محفل ده طرح نهایی تجارتی برنامه تشبث
طرح و رهبری محفل
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

نویسندگان راپور محفل نهایی
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س
حق طبع و نشر نزد مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث محفوظ است
در مورد مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث
مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث در سال  ۹۸۳۱ایجاد گردیده که همزمان با تاسیس رسما در وزارت اقتصاد جمهوری
اسالمی افغانستان ثبت و راجسترگردیده است .این یک نهاد متمرکز بر جوانان است کهشهروندی مسوالنه ،رهبری،
حکومتداری و تعلیمات در عرصه اقتصاد بازار و تسهیل شبکه درمیان شاگردان لیسه (صنوف  ۹۹ ،۹۱و  (۹۱در والیت
کابل ،ننګرهار ،پروان و بامیان ار تقا و ترویج می دهد .مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبثتفاهمنامه همکاری با وزارت معارف
در رابطه با اجرا برنامه تشبث و همچنان با وزارت امور زنان ،اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع
زنان افغانستان عقد نموده .مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث یک نهاد ناب ،غیر انتفاعی و غیر حکومتی است.
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برنامه تشبث
برنامه تشبث با تمویل بنیاد ملی دموکراسی ( )NEDبه جوانان مهارت های الزم را می آموزاند تا از طریق فعالیت های
تعلیمی ،به شمول آموزش درمورد اقتصاد مبتنی بر بازار ،مبارزه با فقر و فساد ،و ارتقای حکومتداری خوب و روش
های پسندیده تجارتی متکی به خود و متشبث شوند.
رویکرد تشبث از طریق سه اجزاء آتی ،اتکا به خود ،کاریابی خودی ،توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی ،حمایت اطفال
و انکشاف جوانان را می آموزاند.
 -۹مضمون تشبث در سه صنف با استفاده از ارزیابی قبل و بعد از تدرئیس و ارتقاء ظرفیت استادان تدرئیس می شود.
 -۱نمایشات تولیدات شاگردان متشبث برای تشویق ایشان ،تشویق دیگران ،تجربه مارکیت و عاید در داخل و خارج از
لیسه ها دایر می گردد.
 -۸ساالنه رقابت طرح های تجارتی  ۹۱مراحله یی که استادان تشبث شاگردان را تشویق و کمک می کند تا طرحهای
تجارتی بنویسد که رقابت ده طرح بهترین نهایی در کابل می انجامد.
مقدمه
تشبث ،برنامه توانمندی اجتماعی اقتصادی با نتایج ملموس بوده که جوانان ،بخصوص دختران را همچو خانم 1هدیه رحمانی
شاگرد صنف  ۹۹لیسه االیی ننگرهار که یک کارگاه کوچک تولید بستره های اطفال و لباس را با گماشتن  ۱۱تن از دختران
بی بضاعت به پیش می برد که باعث توانمندی اجتماعی اقتصادی آنها شده اند .این مؤسسه شهروندی مسوالنه ،رهبری،
حکومتداری و تعلیمات در عرصه اقتصاد بازار و تسهیل شبکه درمیان شاگردان لیسه (صنوف  ۹۹ ،۹۱و  (۹۱ار تقا و
ترویج می دهد .شاگردان بیش از  ٪۳۶( ۸۳،۳۱۱دختران و  ٪۴۴پسران) که ساالنه در حدود  ۹۱،۱۱۱فارغ می شوند
شامل برنامه تشبث اند.
برنامه تشبث جوابگوی مشکل عمده و اساسی بی کاری به سطح وسیع بوده که با سرمایه گذاری بسیار کم و نتایج قابل
مالحظه توسط مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث به پیش برده می شود .دولت جمهوری اسالمی افغانستان در بین چالش های
زیاد با دو مشکل اساسی ،ناامنی و بیکاری روبرو است که رفع این دو مشکل راه را به حل تمام چالش ها باز می کند .به
اساس ارقام  UNFPA2مورخ  ۶۸.۸٪ ۱۱۹۴افغانها زیر سن  ۱۳سال اند و میزان بیکاری جوانان  ۱۴.۴٪نشان داده
شده است ،حال آنکه این رقم سال افزون است .بناًضرورت به برنامه که نه تنها کار آفرینی را بلکه کار فرمایی را نیز زمینه
سازی می کند ،همانا برنامه تشبث می باشد.
طرحهای تجارتی یکی از سه اجزأ مهم برنامه تشبث است که عبارت اند از:


تدرئیس :کسب دانش ،مهارت ،طرز برخورد ،مسلک گرایی ،مهارت های مدیریتی و رهبری از طریق نصاب تعلیمی
تشبث ،سطح آگاهی و معلومات شاگردان را درباره تشبث و خودکفایی افزایش می دهد .کلید موفقیت تشبث این است که
در رسوم وعنعنات افغانستان ریشه دارد.



