
  

 کارمند شایسته ماه 

  ۳۱-۳۱شامره  —خرب نامه  

کارمند شایسته این ماه، بانو برشنا امیری کارمند پروژه انکشاف تشبثات برای عودت 

است. وی فارغ   WEERDP-برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی  RED-گان کننده

التحصیل از دانشکده ساینس دانشگاه کابل است و قبل ازین نیز به مدت یک سال رشته 

 اداره و تجارت را در کشور هالند فرا گرفته است.

ی  برنامه  REDبدینسو منحیث کارمند عملیاتی کارش را با پروژه  7102بانو امیری از سال 

 کند.  ملی انکشاف اقتصاد روستایی آغاز و تا کنون نیز در همین بخش ایفای وظیفه می

وی از زمان آغاز کارش با برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی تا حال، مسوولیتـش را به 

وجه احسن انجام داده و به عنوان یکی از کارآمدترین اعضای این سازمان شناخته شده 

 است. 

 ی درخشان را برایش استدعا دارد. گیر و آینده های چشم هیئت رهبری این برنامه، موفقیت

برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی

:: خربنامه ::            ۳صفحه              ۳۱-۳۱شامره  ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::  

۹۱۳۲اگست -جوالی  

های وزارت احیا و انکشاف دهات به مناسبت صدمین سالروز اسرتداد  ویژه نامه ـ برگزاری منایشگاه
 استقالل افغانستان

الله خان غازی شاه امان  

 :برنامه ملی انکشاف  اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور  WEERDP—برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی  زنان روستایی کشور ایجاد شد. از طریق این برنامه 

های تولیدی تاسیس  دهی و گروپ انداز و قرضه پس هایهای پس انداز، اتحادیه گروپ

های شغلی  خواهند شد تا از سویی اقتصاد محلی را انکشاف دهد و از سویی هم فرصت

 را برای هزاران روستایی در ساحات دور افتاده افغانستان به بار بیاورد. 

 دهند.  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می  ۰۸%گفتنی است که 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 افتتاح جشنواره صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به مناسبت صدمین سالروز استقالل کشور

:: خربنامه ::              ۹صفحه              ۳۱-۳۱شامره   

ی صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به مناسبتبت  جشنواره

الرحمبن  صدمین سالروز استقالل کشور طی مراسمی با حضور مجیب

کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، عتدالوحید قتالی رییس عبمبومبی 

اداره امور ریاست جمهوری، نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیباری و 

ها و جمعی از متشتثین و کارمندان این وزارت  مالداری، روسای برنامه

 ۱۱بب۹در باغ چهلستون گشایش یافت. این جشنواره برای سه روز )

 هایی چون موسیقی محلی و اسد( برگزار شد و در آن ضمن سرگرمی

تن از ببانبوان  ۰%۱کاغذپران بازی، متشتثین سراسر کشور، از جمله  

غرفه به نبمبایبش و  ۰۰۰شان را در  متشتث تولیدات دستی و وطنی

 غرفه مربوط  ۱۹۰،  غرفه۰۰۰فروش گذاشتن که از مجموع این 

 ی دیگر مربوط تولیدات غذایی بود. غرفه ۱۰صنایع دستی و 

بود که در آن زنان متشتبث   گفتنی است که این نخستین نمایشگاهی

را ببه نبمبایبش   والیت کشور محصوالت و تولیدات دستی شان ۴۳از 

 گذاشته بودند.



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 قندهار، میزبان برگزاری نمایشگاه صنایع روستایی به مناسبت فرارسیدن صدمین سالروز استرداد استقالل کشور 

 

:: خربنامه ::              ۱صفحه               ۳۱-۳۱شامره   

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی یک نمایشگاه سه روزه را به هدف 

قدردانی از فرارسیدن صدمین سالروز استرداد استقالل کشور در عینو مینه 

بانوی متشتث اشتراک  ۳۴دوم والیت قندهار، برگزار کرد که در آن به تعداد 

 و محصوالت شان را به نمایش گذاشتند. 

