خوش خبریها!

شماره صد و سیام

تکمیل کار ساخت
یک شبکهیآبرسانی
به ارزش  ۵.۲میلیون
افغانی در پکتیکا

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 29جوزا
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هفته نامه

معرفی رؤسـای جدید پالن و پالیسی و
احصـائیه و مشـاور برنامههای وزارت
احیا و انکشــاف دهــات

3

امضای قرارداد ساخت
یک سربند و دیوار
استنادی به ارزش
 ۱۲.۳میلیون افغانی
در ننگرهار

7

تکمیل کار ساخت دو
شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۹میلیون
افغانی در پکتیا

6

توسعه
تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۶میلیون
افغانی در غور

7

5

هفته نامه توسعه
جریان کار تمدید
شبکهی برق آفتابی
 ۴.۳۵کیلووات در کندهار

شماره صد و سیام

پنجشنبه
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کار ساخت دو باب مکتب طی هفتهی گذشته
تکمیل شده و کار هفت مکتب دیگر در شش
والیت کشور رو به اکمال است

 ۲۹جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت دو بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنامـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

تکمیل کار ساخت
 ۱۵۵متر دیوار محافظتی
به ارزش  ۲.۵میلیون
افغانی در بغالن

دهــات در ولســوالیهای کلــکان و میــر بچــه کــوت والیــت کابــل تکمیــل شــده و کار هفــت مکتــب دیگــر در

ی گلــدرهی والیــت
ولســوالیهای ژیــری و میونــد والیــت کندهــار ،ولســوالی کــوز کنــر والیــت ننگرهــار ،ولســوال 

کابــل ،ولســوالی برکــی بــرک والیــت لوگــر ،ولســوالی خــان آبــاد والیــت کنــدز و ولســوالی ســروبی والیــت

پکتیــکا بــه زودی تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده خواهــد شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۸ ،۱۰ ،۱۲یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و در جریــان اعمــار

آنهــا بیــش از  ۱۷هــزار و  ۵۰۰روز کاری بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت مکاتــب تکمیــل شــده بــرای  ۴۳۰دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش
 ۲۴جوزای ۱۳۹۹

کار تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی  ۴.۳۵کیلــووات

بــه ارزش  ۱.۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی
ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف

دهــات در روســتای ســری غونــدی ولســوالی تختــه
پــل والیــت کندهــار جریــان دارد.

در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم شــده و  ۱۸۳۴دانــش آمــوز نیــز از مزایــای مکاتــب در حــال اعمــار،

مســتفید خواهنــد شــد.

 ۲۲جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۵۵متــر دیــوار محافظتــی بــه ارزش

 ۲.۵میلیــون افغانــی زیــر چتــر پروگــرام وجــه
انکشــافی نقــدی بــرای ســاختمان ،حفــظ و مراقبــت
( )MCCGبرنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای ســایی

ایــن شــبکه دارای  ۲۲تختــه ســولر  ۲۵۰وات و ۱۶

پاییــن پلخمــری ،مرکــز والیــت بغــان تکمیــل و

 ۲۸۹روز کاری ایجــاد شــده اســت.

در جریــان ســاخت ایــن دیــوار  ۴۴۹۷روز کاری

بطــری  ۲۲۰امپیــر بــوده کــه در جریــان تمدیــد آن
گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق ایــن پــروژه ۴۸

خانــواده بــه انــرژی بــرق دسترســی خواهنــد یافـت.

بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

بــرای کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده و

بــا تکمیــل آن حــدود  ۳۵۰جریــب زمیــن زراعتــی

و باغهــای  ۳۱۳خانــواده ،در مقابــل تخریــب

ســیالبها محافظــت خواهــد شــد.

هفته نامه توسعه
تکمیل کار ساخت یک
کانال آبیاری به ارزش
 ۲میلیون افغانی در بلخ

شماره صد و سیام

پنجشنبه
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تکمیل کار ساخت یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۵.۲میلیون افغانی در پکتیکا
 ۲۲جوزای ۱۳۹۹

راه اندازی کمپاین
آگاهی دهی در  ۳۲۲روستا
طی یک ماه گذشته

کار ســاخت شــبکهی آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی  ۵.۲میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی آبرســانی

و حفظالصح ـهی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای بوخــان خیــل ولســوالی یوســف خیــل
والیــت پکتیــکا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری شــد.

