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 مطبوعاتی ۀاعالمی

ر دتشبثات نوبنیاد  انقالبکارآفرینان جدید برخاسته از میان زنان در ورود 

 افغانستان

امررروز اولررین  ررروه از زنرران جرروان  -، افغانسللنا کابلل 

وادی تشبثات ) «ولی اپتارتاس»کارآفرین و متشبث از برنامه 

تشبثات نوبنیاد کنندۀحمایتخصوصی  که اولین مرکز ( نوبنیاد

این مرکز که از سوی نهراد خردمات  .فراغت حاصل کردنداست، 

پروژه زنان در عرصرۀ اقتصراد مسلکی آغاز مدیریت و از سوی 

(WIEبرنامرره پرومرروت ادارۀ انکشرراف بین ) المللرری امریکررا

دختران ، ذهنیت کارآفرینی را در جوانان بویژه شودمیحمایت 

 30 متقاضی و 150از میان  کند.ها ترغیب میفارغ از دانشگاه

ترن از ایرن زنران  17، کاندید  زینش شده برای این برنامه

جوان برنامه آموزشی مرکز همکاری برا تشربثات نوبنیراد را 

ا هرای کراری خرود رمفکورهاند و اکنرون موفقانه سپری کرده

 کنند.وارد بازار می

المللری کمپ رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بینخانم سوسن دی

و روحیۀ کرارآفرینی دید اه  ،کوشیضمن تحسین از سختامریکا 

بثین و شرمت» فرت   هرا،این زنان جوان و عرض تبریک بره آن

و در خر  اول  آینردۀ افاانسرتان هسرتند ،کارآفرینان جوان

توسعه اقتصادی و تحقق پایداری اقتصادی در این کشور قررار 

 «دارند.

های نوبنیاد، قبالً ثبرت ده شرکت از میان این شرکتبه تعداد 

کنند. سایر با فعالیت در کابل عاید کسب میو راجستر شده و 

در پروسرۀ تسسریس و ثبرت و  شامل در برنامرۀ فرو  هایشرکت

 2017اکتوبر  19

عامۀ رواب  و آ اهی دفتر 

المللی بین انکشافادارۀ 

 امریکا

 0707626375  شماره تماس

  ایمیل آدرس

KblAIDDoc@usaid.gov  
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این های کاری جدید مفکورهچند مورد از  .راجستر قرار دارند

موبایل، مرکرز  هایافزار یا برنامهنرمعبارتند از  تشبثات 

کشت بذر و و صحی برای زنان، خدمات تزئین باغ و ساحه سبز، 

زنران در عرصره » ۀو پرروژ «ولری پاستارتا» ۀبرنامزراعت. 

ای مدت شش مراه حمایرت های نوبنیاد را براین شرکت «اقتصاد

خواهند کرد. این حمایت شامل خدمات مشورتی، ایجاد روابر ، 

 شود.می مربوطههای فنی کمک در تهیه دفتر کار، و کمک

کارآفرین زن آماده هستند کره شرامل  26 روه دوم متشکل از 

دورۀ آموزشری دور دوم برنامه استارتاب ولی شوند. در طرول 

کنند، اشتراک میورکشاپ پنج ماهه، شاملین برنامه در جلسات 

های ایجاد رواب  و یاد یری از فرصتو ند، نیبآموزش عملی می

از تجربیات کارآفرینان و مشتبثین که قربالً رونرد تسسریس و 

اشتراک کنند ان شوند. مستفید می اند،اندازی را طی کردهراه

کنند، سنجش و ارزیابی می خود را هایرهدر این برنامه، مفکو

خرود د بازار محصرول کنند، در مورطراحی می های تجارتیمودل

کننرد، و در عرضره طراحری می کنند، محصروتت قابرلتحقیق می

 کنند.اندازی مینهاید تشبث نوبنیاد خود را راه

ما باور داریم که »احمد فهیم دیدار، رئیس نهاد آغاز  فت  

ر دهای نوبنیرراد یررک محرری  مناسررب برررای شرررکت بررا ایجرراد

 ،اقتصادی این کشور کمک خواهیم کرردبه رشد  افاانستان، ما

های نوبنیاد که به معنای ایجاد شرکتو رشد زیرا با افزایش 

 «کاهش خواهد یافت. بیکاریهای شالی بیشتر است، فرصت

# # # 

در  میلیرارد دالرر امریکرایی17المللی امریکا با مصرف حردود ادارۀ انکشاف بین

های بدینسو، بزر ترین برنامۀ کمک 2002های انکشافی در افاانستان از سال برنامه

المللری نمایرد. ادارۀ انکشراف بینملکی دو جانبه را بره افاانسرتان فرراهم می

نماید ترا رشرد اقتصرادی بره رهبرری امریکا با حکومت و مردم افاانستان کار می

ا تضمین نمایرد  یرک کشرور دیموکراتیرک و توانرای را کره در آن سکتور خصوصی ر

حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید  و خدمات اساسی آموزشی و صحی را بررای 

 .ها فراهم نمایدتمام افاان
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