گان از والیت قندهار، بانوان  ی اشتراک کننده در نمایشگاه نامترده برعالوه

 متشتث از والیات: ارزگان، زابل، هلمند و نیمروز نیز اشتراک داشتند. 

محترم عتدالحنان منیب معاون والی قندهار، محمد نسیم ایوبی رییس احیا 

و یعقوب سلیمان مسوول رییس امور زنان اچکزی و انکشاف دهات، رقیه 

بانوی متشتث  ۳۴به شمول زون جنوبی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

در محفل افتتاحیه این نمایشگاه از زون مربوطه و کارمندان این برنامه 

 مذکور حضور داشتند. 

های ملی، به  شاره به آرمانابا عتدالحنان منیب والی این والیت درین محفل، 

اهلل، برگزاری چنین نمایشگاه ها را جهت   ویژه اقتصادی غازی شاه امان

 غنامندی وضع اقتصادی مردم روستاها موثر خواند. 

 متعاقتا محترم محمد نسیم ایوبی رییس احیا و انکشاف دهات والیت قندهار 

گان  گزارش کاری برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی را به اشتراک کننده

 ارایه کرد. 

محمود خان کرزی، تجار ملی و رییس کمپنی افکو که درین نمایشگاه حضور 

داشت ضمن دیدن از تولیدات به نمایش گذاشته شده، به برخی از این 

شان یک مکان دایمی را در نظر بگیرد.   مشتتثین وعده سپرد تا برای فروشات

ها به صورت رایگان به  کاران زعفران، توزیع دکان توزیع زمین رایگان به صنعت

های محمود کرزی  سال برای متشتثین صنایع دستی از دیگر وعده  مدت یک

 به این متشتثین بود. 

گان درین نمایشگاه نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری  اشتراک کننده

نمایشگاه مذکور اظهار داشتند که یگانه راه برای بازاریابی تولیدات وطنی 

 ها است.  اندازی همچو نمایشگاه راه

در اخیر خانم رقیه اچکزی، رییس امور زنان این والیت بحث خودکفایی 

اقتصادی زنان را در سطح قریه ها و ولسوالی ها مهم خوانده افزود برگزاری 

همچو نمایشگاه ها از جانب وزارت احیا و انکشاف دهات در شرایط کنونی یک 

 اقدام بجا و ستودنیست. 

 %۱اسد آغاز و تا تاریخ  ۱۱نمایشگاه صنایع روستایی درین والیت از تاریخ 

  همین ماه ادامه یافت



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

 شددر والیت هرات افتتاح  وزارت احیا و انکشاف دهات نمایشگاه بازار روستایی

:: خربنامه ::             ۱صفحه                ۳۱-۳۱شامره   

محفل افتتاحیهٍ پنجمین نمایشگاه بازار روستایی به سطح زون غرب )والیبت 

هرات( با حضور بشیر احمد ابراهیمی مشاور اقتصادی مقام والیت، آقای کتیر 

ایثار و بانو سکینه حسینی نمایندگان شورای والیتی ، محمد وحید ابراهبیبم 

زاده معاون برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وحید احمد نویدی سبرپبرسبت 

ریاست احیا وانکشاف دهات، بانو همتی رئیسه اقتصاد، انجینر راتب حبمبیبم 

رئیس آبرسانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و مولدیبن قبالبیبن، روسبای 