ایــن پــروژه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه بــه عمــق  ۱۰۳متــر ،اعمــار یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت

 ۵۰متــر مکعــب ،تمدیــد  ۵.۶۷۱کیلــو متــر پایــپ شــبکه ،نصــب  ۳۶صفحــه ســولری ،ســاخت یــک بــاب احاطــه
بــرای ســولرها و نصــب  ۱۱۰میتــر آب مجهــز بــا تمــام لــوازام آن و حــدود  ۱۱۲شــیردهن در داخــل خانههــا
میشــود.

 ۲۳جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک کانــال آبیــاری بــه طــول ۱۸۳

متــر و بــا هزینــهی  ۲میلیــون افغانــی از ســوی

دفتــر انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات در روســتای کمپیــرک ولســوالی

نهرشــاهی والیــت بلــخ تکمیــل و بــه بهــره بــرداری
ســپرده شــد.

در جریــان ســاخت ایــن کانــال  ۱۳۴۱روز کاری
ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن  ۱۴۶۴تــن از
مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال متذکــره بخش
بزرگــی از زمینهــای زراعتــی مــردم محــل تحــت
پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه اســت.

در جریــان ســاخت ایــن شــبکه  ۲۴۰روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل آن  ۳۱۳خانــواده و  ۲۹۵دانــش آمــوز
بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

 ۲۲جوزای ۱۳۹۹

در جریــان مــاه مــی ســال  ،۲۰۲۰بخــش حفــظ
الصحــهی برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــهی

روســتایی ،وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کمپای ـن

آگاهیدهــی در رابطــه بــه ویــروس کرونــا را بــرای

 ۹۱هــزار تــن در  ۳۲۲روســتای  ۸والیــت کشــور،
شــامل بادغیــس ،بدخشــان ،بامیــان ،دایکنــدی،

هلمنــد ،کندهــار ،پکتیــکا ،و ننگرهــار ،راه انــدازی
کــرده اســت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

پنجشنبه

توزیع مواد خوراکی
و غیر خوراکی به ارزش
 ۱۳۶هزار افغانی برای ۸۶
خانوادهی نیازمند در تخار
 ۲۶جوزای ۱۳۹۹

بــرای  ۸۶خانــوادهی نیازمند در شــوراهای انکشــافی
گــوره و مســجد ابوذرغفــاری ،مرکــز والیــت تخــار

کار ساخت  ۷۵۰متر
دیوار استنادی به ارزش
 ۱۱میلیون افغانی در
ننگرهار به زودی تکمیل
خواهد شد
 ۲۴جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۷۵۰متــر دیــوار اســتنادی گبیــون بــه
ارزش  ۱۱میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام

برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در منطق ـهی الغــر جــوی ولســوالی کــوت والیــت

ننگرهــار  ۹۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

بــا ســاخت ایــن دیــوار بخــش بزرگــی از زمینهــای
زراعتــی از خطــرات ســیالبها محافظــت خواهــد

شد .

مــواد خوراکــی و غیــر خوراکــی از طریــق بانکهــای
غلهجــات برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات توزیــع شــد.

ایــن کمکهــا از ســوی روســتاییان و پروگــرام وجــه

مالــی بــرای مشــارکت اجتماعــی ( )SIGپیشــکش

شــده و شــامل روغــن ،برنــج ،شــکر ،چــای خشــک،
صابــون وغیــره میشــود.
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جریان کار ساخت
 ۵۳۰متر کانال آبیاری
در کندهار
 ۲۵جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۳۰متــر کانــال آبیــاری از ســوی دفتــر

انســجام برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای تــازوکان ولســوالی دنــد والیــت

کندهــار  ۸۰درصــد پیــش رفتــه اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۷۳۶روز کاری ایجاد

شــده و پــس از تکمیــل شــدن هشــت هــزار تــن از

باشــندگان محــل از مزایــای آن مســتفید خواهند شــد.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت کانــال متذکــره ۸۸
جریــب زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار

میگیــرد.