نمایشات تولیدات شاگردان متشبث :آن عده از شاگردان برنامه تشبث که یک کاروبار را آغاز کرده اند ،محصوالت خود
را جهت تجربه بازار ،عاید و خود کفایی در داخل لیسه ها و بیرون لیسه به نمایش می گذارند .این نمایشات برای تمام
شاگردان ،استادان ،مدیران و سایر کارمندان اداری لیسه ها و شایقین باز است.



رقابت طرح های تجارتی :مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و استادان تشبث نوشتن و رقابت طرح های تجارتی در بین
شاگردان تشبث در لیسه های تحت پوشش برنامه را تنظیم و مدیریت می نمایند .این روند دارای  ۹۱مرحله می باشد.
https://www.youtube.com/watch?v=Rr-°©‐bASdKeHo
https://thekabultimes.gov.af/2018/09/16/the-youth-unemployment-govt-ces-concern/
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مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث رقابت طرح های تجارتی در بین شاگردان تشبث به سطح مرکز و والیات برگزار می
کند ،که با رقابت نهایی در شهر کابل به پایان می رسد.
در تشبث برای شاگرد فرصت وجود دارد تا استعداد خود را فراتر از حرفه به کار اندازد که در چه عالقه دارد و برای چه
در بازار ضرورت است تا بر آن تمرکز کند.
رقابت طرح های تجاری
رقابت طرح های تجارتی جایکه استعداد شاگردان بروز نموده وآنها را تشویق وترغیب مینماید تا مفکوره های تجارتی
شان را عملی نموده وبا یکدیگر رقابت نمایند .رقابت طرح های تجارتی شاگردان در سطح  ۴۱لیسه وسپس رقابت نهایی
میان  ۹۱طرح بهتر از جمله سه فعالیت اساسی ( تدرئیس مضمون ،برگزاری نمایشات تولیدات شاگردان و رقابت طرح
های تجارتی) میباشد .این رقابت ها شامل پروسه  ۹۱مرحله یی میباشد که بعد از تکمیل نمودن  ۹۱مرحله راه را برای
پیروزی وبرنده شدن شاگردان به مرحله نهایی باز می کند .نوشتن طرح ها پروسه داوطلبانه بوده که از سوی استاد تشبت
برای شاگردان صنوف  ۹۹ ،۹۱و  ۹۱اعالم میگردد که  ۶۱تن استادان در  ۴۱لیسه مختلف مسوولیت رهنمایی شاگردان
را که میخواهند در این پروسسه سهم بگیرند به عهده دارند .استادان رهنمود ونمونه طرح تجارتی را به شاگردان ارایه
می کنند تا شاگردان مطابق آن طرح خویش را آماده نموده بعدا طرح های نوشته شده در هر لیسه توسط استاد مربوطه و
مؤسسه جمع آوری و مورد ارزیابی قرار میگیرد .از مجموع طرح ها ۹۱ ،بهترین انتخاب گردیده سپس رقابت میان ده
طرح برتر درهر لیسه دایر میشود وبرای شاگردان کپ و جوایز اهدا میگردد به همین ترتیب بعد از اینکه ده بهترین همه
لیسه ها انتخاب گردید که مجموعا  ۹۱بهترین طرح در هر لیسه  ۴۱۱طرح میشود سپس از میان همین  ۴۱۱طرح ۳۱
بهترین وبالخره  ۹۱بهترین نهایی سال انتخاب و رقابت نهایی که توسط داوران مستقل هر یک از ده بهترین نهایی
ارزیابی میگردد .این طرح ها همه ساله در کتگوری های مختلف نوشته میشود مانند (کار های حرفوی ،صحت ،تعلیم
وتربیه ،مواد غذایی ،انجنینری برق ،تولیدات ،مالداری ،خدمات ،زراعت ،تجارت ،ساختمانی ،معادن وصنایع دستی)
میباشد .زمانیکه  ۹۶۱۸طرح در جریان سال  ۹۸۱۴تجزیه وتحلیل گردید بیشترین طرح ها در کتگوری صنایع دستی
بود.
آماده گی قبل از محفل
تالش های یک سال پیهم مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث برای دریافت استعداد های پنهان وناب ترین مفکوره ها میان
جوانان در رقابت در آوردن شاگردن وبروز استعداد ها می باشد .برای شناسایی آن ،مؤسسه از آغاز سال آماده گی های
الزم در بخش های مختلف میگیرد .بیشتر این آماده گی ها دو ماه قبل از تدویر محفل شروع میشود که بعد از انتخاب
 ۳۱بهترین شاگرد ترینگ های  ۳روزه را برای شاگردان تهیه وترتیب می نماید وبرای شاگردن اساسات یک تجارت
کوچک را به شکل مسلکی در دو دوره برای مدت  ۳روز آموزش میدهد سپس از میان انها  ۹۱شاگرد برتر سال را بنابر
مشخصه از قبل تعین شده انتخاب مینماید وبرای آنها  ۴روز آموزش انکشاف تجارت کوچک را به شکل پیشرفته تدرئیس
مینماید تا شاگردان را قبل از تدویر محفل خوبتر آماده نماید .بعد از ختم ترینگ مؤسسه مذکور کمیته تدویر محفل را که
متشکل از اعضا فعال از لیسه های مختلف به شمول مدیران ،استادان وشاگردان میباشد ترتیب مینماید که خوشبختانه در
کمیته این سال لیسه زرغونه مسوولیت اجرای سرود زیبای ملی افغانستان وتراته تشبث همچنان انانسری دری برنامه را
به عهده داشت که به وجه احسن در تدویر محفل سهم خویش را ادا نمود سرود ملی را چنان زیبا وبا یک نو آوری خاص
به شکل انفرادی ودر بعضی قسمت ها به شکل گروهی اجرا نمودند که توجه همه اشتراک کننده گان را به خود جلب نمود.
نظم ودسپلین محفل از جمله مسوولیت های لیسه رابیا ،زینب کبرا ،سیدال ناصری ،خواجه عبدهللا انصاری ولیسه
