ،خانــواده در ولســوالی درهی نــور ۲۰۰۰ ،خانــواده در ولســوالی بهســود و ۱۵۰۰

ن در برخــی از ایــن
خانــواده را در ولســوالی کــوت تحــت پوشــش قــرار داده اســت کــه رونــد توزیــع آ 

ولســوالی هــا تکمیــل شــده و در برخــی دیگــر همچنــان جریــان دارد.

کمکهــای یــاد شــده شــامل  ۴۶کیلوگــرام آرد ۴.۵ ،لیتــر روغــن ۸.۵ ،کیلــو گــرام دال و  ۱.۵کیلــو نمــک

میشــود کــه بــرای هــر خانــواده بــه انــدازهی خــرج ســه مــاه شــان توزیــع میشــود.

مــواد خوراکــی یادشــده در حالــی بــا نیازمنــدان در والیــت ننگرهــار کمــک میشــود کــه بهــای مــواد
غذایــی در بازارهــا در مقایســه بــا گذشــته ،بلنــد رفتــه اســت.
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تکمیل کار حفر
 ۳۰حلقه چاه آب
آشامیدنی صحی مجهز
به بمبهی دستی
به ارزش  ۶.۶میلیون
افغانی در ننگرهار

کار ساخت  ۱۱باب مکتب در پنج والیت کشور
به زودی تکمیل خواهد شد

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۱بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در والیــات کنــدز ،هلمنــد ،کندهــار ،نورســتان و زابــل جریــان داشــته و بــه زودی بــه بهــره

کار ســاخت یــک پایــه پــل بــه طــول  ۱۲۰متــر و بــا

بــرداری ســپرده خواهنــد شــد.

و انکشــاف دهــات خوســت در ولســوالی بــاک ایــن

ولســوالی میونــد کندهــار ،ولســوالی شــاهجوی زابــل و ولســوالیهای وامــا و کامدیــش نورســتان ســاخته

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

آنهــا هــزاران روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

مجهــز بــه بمب ـهی دســتی بــه ارزش  ۶.۶میلیــون

هزینـهی  ۶۵میلیــون افغانــی از ســوی ریاســت احیــا
والیــت تکمیــل شــده و بــه زودی بــه بهــره بــرداری
ســپرده خواهــد شــد.

در جریــان کار ســاخت ایــن پــل  ۱۰هــزار روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن بیــش از ۱۶

هــزار خانــواده از مزایــای آن مســتفید میشــوند.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالیهای امــام صاحــب ،خــان آبــاد و دشــت ارچــی کنــدز ،ولســوالی گرشــک هلمنــد،

میشــوند ،دارای  ۸ ،۱۲یــا  ۶صنــف درســی ،تنشــاب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان ســاخت

کار حفــر  ۳۰حلقــه چــاه آب آشــامیدنی صحــی

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار اعمــار مکاتــب مذکــور بــرای کــودکان بیــش از  ۲۵۰۰خانــواده زمینــه

افغانــی از ســوی برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی

فراگیــری علــم و دانــش در فضــای مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالی خوگیانی
والیــت ننگرهــار تکمیــل و بــه بهــره برداری ســپرده

گفتنــی اســت کــه با ســاخت پــل متذکره مشــکالت

شــد.

میــدان و علیشــیر و تریــزی والیــت خوســت و

کارگــران فنــی و غیرفنــی فراهــم شــده و بــا تکمیل

و آنــان میتواننــد بــه آســانی از ایــن مســیر رفــت

دسترســی پیــدا کــرده انــد.

ترانســپورتی باشــندگان ولســوالیهای بــاک ،زازی

ن چاههــا  ۵۸۷روز کاری بــرای
در جریــان کار ایــ 

برخــی از ولســوالیهای والیــت پکتیــا حــل شــده

آنهــا ۷۹۷ ،خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی

و آمــد کننــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هفتم

جریان کار تمدید یک
شبکهی برق شهری در
مرکز والیت سرپل

کار عملــی تمدیــد یک شــبکهی بــرق شــهری برنامهی

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۵.۸

بــه هزین ـهی  ۶.۷میلیــون افغانــی در روســتای بغــاوی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای خانقــاه

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات
افغانیـهی مرکــز والیــت ســرپل  ۹۰درصــد پیــش رفته

 ۱۸حمل ۱۳۹۹

کار بازســازی  ۲۹۱متــر کانــال آب بــه ارزش

بیــش از  ۲میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای کلکــوای ولســوالی پریــان
والیــت پنجشــیر بــا گذاشــتن ســنگ تهــداب آن،
آغــاز شــد.
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تکمیل کار ساخت یک
شبکه آبرسانی به ارزش
 ۵.۸میلیون افغانی در تخار

 ۱۷حمل ۱۳۹۹

آغاز کار بازسازی
 ۲۹۱متر کانال آب
به ارزش  ۲میلیون
افغانی در پنجشیر

جمعه

ا ست .