آگاهی دهی در مورد
ویروس کرونا برای ۲۰۰
تن از اعضای گروپهای
پسانداز در پکتیکا
 ۲۶جوزای ۱۳۹۹

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات بــه همکاری موسســه کــوار برای

 ۲۰۰تــن از اعضــای  ۳۰گــروپ پسانــداز واقــع

در مرکــز والیــت پکتیــکا ،برنامههــای آموزشــی

مقدماتــی حصــول عضویــت در گروپهــای

پسانــداز و همچنــان راههــای وقایــوی در برابــر
ویــروس کرونــا را راهانــدازی کــرد.

گفتنــی اســت کــه از آغــاز شــیوع ویــروس کرونــا
در کشــور تــا کنــون از میــان  ۱۲۰گــروپ پسنــداز
تاســیس شــده در والیــت پکتیــکا بــرای  ۱۱۰گروپ
برنامههــای آمــوزش مقدماتــی حصــول عضویــت و
راهکارهــای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا دایــر شــده

اســت و ایــن رونــد در آینــده نیــز ادامــه خواهــد
یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

پنجشنبه
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آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا برای
اعضای  ۱۳گروپ پس انداز در غزنی
 ۲۶جوزای ۱۳۹۹

اعضــای  ۱۳گــروپ پسانــداز برنام ـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در غزنــی،

توصیههــای صحــی حــاوی راههــای جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا و وقایــه در برابــر ایــن ویــروس را دریافــت

کردنــد.

گروپهــای مذکــور ،در نخســتین مرحلــه از کمپایــن «قریــه بــه قریه-خانــه بــه خانــه» در غزنــی ،توصیههــای

تکمیل کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۶میلیون
افغانی در غور
 ۲۶جوزای ۱۳۹۹

وزارت صحــت عامــه همچــون شستشــوی مکــرر دسـتها ،اســتفاده از مــواد ضــد عفونــی کننــده جهــت پــاک
کــردن وســایل و لــوازم خانــه و تــا حــد امــکان خــودداری از گشــت و گــذار در اماکــن مزدحــم را فــرا گرفتنــد.

گفتنــی از اســت کــه از مجمــوع  ۲۶۴گــروپ پسانــداز تاســیس شــده در والیــت غزنــی ،بــرای  ۱۸۳گــروپ
آن از جانــب برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــه همــکاری موسسـهی کــوار ،در مــورد ویــروس کوییــد۱۹-

آگاهیهــی شــده اســت.

آغاز کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش یک میلیون
افغانی در غور
 ۲۶جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

کار ســاخت یک شــبکهی آبرســانی ســولری به ارزش

آبرســانی و حفظالصحــهی روســتایی وزارت احیــا

آبرســانی و حفظالصحــهی روســتایی وزارت احیــا و

 ۳.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی
و انکشــاف دهــات در روســتای نوقیــاق ولســوالی
لعــل و ســرجنگل والیــت غــور تکمیــل و بــه بهــره
بــرداری ســپرده شــد.

بــا تکمیــل کار ســاخت ایــن شــبکه  ۷۳خانــواده

و دانــش آمــوزان یــک مکتــب بــه آب آشــامیدنی
صحــی دسترســی یافتــه انــد.

بیــش از یــک میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی

انکشــاف دهــات در روســتای نواوتــاق ولســوالی لعــل
و ســرجنگل والیــت غــور آغــاز شــد.

بــا تکمیــل کار ایــن شــبکه  ۴۰خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

تکمیل کار ساخت دو شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳.۹میلیون افغانی در پکتیا
 ۲۵جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت دو شــبکهی آبرســانی ســولری بــه ارزش مجموعــی  ۳.۹میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی

آبرســانی و حفظالصحـهی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در کلینــک ســرکی ملنــگ ولســوالی

احمــد آبــاد و روســتای بــاره شــگهی ولســوالی زازی آریــوب والیــت پکتیــا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری

ســپرده شــد.

از ایــن دو پــروژه ،پــروژهی آبرســانی مرکــز صحــی ســرکی ملنــگ شــامل حفــر یــک حلقــه چــاه عمیــق،

نصــب دو صفحــه ســولری ،نصــب چهــار شــیردهن و احیــای چهــار مبــرز شــده و

شــبکهی آبرســانی بــاره شــگه شــامل کنــدن کاری یــک حلقــه چــاه عمیــق ،اعمــار یــک بــاب ذخیــره آب،
نصــب  ۵۰صفحــه ســولری ،نصــب  ۲۵شــیردهن ،و امتــداد  ۳۰۰متــر پایــپ میشــود.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ســاخت شــبکههای مذکــور بــرای  ۳۰۰خانــواده و یــک مرکــز صحــی
آب آشــامیدنی تهیــه شــده اســت.