چهلستون بوده به شکل فعال وموفقانه انجام یافت .قابل یاد آوری است که خانم قمر هادی مدیره یکی از لیسه های که در
آن برنامه تشبث تطبیق میگردید و اکنون در لیسه دیگر که در آن برنامه تشبث وجود ندارد بنابر عالقمندی و اردات خاص
به برنامه تشبث در تدویر محفل سهم فعال گرفت .تعین مکان برگزاری محفل ،ترتیب وتنظیم نمایشگاه تولیدات شاگردان،
دعوت مهمان از ارگان های دولتی وغیر دولتی ،دعوت مهمانان ویژه ودعوت رسانه ها ازجمله اماده گی های مهم
واساسی این محفل به شمار میرفت که به همکاری همه جانبه ،تعهد وزحمات اعضا کمیته وکارمندان مؤسسه تدویر محفل
نهایی ده طرح بهتر تشبث موفقانه انجام یافت.
یافت.
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افتتاحیه محفل نهایی
محفل نهایی شاگردان برتر امسال با گردانندگی دو انانسر الیق و ورزیده هریک شماع رضایی به لسان دری ونجیبه فیض
به لسان پشتو آغاز گردید .سپس محفل با تالوت چند از آیات کالم هللا با صدای ملکوتی محترم کریم هللا محمدی از جمله
شاگردان ده بهترین برنامه تشبث رسما افتتاح گردید.
سرود ملی نماینگر نماد ملی کشور توسط شاگردان لیسه عالی زرغونه با لباس های افغانی از اقوام مختلف کشور سروده
شد .بعد از ادای سرود ملی به نماینده گی وزرات معارف محترم محمد عارف ملکیار رئیس دارالعلوم ها صحبت نمود وی
در ابتدا از مؤسسه تشکری نمود وچنین فرمود"مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث مکان برای ایجاد رقابت سالم میان جوانان
تا اینکه از رقابت های ناسالم به دور و برای زندگی بهتر شغل بهتر را شروع کردن ،تا اینکه جوانان مجبور به فرار از
کشور به کشور های بیگانه مهاجر شوند ،چه خوب است تا چنین فرصت ها برای جوانان ایجاد شوند تا در داخل کشور
شروع به شغل حالل نمایند" .وی اضافه نمود هیچ حکومت قادر به فراهم ساختن تمام فرصت ها نیست و موسسات مانند
مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث با معارف همکار شوند روزی درافغانستان به جایی میرسیم که خواست همه ما است.
بیانیه های کلیدی محفل نهایی
محترم خانجان الکوزی
محترم الحاج خانجان الکوزی ،معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع در البالی ارایه طرح های شاگردان به وی
فرصت داده شد تا سخنان خویش را ارایه نماید .وی در ابتدا تشریف آوری تمام مهمانان را خوش آمدید گفت وچنین
فرمود" منحیث مسؤل اتاق تجارت وصنایع افغانستان چنین برنامه ها را تشویق وحمایت می کنم که نه تنها برای
خواهران وبرادران کار ایجاد می نمایند بلکه از همکاران مؤسسه تشکری می کنم که در این مدت کم چنین کار های
بزرگ را انجام داده اند" وی از داوران خواهش نمود که این شاگرد ها در حالت ابتدایی هستند بنا سوال ها مطابق سویه
شاگردان باشد وتشویق شوند این ها مانند تجاران بزرگ نیستند .وی همچنان بیان نمود من منحیث مسؤل اتاق از کار های
شاگردان تقدیر می کنم وطرح های تمام این ها بسیار عالی وآموزنده بود  ،ازجمله وظایف اساسی سکتور خصوصی
ایجاد کار وفرصت ها برای دیگران است .وی در اخیر سخنان خویش گفت" اتاق تجارت با اداره همکار است" وآرزوی
موفقیت برای شاگردان نمود .قابل یاد آوری است ،محترم الکوزی در صحبت های خصوصی که با رهبری مؤسسه داشت
سفارش کرد تا شاگردان نخبه متشبث را به اتاق جهت حمایت ممکن معرفی نماید .موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث لست سه
تن از شاگردان نخبه هریک محمد وسیم
ایوبی
محترم عبدالسالم کوهی
به نماینده گی اتاق تجارت وصنایع افغانستان محترم عبدالسالم کوهی مشاور حقوقی وپالیسی اتاق کوتاه صحبت کردند وی
در ابتدا از برنامه تشبث قدردانی نمود وچنین بیان کرد" تعهد از اینکه کمک ها ازآدرس سکتور خصوصی و اتاق تجارت
و صنایع افغانستان با مؤسسه تشبث در راستای ترقی و پیشرفت این برنامه را درآینده و درحال خواهم
داشت".
محترم فضل ربی حقبیین
ارایه یافته های کلیدی برنامه تشبث توسط محترم فضل ربی حقبین رئیس مؤسسه بعد از خیر مقدم گفتن اشتراک کننده
گان انجام یافت که این پرزینتیشن نه تها معرفی برنامه برای اشتراک کننده گان بود بلکه جهت جلب توجه سکتور
خصوصی و وزرات معارف غرض توسعه پروگرام ارایه گردید .همچنان محترم حقبین هیئت ژوری محفل را برای همه
اشتراک کننده گان به معرفی گرفت ودر اخیر قوانین ومقررات محفل را نیز تشریح نمود .وی همچنان از اشتراک کننده
گان تقاضا نمود تا فورم ارزیابی محفل که در دوسیه های شان وجود دارد استفاده نموده و برای بهبود هر چه بهتر محفل
آینده از ابعاد مختلف ارزیابی نمایند.
محترمه ذکیه وردک
محترمه ذکیه وردک رئیس انجمن انجینیران افغانستان در البالی صحبت هایش چند پیشنهاد ها را برای برنامه تشبث ارایه
کرد و گفت :
4