 ۲۰حمل ۱۳۹۹

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی

ولســوالی رســتاق والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره

بــرداری ســپرده شــد.

در پــروژهی مذکــور  ۱۳۷پایــه از نــوع تــی پــی و اس

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه،

 ۴۲۵۰متــر ،لیــن  ۹۵ملــی متــر مربــع بــه طــول ۶۹۳۰

محافظــوی ،نصــب  ۳۰صفحــه ســولری ،متدیــد

پــی جهــت انتقــال لیــن  ۱۲۰ملــی مترمربــع بــه طــول

اعــار یــک ذخیــره آب ،اعــار یــک دیــواری

متــر و لیــن  ۵۰ملــی مترمربــع بــه طــول  ۱۷۵۳۵متــر

 ۵.۷۸۰مــر پایــپ شــبکه و نصــب  ۲۴۶شــیر دهــن

گفتنی اســت کــه در پــروژه مذکور ســه پایه ترانســفارمر

تطبیــق ایــن پــروژه باعــث ایجــاد صدهــا روز کاری

گرفتــه شــده اســت کــه بــا تکمیــل کار آن ۳۰۶ ،خانواده

 ۴۰۰خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسرتســی

اســتفاده شــده اســت.

بــه ظرفیــت مجموعــی  ۴۱۰کیلــو ولــت تیــز در نظــر
از بــرق شــهری مســتفید خواهند شــد.

5

میشــود.

بــه اهالــی ایــن قریــه شــده و بــا تکمیــل آن حــدود
یافتــه انــد.

تکمیل کار تطبیق
یک پروژهی برق آفتابی
به ارزش  ۲.۷میلیون
افغانی در خوست

 ۱۸حمل ۱۳۹۹

کار تطبیــق یــک پــروژهی بــرق آفتابــی کوچــک بــه

ظرفیــت  ۱۱کیلــووات و بــا هزینــهی  ۲.۷میلیــون
افغانــی از طــرف برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای گلــوک

خیــل ولســوالی گربــز والیــت خوســت تکمیــل و بــه
بهــره بــرداری ســپرده شــد.

کار ایــن کانــال طــی دو مــاه تکمیــل شــده و ۳۸۰

در جریــان کار ایــن پــروژه  ۱۱۳۰روز کاری بــرای

بــه گونــهی غیرمســتقیم از مزایــای آن مســتفید

تکمیــل شــدن آن ۱۳۰ ،خانــوادخ بــه انــرژی بــرق

خانــواده بــه گونـهی مســتقیم و  ۷۰خانــوادهی دیگر

خواهنــد شــد.

کارگــران فنــی و غیــر فنــی فراهــم شــده و پــس از
آفتابــی دسترســی یافتــه انــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و بیست و هفتم

جمعه

 22حمل
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تولید ماسک از سوی گروپهای تولیدی
برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در کندهار

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

شــماری از گروپهــای تولیــدی برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در والیــت کندهار

بــه منظــور مبــارزه علیــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور ،اقــدام بــه تهیــه ماســک کردند.

برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــا درک اوضــاع و همــه گیــر شــدن ویــروس کرونــا ،بــرای شــماری از گروپهای

تولیــدی مربــوط بــه ایــن برنامــه در والیــت کندهــار زمینــه تهیــه و فــروش ماســک را مســاعد کــرد کــه در پــی

امضای قرارداد ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲.۹میلیون
افغانی در ننگرهار

 ۱۸حمل ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

 ۲.۹میلیــون از ســوی برنامــه ملــی آبرســانی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای قیمــت لمســی
ولســوالی اچیــن والیــت ننگرهــار میــان رییــس

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای
انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

آن بــرای تعــداد زیــادی از زنــان آن والیــت زمینـهی کار مهیــا شــده و در خصــوص تهیــه ماســک جهــت حفاظــت
کندهاریــان از مبتــا شــدن بــه ویــروس کرونــا بــا وزارت صحتعامــه کشــور همــکاری صــورت گرفــت.

گفتنــی اســت کــه کار تهیــه ایــن ماس ـکها در نخســت بهگونــه امتحانــی بــا تهیــه  ۴۰عــدد ماســک آغــاز شــد
و بعــد از همــکاری کارمنــدان ایــن برنامــه در زمینــه فــروش و بازاریابــی در دواخانههــا ،ســوپرمارکیتها و مراکــز

صحــی ،تقاضــا بــرای تولیــد آن بلندتــر رفــت.