 های انکشافی و سایر زنان این والیت گشایش یافت.  شورای

تشتثت )گروپ تولیبدی  و تشبتبث  ۱۳در این نمایشگاه به تعداد بیش از 

ملی انکبشباف اقبتبصباد  کوچک و متوسط ( تحت پوشش و حمایت برنامه

شبده از والیات هرات، فراه، غور و بادغیس برای اشتراک انتبخباب  روستایی

 گاه  به نمایش و فروش برسانند.نمایشدرین  تا محصوالت خویش را بودند

در سباحبه  %۱۴۹سنتله  %الی  ۱این نمایشگاه برای مدت سه روز از تاریخ  

 شد. پارک ترقی، بوستان الله  شهرباستانی هرات برگزار 

هبای تبولبیبدی،  گان نمایشگاه مذکور اعم از اعضای گبروپ اشتراک کننده

تشتثات کوچک و متوسط، متشتثین انفرادی تحت پوشش و حمایت برنامبه 

های مشخص از جمله کبیبفبیبت و  گی برده به اساس ویژه از چهار والیت نام

های تجاری حاصله از دریافت قرضه و شروع کار و  کمیت محصوالت، مفکوره

 بار و اشتراک فعال شرکت کردند. 

در این نمایشگاه به عنوان نمونه محصوالت صنایع مختلف اعم از: پبروسبس 

 مواد غذایی، قالین بافی، زنتور داری، لتنیات، زعفران، و صنایع دستی مختلف 

به تعداد ه گادرین نمایشگان فراهم گردیده بود.  جهت بازدید اشتراک کننده 

متشتثین والیات فراه،  یگر بهغرفه د ۱۳غرفه به متشتثین والیت هرات و  ۴۳

غرفبه  ۳۰غور و بادغیس تخصیص یافته بود که در مجموع این محصوالت در 

 شده بودند. گذاشتهبه نمایش 

در این محفل آقای بشیر احمد ابراهیمی  در مورد اهمیت حمایت از صنبایبع 

 داخلی و تسهیل زمینه کار برای مردم بخصوص زنان صحتت کرد.

ایشان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی را از جملبه ببارزتبریبن مبثبال  

 های موثر و مثمر در عرصه خودکفایی اقتصادی زنان روستایی خواند. برنامه

زاده، معاون عملیاتی برنامه ملی انکشاف اقتصاد  همچنان محمد وحید ابراهیم 

های برنامه صحتت کرده ابراز داشت که این برنبامبه  روستایی در مورد فعالیت

های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد منابع درآمدی پایدار و  به هدف رشد ظرفیت

فراهم کردن زمینه کار برای دهاتیان باالخصوص زنان روستایی کشور فعالیبت 

 کند.  می

دهد که در  این برنامه در والیت هرات چهار ولسوالی را تحت پوشش قرارد می

 قریه از آن مستفید خواهند شد. ۴۱۰مجموع 

اتحادیبه قبرضبه و  ۴۱۰انداز و  گروپ پس ۳۱%۰جات به تعداد  در این قریه 

 های تولیدی ایجاد خواهد گردید.  انداز و همچنان گروپ پس

انبداز و سبرمبایبه  های اقتصادی، تقویت فرهنگ پس هدف از ایجاد این نهاد

گزاری، تسهیل دسترسی اهالی روستاها به منابع بیشتر مالی و تشویق هرچبه 

بیشتر متشتثین روستایی غرض استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیبت 

های اقتصادی و تولیدی بوده که با این کار برای تعداد زیادی بطور مستقیم و 

 غیر مستقیم در بخشهای مختلف شغل ایجاد خواهد شد. 



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

   راه اندازی ورکشاپ نظرسنجی و ارزیابی برای کارمندان اجتماعی زون مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

:: خربنامه ::             ۵صفحه         ۳۱-۳۱شامره   

 

 
های  یک ورکشاپ ارزیابی و نظرسنجی به منظور ارزیابی از روند فعالیت

کارمندان زون مرکزی )کابل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، 

لوگر و دایکندی( برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

 .دهات برگزار گردید

برده در دفتر مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روسبتبایبی در   ورکشاپ نام

ها، پیشنهادات  والیت کابل برگزار گردید که در آن کارمندان اجتماعی چالش

و نظریاتشان را در پیوند به تطتیق موثر این برنامه در ساحات انتخاب شبده 

بیان کردند و در نتیجه از جانب مسوولین شعتات مربوطه  درین راستبا راه 

 حل ها و نظریات ارایه گردید. 