آنعده شاگردان تشبث که تجارت را اغاز کردند و تجارت شان انکشاف کرده است آنها را در یک کتگوری و
آنهایی که جواز کار دارند در کتگوری دیگر گرفته شوند.
کوشش شود تا شاگردان که مفکوره خوب ویا تجارت دارند به دونر ها وصل ونیز به اطاق تجارت زنان
افغانستان معرفی گردند.
مؤسسه برای شاگردان زمینه بازاریایی را مساعد نماید.
سوال های که هیئت ژوری از شاگردان می پرسند باید مطابق سویه ،سن و سال شاگردان باشند تا انها تشویق
شده و عالقه مندی بیشتر پیدا نمایند.

هیئت ژوری
مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث جهت ارزیابی شاگردان  ۹۱بهترین وشفافیت هرچه بیشتر پروسه نمره دهی همه ساله
هیئت ژوری مستقل را از نهاد های زیربط می گمارد که خوشبختانه در این محفل محترم عبدالسالم کوهی مشاور حقوقی
وپالیسی اتاق تجارت وصنایع افغانستان ،محترم عتیق هللا هاشمی کارشناس انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط و مسوول
سکتورهای رقابتی در وزارت صنعت و تجارت ،محترمه پرورش اوریاخیل مدیر خدمات توسعه تجارت در اتاق تجارت و
صنایع زنان افغانستان ،محترم ساحل رسا رئیس پروژه ایرسموس پلس درپوهنتون تابش ومحترم فضل احمد حیدری آمر
تدرئیسی ریاست معارف شهر کابل همه کادر های مسلکی وباتجربه هیئت ژوری محفل بودند.
محترم عبدالسالم کوهی
محترم عبدالسالم کوهی بعد از فراغت از لیسه عالی استقالل سند لیسانس خویش را از پوهنتون کابل در رشته اقتصاد بدست
آ ورده است .وی دارای تجربه های کاری در بخش های مختلف همچو مدیر عمومی حل منازعات تجاری ،معاون صادرات
وصنایع ومدیر عمومی واردات در اتاق تجارت وصنایع افغانستان کار نموده وفعال به حیث رئیس خدمات حقوقی ودیپارتمنت
حل منازعات تجاری ایفا وظیفه مینماید.
محترم عتیق هللا هاشمی
محترم عتیق هللا هاشمی دارای لسانس از رشته حقوق و ماستری از رشته علوم اقتصادی میباشد.ایشان از سال ۹۸۱۱
بدینسو به صفت کارشناس انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط و مسول سکتورهای رقابتی در وزارت صنعت و تجارت ایفای
وظیفه مینماید .موصوف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت متعدد را در بخش های انکشاف تشبثات کوچک ومتوسط،
سکتورخصوصی ،طرح های تجارتی ،شروع کسب و کار ،خدمات تجارت و سایر موضوعات تجارتی و اقتصادی در داخل و
خارج کشور فرا گرفته و تجربه چندین ساله در بخش های مختلف تشبثت و تجارت دارند .قابل ذکر است که ازسال ۹۸۱۴
به دینسو با مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبثت در بخش آموزش موضوعات مختلف تشبث و تجارت همکاری دارند.
محترمه پرورش اوریاخیل
محترمه پرورش اوریاخیل ماستری خویش را در رشته گیاه شناسی و ساینس از پوهنتون پشاور بدست آورده ،همچنان
ماستری دوم خود را در رشته اداره و تجارت در پوهنتون امریکایی افغانستان به اتمام رسانیده است  .خانم پرورش مدیر
خدمات توسعه تجارت در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میباشد .موصوف رئیس شرکت زراعتی  Pomeبوده وی