گفتنــی اســت کــه در پروســه تولیــد ماسـکهای تهیــه شــده ،تمامــی اصــول صحــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و
ماسـکهای مذکــور بعــد از طــی کــردن پروسـ ه صحیســازی ،در یــک بســتهبندی مخصــوص کــه حــاوی پیامهــا
وزارت صحــت عامــه در پیونــد بــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا اســت قــرار داده شــده و بــه بــازار عرضــه میشــود.

جـریان کار اعمـار
یک شبکه آبرســانی
به ارزش  ۴.۸میلیون
افغـانیدرکاپیســا

 ۱۸حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۴.۸
میلیــون از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای عاشــقان محمــود راقــی ،مرکز والیت کاپیســا
جریــان دارد.

ایــن شــبکه مجهــز بــه سیســتم ســولر پمــپ بــوده و
شــامل ســاخت ذخیــره ارتفاعــی بــا ظرفیــت  ۲۰متــر

ایــن شــبکه  ۱۴۷۰متــر طــول داشــته و بــا ســاخت

مکعــب آب و اعمــار دیــوار احاطــهاش میشــود.

مییابنــد.

مســتقیم و حــدود ۵۰۰خانــواده بــه گونه غیرمســتقیم به

آن  ۲۱۰خانــواده به آب آشــامیدنی صحی دسترســی

بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه  ۳۰۰خانــواده بــه صــورت

آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه
تکمیل کار ساخت
یک پایه پل به ارزش
 ۱۶میلیون افغانی
در نورستان

شماره صد و بیست و هفتم

تکمیل کار ساخت دو
شبکه آبرسانی به ارزش
 ۷میلیون افغانی در کندهار

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

جمعه

 22حمل
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جریان پاککاری
راههای مواصالتی
مسدود شده از اثر
برف کوچ در پنجشیر

کار ســاخت یــک پایــه پــل بــه ارزش  ۱۶میلیــون

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای اســام

اثــر فــرود آمــدن برفکــوچ در دره عبــداهلل خیــل

افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی

ولســوالی درهی والیــت پنجشــیر از ســوی ریاســت

احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت بــه همــکاری

بهــره بــرداری ســپرده شــد.

برنام ـهی ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۳۴۵۶روز کاری ایجــاد

انکشــاف دهــات جریــان دارد.

شــده و پــس از تکمیــل شــدن ۲۷۸۰ ،تن از باشــندگان

گفتنــی اســت کــه ایــن بــرف کــوچ جادههــای

محــل از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

مواصالتــی روســتاهای مرجــان ،دهــدادو ،ارغــچ

گفتنــی اســت کــه تطبیــق پــروژهی یاد شــده ،نــه تنها

بــاال و پاییــن و خواجــه را بــا مرکــز ولســوالی بســته

در رفــت و آمــد مــردم ســهولت ایجــاد میکنــد ،کــه
وقــت بــه بازارهــای فــروش نیــز شــده و اقتصــاد آنــان

را تقویــت خواهــد کــرد.

جریان کار ساخت
 ۳.۴۷کیلومتر سرک
کانکریتی در کاپیسا

پــاککاری راههــای مواصالتــی مســدود شــده از

آبــاد ولســوالی وامــای والیــت نورســتان تکمیــل و بــه

باعــث رســیدن محصــوالت زراعتــی شــان در اســرع
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 ۱۹حمل ۱۳۹۹
کار ســاخت دو بــاب شــبکه آبرســانی ســولری
بــه ارزش مجموعــی  ۷میلیــون افغانــی از ســوی
برنامـهی ملــی آبرســانی و حفــظ الصحه روســتایی
وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تلــو
کانــوی ولســوالی پنجوایــی در والیــت کندهــار
تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
بــا تکمیــل کار ایــن شــبکهها  ۲۰۰خانــواده بــه
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی پیــدا کــرده انــد.

و مشــکالت فراوانــی را بــرای باشــندگان ایــن
مناطــق بــه بــار آورده بــود.

 ۲۱حمل ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۳.۴۷کیلومتــر ســرک کانکریتــی

و ســاختمانهای مربــوط آن بــه هزینــهی ۲۷
میلیــون افغانــی از جمالآغــه الــی پــل  ۱۴۰متــره

ولســوالی حصــه دوم کوهســتان از ســوی برنامــه
ملــی راه ســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات جریــان دارد.