پنجشنبه

 29جوزا

1399

آگاهی دهیدر مورد ویروس کرونا و توزیع
ماسک برای مستفدین برنامه انکشاف اقتصاد
روستایی در خوست

 ٢٨جوزای ۱۳۹۹

کارمنــدان برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در ولســوالیهای اســماعیل
خیــل و منــدوزی والیــت خوســت ،بــرای اعضــای  ۸۶گــروپ پسانــداز و  ۳۰اتحادی ـهی قرض ـ ه و پسانــداز

کــه مجمــوع اعضــای آن بــه یــک هــزار تــن میرســد طــی چندیــن جلســه در بــارهی ویــروس کرونــا

آگاهیدهــی کــرده و بــرای کمــک در امــر جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس ماســک توزیــع کردنــد.

ایــن کارمنــدان همــه روزه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی و توصیههــای وزارت صحــت عامــه ،بــه گونـهی مکــرر

بــرای روســتاییان در مــورد بیمــاری کوییــد ۱۹-آگاهیدهــی میکننــد تــا از شــیوع بیشــتر آن جلوگیــری شــود.

گفتنــی اســت کــه فعالیتهــای برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی در والیــت خوســت از جانــب موسســه
هــمکار  ACTEDاجــرا میشــود.
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هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

پنجشنبه
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معرفی رؤسای جدید پالن و پالیسی و احصائیه
و مشاور برنامههای وزارت احیا و انکشاف دهات

تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۳۸۶خانواده
در ارزگان
 ۲۷جوزای ۱۳۹۹

بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۲.۹
میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

روســتای خیــرو کاریــز ولســوالی ترینکــوت والیــت

ارزگان ۳۰۴۰ ،تــن از اعضــای  ۳۸۶خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۱۷۷۱روز کاری
بــرای کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده اســت.

 ۲۷جوزای ۱۳۹۹
پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات روز ســه شــنبه ( ۲۷جــوزا) در
جلس ـهی اداری ایــن وزارت ،رؤســای پــان و پالیســی و احصائیــه و سیســتمهای معلوماتــی و مشــاور
برنامههــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات را معرفــی کــرد.
در ایــن جلســه ،شــاهپور عبدالرحی ـمزی کــه پیــش از ایــن بــه حیــث رییــس دفتــر مقــام وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات کار کــرده اســت بــه عنــوان رییــس جدیــد عمومــی پــان و پالیســی ،اکــرام اهلل
قریشــی ،ماســتر تکنالــوژی معلوماتــی بــه حیــث رییــس احصائیــه و سیســتمهای معلوماتــی ،رحمــت
اهلل قریشــی ،رییــس قبلــی برنامـهی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــه عنــوان مشــاور برنامههــا و شــریف
علــی زی بــه حیــث کارشــناس معینیــت برنامههــای وزارت معرفــی شــدند.
جنــاب کریمــی بــا بیــان ایــن کــه رؤســا و مشــاور جدیــد التقــرر در نتیجـهی رقابــت آزاد تحــت نظــارت
کمیســیون اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی بــه ایــن ســمتها کامیــاب شــده انــد ،بــرای آنــان در
وظایــف جدیــد شــان آرزوی موفقیــت کــرد.
گفتنــی اســت کــه در جلسـهی مذکــور ،پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ضمــن بررســی فعالیتهــای
وزارت در طــول دوران قرنطیــن و شــیوع ویــروس کرونــا ،از عملکــرد کارمنــدان ابــراز رضایــت کــرده
و هدایــات الزم را بــرای بهتــر شــدن ایــن فعالیتهــا صــادر کــرد.

امضای قرارداد ساخت
یک سربند و دیوار استنادی
به ارزش  ۱۲.۳میلیون افغانی
در ننگرهار

 ۲۸جوزای ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت  ۵۱۸متــر دیوار اســتنادی و یک ســربند

بــه ارزش  ۱۲.۳میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام
برنامههــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

در منطقـهی ســره قلعــه میاگانــوی ولســوالی پچیــراگام
والیــت ننگرهــار میــان رییــس احیــا و انکشــاف دهــات
ایــن والیــت و شــورای انکشــافی مربوطــه بــه امضــا

ر سید .

بــا تطبیــق ایــن پــروژه  ۳۵۰جریــب زمیــن زراعتــی

تحــت پوشــش آبیــاری قــرار گرفتــه و صدهــا جریــب

زمیــن دیگــر از خطــرات ســیالب محافظــت میشــود.

گفتنــی اســت کــه بــا ســاخت ایــن دیــوار و ســربند،

حاصــات زراعتــی مــردم محــل نیــز بیشــتر میشــود.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

پنجشنبه

جریان کار تمدید
شبکهی برق آفتابی ۳۳.۴۱
کیلووات به ارزش ۸.۷
میلیون افغانی کندهار
 ۲۷جوزای ۱۳۹۹

کار عملــی تمدیــد شــبکهی بــرق آفتابــی ۳۳.۴۱

تکمیل کار ساخت
 ۱۲۹متر دیوار حفاظتی
در بدخشان
 ۲۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۱۲۹متــر دیــوار حفاظتــی از ســوی
برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات در روســتای بــاغ مبــارک ولســوالی

فیــض آبــاد والیــت بدخشــان تکمیــل شــد.

ایــن دیــوار دارای  .۳۴متــر ارتفــاع بــوده و در جریــان

اعمــار آن  ۱۸۵۱روز کاری بــرای کارگــران فنــی و

غیــر فنــی فراهــم شــده اســت.

کیلــووات بــه ارزش  ۸.۷میلیــون افغانــی از ســوی
برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

و انکشــاف دهــات در روســتای اهلل داد ولســوالی
ســپین بولــدک والیــت کندهــار جریــان دارد.

در ایــن شــبکه عــاوه بــر نصــب  ۱۷۴تختــه ســولر
 ۳۰۰وات و  ۱۰۴بطــری  ۲۰۰امپيــر ۴.۶ ،کیلــو متــر
ســیم آلمونیمــی نیــز تمدیــد شــده اســت.

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه  ۴۲۶روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیرفنــی ایجــاد شــده و بــا تکمیــل
آن  ۲۸۴خانــواده بــه انــرژی بــرق آفتابــی دسترســی

خواهنــد یافت.

 29جوزا
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آغاز کار حفر ۳.۵
کیلومتر کانال آب زراعتی
به ارزش  ۴۵میلیون
افغانی در هرات

 ۲۷جوزای ۱۳۹۹

کار حفــر  ۳.۵کیلومتــر کانــال آب زراعتــی بــه ارزش

 ۴۵میلیــون افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی میثــاق
شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در ولســوالی
زنــده جــان والیــت هــرات آغــاز شــد.

ایــن کانــال کــه توانایــی جریــان  ۱۰متــر مکعــب
آب در ثانیــه را دارا بــوده و کار آن توســط  ۱۶شــورای

انکشــافی بــه پیــش م ـیرود ،بزرگتریــن کانــال آب
زراعتــی در ســطح والیــت هــرات خواهــد بــود.

گفتنــی اســت کــه کانــال متذکــره ظرفیــت آبیــاری

 ۶هــزار هکتــار زمیــن را دارد و بــرای حــدود ۴۰
هــزار خانــواده در ولســوالی زنــده جــان ســهولتهای

بســیاری را در بخــش آبیــاری کشــتزارها و زمینهای
زراعتــی ایجــاد خواهــد کــرد.

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱.۴میلیون
افغانی در سرپل
 ۲۷جوزای ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش ۱.۴

میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی میثــاق

شــهروندی وزارت احیا و انکشــاف دهات در روســتای
بغــاوی ازبکی ـهی مرکــز والیــت ســرپل  ۸۰درصــد

پیــش رفتــه اســت.