 ۱سال تجربه کاری در زمینه ظرفیت سازی ،مدیریت محافل ،انکشاف نصاب ،تدرئیس  ،آموزش و جندر دارد و  ۳سال
تجربه کاری در زمینه تجارت شخصی دارد .نامبرده موسس و عضو هیئت اجرایی (راه سبز افغانستان ) که یک مؤسسه
مدنی بوده میباشد در سال  ۱۱۹۳مجری و مترجم در رسانه پشتو بنام  Afghanistan Need Youایفای وظیفه نموده
است .همچنان در سال  ۱۱۹۴منحیث زن تجارت پیشه از طرف  Enterprising Woman Magazineشناخته شد.
محترم احمد ساحل رسا
محترم احمد ساحل رسا عضو گروپ حل منازعات جوانان بین المللی ( )YIAGدر دادگاه حل منازعات بین المللی
لندن) (LCIAمیباشد .وی فارغ التحصیل رشته حقوق از پوهنتون کاتب بوده همچنان در عرصه های قانون حقوق بشر،
دادگستری ،تجاری ،قانون مهاجرت ،قانون کیفری و تحقیقات حقوقی دارای تجربه کافی میباشد .بر عالوه وی در دادگاه
بین المللی حل منازعات تجاری در هنگ کانگ ،بحرین و کویت در سال های  ۱۱۹۴-۱۱۹۳مشارکت داشته و دارای
تجربه های ملی و بین المللی برای قضاوت در مسابقات مختلف میباشد.
اخیرآ وی در راس پروژه Erasmus + Plusدر پوهنتون تابش ایفا وظیفه مینماید.
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فضل احمد حیدری
محترم فضل احمد حیدری معاون تدرئیسی ریاست معارف شهر کابل بعد از فراغت پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل در سال
 ۹۸۳۱بحیث معلم در مربوطات وزارت معارف ایفا وظیفه نموده و سپس به حیث مدیر در مکاتب شهر کابل و متعاقبا آمر
حوزه دهم و چهارم ایفا وظیفه نموده واز مدت شش سال به این طرف بحیث معاون تدرئیسی ریاست معارف شهر کابل کار
می نماید.
ارایه طرح ها
هر یک از شاگردان ده بهتر به نوبه خویش طرحهای تجارتی خویش را در حضور هیئت مستقل داور ارایه کردند که با
سوالهای متعدد و متنوع داوران روبرو شدند .سوالهای داوران امسال بنا بر موجودیت سه داور نهایت مسلکی که با برنامه
تشبث چندان معرفت دیرینه نه داشتند ،در بسا موارد از سطح شاگردان باال بودند .بگونه مثال یکی از سوال مکرر این بود
"چرا درین مدت و زمان انکشاف قابل مالحظه نه کردید؟" سوال که مخالفت اشتراک کنندگان را برانگیخت .دلیل اشتراک
کننده گان بر این بود که این شاگردان در حال که مصروف دروس اند و کاربار ایشان در حالت ابتدایی اند و باید هم باشند
که نه باید سوالهای مأیوس کننده از ایشان مطرح شود .برعکس شاگردان باید تشویق و ترغیب شوند .این وضع را داوران
مذکور درک کردند و هر یک کوشش کردند که سوال های خویش را درحال که شاگردان را تشویق می کردند ،چنین توجه
کنند که شاگردان متشبث در آینده متوجه شوند .محترم خانجان الکوزی ،معاون اول هیئت مدیره اتاق های تجارت در
سخنرانی خود که موضوع را متوجه بود ،یادآور شد ،این شاگردان با دست آوردهای که در حالت ابتدایی بوده قابل قدر اند
و ایشان در انکشاف و آینده کشور نقش به سزای بازی خواهند نمود .محترم الکوزی در صحبت که با ریئس مؤسسه تعلیمی
و تربیتی تشبث داشت ،اظهار کرد شاگردان با طرحهای همچو انرژی افتابی و آرت را به اتاق معرفی نمایید تا سلسلتا به
تا
تاجران زیربط برای حمایه و همتایی وصل شوند.