اش در زون  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در جریان پنج سال کباری

گروپ تبولبیبدی و  ۱۰۴۰انداز،  پس  گروپ %۰۴%مرکزی) کابل( به تعداد 

انداز را تاسیس خواهد کرد که بعدها ببا  دهی و پس های قرضه اتحادیه ۱۹۴۹

  میلیون افغانی کمک بالعوض صورت خواهد گرفت. ۳۰۳های مذکور  اتحادیه

 نجام بازدید محلی مستفیدین برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی از زون شمال غرب ا

یک برنامه بازدید محلی از جانب برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت 

های  احیا و انکشاف دهات به هدف دیدار از روند شکل گیری و کار گروپ

انداز، داد و گرفت قرضه های کوچک، راه اندازی تشتثات کوچک زنانه  پس

 و تتادل تجارب تجارتی در چهار والیت زون شمالی کشور انجام شد. 

از والیات بدخشان، بغالن،  همراه با محارمشان مستفید شونده ۰۱به تعداد 

وار عازم  تخار و کندز جهت انجام این بازدیدهای عملی به شکل گروپ

 والیت بلخ شدند. 

های آموزشی با عناوین بانکداری اسالمی،  در جریان این بازدیدها کارگاه

 گان  متحث قرض حسنه و مضاربت برای اشترک کننده

 دایر شد. 

زنان سهیم درین بازدید ضمن اظهار خرسندی از جهت انجام این بازدیدها، 

ی خوب اقتصادی و  صراحت دادند که با دیدار و گفتگو با زنان بلخی انگیزه

 پیشترد امور تجارتی در کنار امورات منزل برایشان دست داده است. 

گفتنی است که این نخستین بار است که مستفیدین برنامه ملی انکشاف 

یگر جهت بازدیدهای محلی اعزام اقتصاد روستایی از یک زون به زون د

 شوند.    می



 ::  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ::

 

www.weerdp-mrrd.gov.af  

www.facebook.com/weerdpofficial 

@weerdpofficial 

Abdulwafi.nayebzai@mrrd.gov.af 

+93 (0) 788 911 211  

:: خربنامه ::             ۶صفحه           ۳۱-۳۱شامره   

این نمایشگاه که از جانب برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

وزارت احیا و انکشاف دهات به مناستت فرارسیدن صدمین سالروز 

استرداد استقالل کشور در استدیوم شیرزی شهر جالل آباد ننگرهار 

 راه اندازی شده بود به مدت سه روز ادامه یافت.  

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور محترم شاه محمود میاخیل 

والی ننگرهار، روسای ادارات دولتی، و مردم از والیات مذکور حضور 

 یافتند. 

شاه محمود میاخیل والی والیت ننگرهار راه اندازی چنین 

ی شگوفایی اقتصادی زنان  ها را یک گام موثر در عرصه نمایشگاه

 روستاها دانست که در آن صنایع دستی این زنان به نمایش گذاشته  

برده از مسوولین ریاست احیا و انکشاف دهات والیت ننبگبرهبار  شود. نام  می

هبا  بابت برگزاری این نمایشگاه جهت بهتود وضعیت اقتصادی مردم قبریبه

 ابراز سپاسمندی کرد. 

وی از تمام ساکنان این والیت خواست تا محصوالت داخلی خبودشبان را 

شان سبهبم  خریداری کنند تا در قسمت شگوفایی وضعیت اقتصادی والیت

 ای را ایفا کنند.   ارزنده

ای از محصوالت دستتاف، قالین، لبتباس، زیبورآالت،  درین نمایشگاه گزیده

موارد خوراکی و غیر خوراکی به نمایش گذاشته شده بود که با کبیبفبیبت 

  خوب و قیمت مناسب به فروش رسید

 متاس با ما:

 رسک نیله باغ، داراالمان وات، کابل--افغانستان

 

 نمایشگاه صنایع روستایی را در والیت ننگرهار برگزار کرد  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی


