خوش خبریها!

شماره صد و سی و چهارم

تکمیل کار ساخت
دو پایه پل به ارزش
 ۱۵.۶میلیون افغانی
در بغالن

وزارت احیا و انکشاف دهات
پنجشنبه

 26سرطان

1399

توسعه

هفته نامه

تسریع رونـد تطبیق پروژههـای
انکشـافی در ارزگـان

امضای قرارداد
ساخت یک کاریز و کانال
آبیاری به ارزش ۵.۶
میلیون افغانی در کابل

4

6

جریان کانکریتریزی
 ۲کیلومتر سرک
به ارزش  ۳۵میلیون
افغانی در کاپیسا

 ۲۵۰۰تن از زنان
روستانشین ننگرهار
در امر بافت قالین
مشغول استند

7

5

8

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و چهارم

پنجشنبه

 26سرطان

1399

زن میتواند!
فریــده مــادر پنــج فرزنــد اســت و  ۷ســال پیــش زمانــی کــه بزرگتریــن فرزنــدش ده ســال بیشــتر

نداشــت ،شــوهرش را از دســت داد.

شوهر فریده رانندهی موتر الری بود و در یک حادثهی ترافیکی جان باخت.

او میگویــد« :وقتــی شــوهرم وفــات کــرد ،خــرج و مصــرف زندگــی مــن و فرزندانــم را بــرادر
بزرگــم مـیداد امــا رفتــه رفتــه رفتــارش بــا مــا تغییــر کــرد و ایــن وضعیــت بــرای مــن خیلــی درد
آور بــود ،روز و شــب در فــراق شــوهرم گریــه میکــردم و از ایــن کــه هیــچ عایــدی بــرای فرســتادن
فرزندانــم بــه مکتــب نداشــتم ،رنــج میبــردم».

بــه گفت ـهی فریــده ،قبــل از آمــدن برنامــه ملــی انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــه قری ـهیشــان،
روزگار ســختی را ســپری میکــرد؛ امــا بــا پیوســتن بــه ایــن برنامــه و گروپهــای پسانــداز،

روزنــهی امیــدی برایــش پیــدا شــد .فعالیتهــای ایــن برنامــه فریــده را وادار کــرد تــا بــه فکــر
راهانــدازی کار و بــار پرعایــدی بــرای تأمیــن مایحتــاج زندگــیاش بیفتــد.

بیشــتر بــرای دکان بــرادرش ،قرضــه بگیــرد.

او کــه عضــو گــروپ پسانــداز آرام اســت ،بــرای اولیــن بــاز از ایــن گــروپ مبلــغ چهــار هــزار افغانــی

فریــده کــه حــاال بیشــتر از پیــش بــه آینــده امیــدوار بــه نظــر میرســد ،از رهبریــت برنامــه ملــی انکشــاف

را در بیــرون حویلــی شــان ســاخت.

هماننــدش ،متشــکر اســت.

را بــرای ســاختن یــک دکان خوراکــه فروشــی قرضــه گرفــت و بــرای پســرش یــک دکان کوچــک

اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات بخاطــر مهیــا کــردن چنیــن فرصتــی بــرای او و زنــان

موســی پســر دوازد ه ســالهی فریــده ،نصــف روز را بــه مکتــب مـیرود و باقــی روز را در دکان ســپری

فریــده و همگروپیهایــش میگوینــد کــه قبــل از آغــاز فعالیــت ایــن برنامــه در روســتایشــان ،فقــط

عــدد چوچــه گاو را خریــداری کــردم و در آینــده تصمیــم دارم تــا بــا دوشــیدن شــیر آن و فروختنــش

ایــن کــه بــه مــردم قری ـهیشــان نشــان دادنــد کــه آنهــا نیــز میتواننــد کار کننــد و در کنــار بــازوان

فریــده میگویــد کــه چنــدی پیــش ،زمانـی کــه دختــر بزرگــش ســن هــژده ســالگیاش را تکمیــل

«مــا همــت میکنیــم و بــه جــای تحمــل بیــکاری ،فقــر و بدبختــی بــه پــا میخیزیــم و دوشــا دوش

نــام کنــد .بــه گفت ـهی فریــده ،حــاال دختــرش راحیــل عضــو یکــی از گروپهــای پسانــداز دیگــر

کمایــی کنــد ».فریــده ایــن را گفــت و مــن نیــز نوشــتم تــا دیگــران هــم بنویســند و روزی همــه آن را

میکنــد .فریــده میگویــد« :بعــد از ســاخت ایــن دکان و پسانــداز انــدک انــدک از مفــاد آن یــک
در دکان پســرم ،مفــاد بیشــتری بــه دســت بیــاورم».

کــرد ،از مــادرش خواســت تــا او را نیــز در یکــی از گروپهــای پسانــداز روســتای شــان ثبــت
قری ـهیشــان بــه نــام یــاران اســت و در همیــن نزدیکیهــا قــرار اســت بــه منظــور خریــدن مــواد

کارهــای خانــه را انجــام میدادنــد و بــه جــز آن بــه هیــچ کار دیگــری فکــر نکــرده بودنــد؛ امــا حــاال از
مــردان ،بــازوی نیرومنــدی در راســتای تامیــن نیازهــای زندگــی خویــش باشــند ،خوشــحال انــد.

مــردان مــا کار میکنیــم تــا بــه همــه نشــاندهیــم کــه زن نیــز میتوانــد پــول حــال بــرای فامیلــش
بخواننــد کــه (زن میتوانــد!)
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تکمیل کار ساخت چهار باب مکتب
در چهار والیت کشور طی هفتهی گذشته
 ۲۶سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت چهــار بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژهی اقــرای برنام ـهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و

امضای قرارداد ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۳میلیون افغانی
در لغمان

انکشــاف دهــات در ولســوالی مقــر والیــت بادغیــس ،ولســوالی پنجوایــی والیــت کندهــار ،ولســوالی کشــک

ربــاط ســنگی والیــت هــرات و ولســوالی برمــل والیــت پکتیــکا تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ایــن مکاتــب دارای  ۸یــا  ۶صنــف درســی ،تشــناب و چاههــای آب آشــامیدنی بــوده و بــا تکمیــل آنهــا بــرای

 ۱۱۸۰دانــش آمــوز زمینـهی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم درســی فراهــم شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه عــاوه بــر اینهــا ،کار اعمــار یــک بــاب مکتــب دیگــر در ولســوالی ارغنــداب والیــت

کندهــار  ۹۶درصــد پیــش رفتــه اســت کــه در جریــان اعمــار ان  ۲۴۰۰روز کاری ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل

 ۱۹سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۵۸۰متــر ســرک کانکریتــی و
ســاختمانهای آبــرو آن بــا هزینــهی  ۶.۶میلیــون

افغانــی از ســوی برنامـهی ملــی راهســازی روســتایی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تپ ـهزار

ولســوالی حصــه اول کوهســتان والیــت کاپیســا
جریــان دارد.

در جریــان ســاخت ایــن ســرک بــرای دههــا

تــن زمینــهی کار فراهــم شــده و بــا تکمیــل آن
مشــکالت ترانســپورتی باشــندگان روســتای تپ ـهزار

و آمــوزگاران و دانشآمــوزان دو مکتــب رفــع

خواهــد شــد.

شــدن ۱۵۰ ،دانشآمــوز از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

 ۱۹سرطان ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
 ۳میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی آبرســانی

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای تمایــن
ولســوالی الیشــنگ والیــت لغمــان میــان رییــس
احیــا و انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای
انکشــافی مربوطــه بــه امضــا رســید.

ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۹۰

متــر و یــک ذخیــره بــه ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب

آب میباشــد کــه بــا ســاخت آن  ۲۰۰خانــواده در

روســتای تمایــن بــه آب آشــامیدنی صحی دسترســی

خواهنــد یافــت.
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تکمیل کار ساخت دو
پایه پل به ارزش ۱۵.۶
میلیون افغانی در بغالن

جریان فعالیتهای
برنامهی انکشاف اقتصاد
روستایی در ارزگان

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

امضای قرارداد ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۲میلیون افغانی
در سرپل

4

کار ســاخت دو پایــه پــل و  ۴۷۰متــر ســرک اتصالــی

شــهر ترینکــوت ،مرکــز والیــت ارزگان از جملــه

بــه ارزش  ۱۵.۶میلیــون افغانــی از ســوی برنام ـهی

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در

در مناطــق باغــدره و انامــک ولســوالی پلحصــار

مناطقــی اســت کــه برنامــه انکشــاف اقتصــاد

راهســازی روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات

آن فعالیــت میکنــد و تــا کنــون  ۱۶۰گــروپ

والیــت بغــان تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده

پسانــداز ،شــامل  ۱۰۲گــروپ زنانــه بــا ۱۰۱۱

شــد.

دریــن والیــت تاســیس کــرده اســت.

جریــان ســاخت آنهــا بــرای  ۶۸۱۲تــن زمینــهی

عضــو و  ۵۸گــروپ مردانــه بــا  ۵۵۴عضــو اســت را

ایــن پلهــا دارای  ۱۵و  ۱۷متــر طــول انــد و در

جریان کار ساخت
یک کانال آب زراعتی
در بامیان

مســتفید شــده انــد و بــه مشــکالت ترانســپورتی

دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی مربوطــه

کار ســاخت یــک کانــال آب زراعتــی از ســوی

و انتقــال ســریع بیمــاران بــه شــفاخانهها ،نقط ـهی

ایــن شــبکه دارای  ۱۸۶۲متــر طــول ،یــک

و انکشــاف دهــات در روســتای دهــن بســتوک

آهنکانکریتــی بــه ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب و ۱۸

رفتــه اســت.

خانــواده در روســتای دهمــرده بــه آب آشــامیدنی

کارگــران ایجــاد شــده و پــس از تکمیــل شــدن۲۵ ،

 ۱۹سرطان ۱۳۹۹

قابــل یادهانــی اســت کــه برنامــهی انکشــاف

قــرارداد ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش

اقتصــاد روســتایی در مــاه دلــو ســال پــار از طریــق

دهــات در روســتای دهمــردهی ولســوالی ســانچارک

را در والیــت ارزگان آغــاز کــرد.

 ۲میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف

والیــت ســرپل میــان رییــس احیــا و انکشــاف
بــه امضــا رســید.

موسســات همــکار ایــن برنامــه ،فعالیــت رســمیاش

 ۲۳سرطان ۱۳۹۹

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا

حلقــه چــاه بــه عمــق  ۹۵متــر ،یــک ذخیــرهی

ولســوالی ورس والیــت بامیــان  ۸۵درصــد پیــش

تختــه ســولر میباشــد کــه بــا ســاخت آن ۵۳۱

در جریــان کار ایــن کانــال دههــا روز کاری بــرای

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد

کار ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه از مزایــای تطبیــق ایــن پروژههــا،

 ۲۵۱۰خانــواده در  ۹۶روســتا بــه گون ـهی مســتقیم
شــان در عرض ـهی فراوردههــای زراعتــی بــه بــازار

ن گذاشــته شــده اســت.
پایــا 

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و چهارم

پنجشنبه
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ترسیع روند تطبیق پروژههای انکشافی
در ارزگان

 ۲۴رسطان ۱۳۹۹

پوهنــدوی مجیــب الرحمــن کریمــی ،وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات در دیــداری بــا محمدشــفیق اســدالله

ســعید ،والــی ارزگان بــه مشــکالت مــردم ایــن والیــت گــوش فــرا داد.

والــی ارزگان در ایــن دیــدار خواســتههایی مبنــی بــر ســاخت رسبندهــای کوچــک ،رسکهــا و پلهــا را بــا وزیــر

احیــا و انکشــاف دهــات رشیــک کرد.

در ادامــه جنــاب کریمــی گفــت کــه رسوی کاریزهــا بــا هــدف بازســازی آنهــا ،در ارزگان آغــاز شــده و عــاوه

بــر آن ،در برنامـهی مدیریــت آبهــای کشــوری بــه ایــن والیــت توجــه مبــذول داشــته شــده اســت .بــر اســاس

ایــن برنامــه ،رسبندهــای کوچــک ،جویهــا و کانالهایــی بــه منظــور آبیــاری زمینهــای زراعتــی در ارزگان،

جریان کار ساخت
یک شبکهی کوچک
برق آبی در بامیان
 ۲۳سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی کوچــک بــرق آبــی از

ســوی برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت
احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای قرغجــور

ولســوالی ورس والیــت بامیــان  ۶۵درصــد پیــش
رفتــه اســت.

در جریــان کار ایــن پــروژه دههــا روز کاری بــرای
کارگــران فراهــم شــده و پــس از تکمیــل شــدن

 ۱۸۲خانــواده از مزایــای آن مســتفید خواهنــد شــد.

ســاخته خواهــد شــد.

جریان کار ساخت
یک شبکهی آبرسانی
به ارزش  ۱۰میلیون
افغانی در سرپل

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه
ارزش  ۱۰میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا
و انکشــاف دهــات در روســتای آبخــور ولســوالی

گوســفندی والیــت ســرپل  ۸۵درصــد پیــش رفتــه
اســت.