جریان اراییه ده طرح بهتر برای ارزیابی توسط داوران و نمایش نمونه های تولید هر یک از ده شاگرد تشبثFigure 1:
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جزیات ارایه طرح تجارتی
شماره
0

طرح تجارتی
احمد جالل خالو قریشی :احمد جالل شاگرد صنف ۹۹
لیسه عالی خواجه مسافر در ولسوالی پغمان والیت کابل
اولین ارایه کننده از میان  ۹۱شاگرد میباشد .تجارت وی
به نام شرکت ظفر سبز ،کشت و ترویج بته الویرا است
او در جریان ارایه طرح خود چنین بیان کرد "بحث ایجاد
وطرح تشبث در کشور یکی از مهمترین و با ارزش ترین
موضوع است که توسط آن میتوان سطح اقتصاد را بلند
برده و با استفاده از تولیدات وطنی با کیفیت و قیمت
مناسب میتوان ضروریات روز مره خود را مرفوع
ساخت.
همواره به این فکر بودم تا چطور از امکانات دست داشته
خود استفاده و زمینه کار را برای دیګران ایجاد کنم"
اهدف طرح وی ایجاد فرصت کاری ومنبع عایداتی ،بلند
بردن ارزش پول و افزایش تولیدات وطن ،ترویج کشت
این بته در والیات و مرکز و ارایه مواد خام برای کارخانه
جات تولید مواد بهداشتی .این یک طرح خالق وکامال
جدید است.