ایــن شــبکه دارای  ۱۵۶۷متــر طــول ۸ ،شــیردهن و

یــک ذخیــرهی آب بــوده و

گفتنــی اســت بــا تکمیــل کار ســاخت دیــوار مذکــور

در جریــان ســاخت آن  ۹۳۴روز کاری بــرای کارگران

خطــرات ســیالبها محافظــت شــده و  ۱۶۷خانــواده

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار ایــن پــروژه

 ۱۰۰جریــب زمیــن زراعتــی و باغهــای منطقــه از
از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

فنــی و غیرفنــی ایجــاد میشــود.

 ۱۵۹خانــواده بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی

خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سیام

پنجشنبه

 29جوزا
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آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای
ساکنان ولسوالیهای
گردیز و احمد اباد
والیت پکتیا

جریان پروژهی ساخت بولدروال
در کرانههای دریای کنر
 ۲۷جوزای ۱۳۹۹
کار ســاخت بولــدروال در کرانههــای دریــای کنر
بــه منظــور مدیریــت آب ایــن دریــا و جلوگیــری
از تخریــب زمینهــای زراعتــی روســتاهای
اطــراف آن از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای
ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات ۸۰
درصــد پیــش رفتــه اســت.
بــا تطبیــق ایــن پــروژه نــه تنهــا  ۳۶۰۰هکتــار
زمیــن زراعتــی بــه ارزش  ۲۷میلیــارد افغانــی

کــه در اثــر آبخیزیهــای دریــای کنــر غیــر قابــل
زرع شــده بــود ،دوبــاره بــه زمینهــای آبــی درجــه
اول تبدیــل میشــود کــه  ۱۰تــا  ۱۵هــزار شــغل
دایمــی نیــز بــرای باشــندگان محــل ایجــاد خواهــد
شــد .بــر عــاوه ،ســاخت ایــن دیــوار باعــث رونــق
مالــداری در کنــر شــده و راه ایجــاد جنــگالت
مصنوعــی و باغهــای ســتروس را بــاز میکنــد.
گفتنــی اســت کــه در جریــان ســاخت ایــن
بولــدروال ۳۵۰هــزار روز کاری ایجــاد شــده و پــس
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از تکمیــل شــدن  ۲۵۰هــزار تــن از مزایــای آن
مســتفید خواهنــد شــد.
مدیریــت آبهــای جــاری کشــور و اســتفادهی
موثــر از آنهــا از اولویتهایــی اســت کــه حکومــت
افغانســتان خــود را متعهــد بــه آن میدانــد .از
همیــن رو وزارت احیــا و انکشــاف دهــات کمــر
بــه ســاختن دیــوار اســتنادی بولــدر در اطــراف
دریــای کنــر بســته اســت تــا از ایــن طریــق ضمن
جلوگیــری از آســیب دیــدن مــردم و کشــتزارهای
اطــراف دریــا در اثــر آبخیزیهــای موســمی ،از
آب ذخیــره شــده در محافظــت از محیــط زیســت و
رشــد اقتصــادی باشــندگان محــل اســتفاده شــود.
کنــر از جملــه والیــات کوهســتانی کشــور اســت
کــه حــدود  ۲۴هــزار و  ۶۰۰هکتــار زمیــن زراعتــی
دارد .بخــش زیــادی از ایــن زمینهــا در درههــا
واقــع شــده اســت و بــه دلیــل میــان زیــاد دریــا،
در فصــل آبخیــزی تخریــب میشــوند.

برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت

احیــا و انکشــاف دهــات در کنــار تاســیس گروپهــا

و اتحادیههــای پسانــداز در والیــات مختلــف

کشــور ،اینبــار کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد

ویــروس کرونــا را در ولســوالیهای احمدابــا و

گردیــز والیــت پکتیــا راهانــدازی کــرد.

کارمنــدان ایــن برنامــه در دیــدار بــا اعضــای

گروپهــا و اتحادیههــای پسانــداز واقــع در

شــوراهای شــکر خیــل ،همــت ،ســوله و مهلــن دوابه

ضمــن بحــث و تبــادل نظــر در مــورد جلوگیــری از
شــیوع ایــن مــرض ،ماســکهای تهیــه شــده از

ســوی نهــاد  ACTEDرا نیــز بــرای روســتاییان
توزیــع کردنــد.

گفتنــی اســت فعالیتهــای برنامــه انکشــاف اقتصــاد
روســتایی در والیــت پکتیــکا از جانــب موسســه
هــمکار  ACTEDتطبیــق و عملــی میشــود.