ایــن شــبکه دارای  ۱۴کیلومتــر طــول ،یــک ذخیرهی

آهــن کانکریتــی ،شــش ذخیــرهی فشــار شــکن۵۰ ،

تختــه ســولر ۳ ،وال کاهــش فشــار و  ۵۱شــیر دهــن
بــوده و بــا ســاخت آن  ۷۱۵خانــواده به آب آشــامیدنی

صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و چهارم

پنجشنبه
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جریان کار تطبیق دو پروژهی انکشافی
به ارزش  ۷میلیون افغانی در بغالن

جریان کار ساخت
 ۲۶۰متر دیوار محافظتی
به ارزش  ۵.۳میلیون
افغانی در سرپل

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت  ۲۶۰متــر دیوار اســتنادی بــه ارزش ۵.۳

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹
کار ســاخت یــک شــبکهی کوچــک بــرق آبــی و یــک شــبکهی آبرســانی جاذبــوی بــه ارزش مجموعــی
 ۷میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در دره جــر
ولســوالی ده صــاح انــدراب والیــت بغــان جریــان دارد.
از میــان ایــن پروژههــا ،شــبکهی بــرق آبــی دارای توربیــن  ۲۸کیلــووات و  ۳۰۰متــر کانــال بــوده و
شــبکهی آبرســانی دارای ظرفیــت  ۲۰متــر مکعــب آب میباشــد.
بــا تطبیــق پروژههــای یــاد شــده  ۲۶۴خانــواده بــه انــرژی بــرق و آب آشــامیدنی صحــی دسترســی
خواهنــد یافــت.
گفتنــی اســت کــه دره جــر روســتایی دور افتــاده در آخریــن نقط ـهی انــدراب میباشــد کــه برنام ـهی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آن را تحــت پوشــش فعالیتهــای خویــش قــرار داده
اســت.

امضای قرارداد ساخت
یک کاریز و کانال آبیاری
به ارزش  ۵.۶میلیون
افغانی در کابل

 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

قــرارداد ســاخت یــک کاریــز و کانــال آبیــاری بــه

میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام برنامههــای

ارزش  ۵.۶میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا

اوقــاف شــرقی ولســوالی ســنچارک والیــت ســرپل

خــاک جبــار والیــت کابــل میــان رییــس احیــا و

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه بــرای دههــا کارگــر

مربوطــه بــه امضــا رســید.

تکمیــل آن مســجد قریــه و اماکــن رهایشــی حــدود

تکمیــل کار آن دههــا جریــب زمیــن زراعتــی تحــت

ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در روســتای

و انکشــاف دهــات در روســتای باغگــی ولســوالی

جریان دارد.

انکشــاف دهــات ایــن والیــت و شــورای انکشــافی

فنــی و غیرفنــی زمینــهی کار ایجــاد شــده و بــا

ایــن پــروژه طــی  ۱۸مــاه تطبیــق میشــود و بــا

 ۳۰۰خانــواده از تهدیــدات و تخریبــات ســیالب

پوشــش آبیــاری قــرار خواهــد گرفــت.

هــای موســمی محافظــت خواهــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و چهارم

پنجشنبه
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جریان کانکریتریزی
 ۲کیلومتر سرک
به ارزش  ۳۵میلیون
افغانی در کاپیسا

آغاز کار سروی
 ۱۴کیلومتر سرک
آسفالت در پنجشیر

 ۲۵سرطان ۱۳۹۸

آگاهیدهی در مورد
ویروس کرونا برای
اعضای  ۴۸شورای
انکشافی در هرات
 ۲۴سرطان ۱۳۹۹

کمپایــن آگاهیدهــی در مــورد ویــروس کرونــا
و ایجــاد کمیتــهی توزیــع مــواد غذایــی از ســوی

برنامــهی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و
انکشــاف دهــات بــر اســاس رهنمــود وزارت صحــت
عامــه بــرای اعضــای  ۴۸شــورای انکشــافی در

ولســوالی کــرخ والیــت هــرات راه انــدازی شــد.

کار کانکریتریــزی  ۲.۰۷کیلومتــر ســرک و اعمــار

 ۲۵سرطان ۱۳۹۹

از ســوی برنام ـهی راهســازی روســتایی وزارت احیــا

آســفالت از ســرک عمومــی پنجشــیر الــی قریــه ده

کار ســروی تخنیکــی ســاخت  ۱۴کیلومتــر ســرک

پلــی بــه طــول  ۳۴متر بــا هزینــه  ۳۵میلیــون افغانی

منجهــور ایــن والیــت از ســوی برنامـهی راه ســازی

و انکشــاف از روســتای بــاغ امــان الــی قریــه متــان

دره پتــه ولســوالی نجــراب والیــت کاپیســا جریــان

آغاز کار ساخت
یک شبکه آبرسانی
به ارزش  ۴.۶میلیون
افغانی در لغمان

دارد.

گفتنــی اســت کــه بــا تطبیــق ایــن پــروژه بخــش
بزرگــی از مشــکالت ترانســپورتی مــردم محــل رفــع

خواهــد شــد.

 ۲۵سرطان ۱۳۹۹

کار ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی ســولری بــه

ارزش  ۴.۶میلیــون افغانــی از ســوی وزارت احیــا و

انکشــاف دهــات بــه حمایــت مالــی اداره جهانــی

بــرای ایــن شــوراها در مــورد جلوگیــری از مصــاب

یونیســف در روســتای ســلطان والیــت لغمــان آغــاز

ویــروس معلومــات ارایــه شــد و آنهــا نیــز تعهــد

ایــن شــبکه دارای یــک حلقــه چــاه بــه عمــق ۸۰

شــدن بــه کرونــا و چگونگــی مبــارزه بــا ایــن
ســپردند کــه ایــن معلومــات را در ســطح قریههــای

شــان بــا دیگــران شــریک کننــد.
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شــد.

متــر و یــک ذخیــرهی آب بــا ظرفیــت  ۴۰متــر
معکــب بــوده و بــا ســاخت آن  ۲۲۵خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهنــد یافــت.

روســتایی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات آغــاز شــد.
بــا ســاخت ایــن ســرک بخــش بزرگــی از مشــکالت

ترانســپورتی مــردم محــل رفــع خواهــد شــد.

هفته نامه توسعه

شماره صد و سی و سوم
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تهیهی آب آشامیدنی
صحی برای  ۲۳۶خانوادهی
روستایی در نورستان

 ۲۵۰۰تن از زنان روستانشین ننگرهار
در امر بافت قالین مشغول استند
 -۲۵سرطان۱۳۹۹ -

برنامــه انکشــاف اقتصــاد روســتایی وزارت احیــا
نزدیــک بــه  ۲۵۰۰تــن روستانشــین کــه اکثریــت

قالیــن بافــان ایــن محــل میگوینــد « :بــا ایجــاد

و انکشــاف دهــات در والیــت ننگرهــار بــرای
آنــان را زنــان تشــکیل میدهنــد شــغل ایجــاد

کــرده اســت.

ایــن برنامــه در منطقــه تعمیــرات ولســوالی بهســود

والیــت ننگرهــار بــرای  ۱۳۸تــن در ســکتور قالیــن

 ۱۶سرطان ۱۳۹۹
بــا ســاخت یــک شــبکهی آبرســانی بــه ارزش
یــک میلیــون افغانــی از ســوی برنامــهی ملــی
میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف
دهــات در روســتای پــاری اثــر آبــاد ولســوالی
وامــای والیــت نورســتان ۲۳۶ ،خانــواده بــه آب
آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
ایــن شــبکه دارای یــک ذخیــرهی آب آشــامیدنی
بــا ظرفیــت  ۱۵هــزار لیتر و  ۸شــیردهن میباشــد
کــه در جریــان ســاخت آن  ۸۴۵روز کاری بــرای
کارگــران فنــی و غیــر فنــی ایجــاد شــده اســت.

بافــی کــه  ۱۰۰تــن آنــان را زنــان و  ۳۸تــن دیگــر
را مــردان تشــکیل میدهنــد زمینــه کاری را مســاعد
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کرده اســت.

کار قالیــن بافــی از ســوی برنامــه انکشــاف اقتصــاد

روســتایی در روستاهایشــان ،نــرخ بیــکاری کاهــش
یافتــه و مــردم نیــز میتواننــد ازیــن طریــق نیازهــای

اقتصــادی خانوادههایشــان را مرفــوع کننــد.

آنــان میافزاینــد کــه ماهانــه  ۱۵۰متــر قالیــن بافتــه
شــده را بــه بــازار عرضــه میکننــد و ازیــن طریــق

قــادر بــه تهیــه تمامی ضرویــات خانوادهشــان هســتند

امــا بــا آن هــم ایــن قالیــن بافــان خواهــان توجــه

بیشــتر برنامــه مذکــور در ایجــاد ســهولت درزمینــه

تهیــه مــواد خــام قالیــن بافــی و ســایر موضوعــات

مرتبــط بــه آن هســتند تــا تولیــدات قالیــن ننگرهــار

در بازارهــای جهانــی مقــام اول را بــه دســت بیاورند».