2
فرحناز حیدری :شاگرد صنف  ۹۱لیسه عالی عاطفه
شهید در ولسوالی استالف والیت کابل بوده طرح تجارتی
وی دستگاه تولید صنعت صابون میباشد.
وی گفت "هدف من سهیم بودن در تولیدات وطن از
دستگاه های کوچک تا بزرگ ،فراهم ساختن شغل برای
جوانان ،و جلوگیری از وارد کردن کاال های بی کیفیت
میباشد".
"ایجاد مضمون تشبث در تقسیم اوقات درسی باعث
پیشرفت ،مدیریت درست ،بازاریابی ،چگونگی و اغاز
تجارت کوچک خیلی مفید میباشد و جا دارد تا از این
مؤسسه تشکری نمایم".
3
حسین علی حسینی :فارغ صنف  ۹۱لیسه عالی
عبدالرحیم شهید میباشد .طرح وی به نام حسینی
دیکوریشن وساخت لوازم دیکور خانه از قبیل میز آشپز
خانه ،الماری ،الماری دفتر ،چوری دانی چوکات عکس
وغیره میباشد .هدف اساسی این طرح ساختن شرکت
بزرگ وایجاد زمینه کار برای دیگران است .همچنان او
در مورد پالن های کوتاه مدت وطویل المدت اشاره نمود
که پالن کوتاه مدت وی نوآوری در کار وطویل المدت آن
ساخت شرکت بزرگ نجاری در افغانستان میباشد.

7

نمونه تولید

4
شهر بانو انوری :شاگرد صنف  ۹۱لیسه عالی زینب کبرا
طرح وی در مورد کار گاه کوچک رسامی ونقاشی میباشد
که با پول بسیار ناچیز تجارت خویش را آغاز نمود .وی
گفت" هدف من از ایجاد این کار ترویج ساختن فرهنگ
نقاشی ورسامی میان دختران میباشد .برای من آغاز این
کار و بیرون رفتن از خانه خیلی سخت بود وفامیل اجازه
نمی داد تا بالخره تصمیم گرفتم همرای پدر خود که نجار
است از طرف شب کم کم کار نمایم وتوانستم کار خویش
را آغاز کنم در نتیجه به نام شهر بانو نقاش مشهور شدم
واکنون اینجا هستم"

.
5
محمد وسیم ایوبی :فارغ صنف  ۹۱لیسه عالی خواجه
عبدهللا انصاری طرح تجارتی وی سیستم الکترونیکی
ایوبی میباشد .سیستم الکترونیکی ایوبی تهیه اجناس
مانند :نصب سولر ،گیربکس های خورد ،نصب واترپمپ
طیاره وخنثی نمودن تانک های الکترونکی میباشد .وی
در جریان ارایه طرح خود چنین بیان کرد" اگر حکومت
ما را در این تجارت کوچک وابتدایی همکاری نماید ما می
توانیم کمک بسیار خوب در بخش نظامی داشته باشیم
وهر نوع تولید که در بخش نظامی آنها به ما فرمایش
دهند به کمک ویاری خداوند برای شان آماده خواهیم
نمود".
6
ستاره نوروزی :شاگرد صنف  ۹۱لیسه عالی ماللی شهید
طرح تجارتی وی صنایع دستی بهار ،شامل تولید اجناس
مانند :کمانک طفل ،قوطی دست مال کاغذی ،باطله دانی،
کلی بند ودست بند می باشد .وی گفت هدف من توسعه
تجارت کوچک به بزرگ ،بهبود وضع اقتصادی ،به کار
گماشتن افراد ،تولید اجناس وتغیر شکل اجناس سابقه
بخاطر جلب توجه مشتریان است.
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7
کریم هللا محمدی :فارغ صنف  ۹۱لیسه عالی استاد بیتاب
میباشد .مالک تجارت کوچک خطاطی ،لوحه نویسی
وحکاکی میباشد که به کمک ماما خویش این کار را
شروع کرده واکنون برعالوه فرمایشات مشتریان خود
تدرس هنر خطاطی ولوحه نویسی را نیز به عهده دارد.
کریم در جریان ارایه طرح خود چنین خطاب کرد" جوانان
که همچو استعداد های خداوندی دارند باید از آن استفاده
نمایند در غیر آن استعداد شان همیشه پنهان باقی خواهد
ماند"
.
8
شبنم محمودی :شبنم محمودی فارغ صنف  ۹۱لیسه
عالی رخشانه طرح وی به نام مواد غذایی محمودی
غزنوی میباشد که شامل مواد همچو ترشی ،چکنی ،رب،
کیچپ ،مربا ،پروسس میوه جات وسبزیجات عرق نعنا
شبت وغیره میباشد .وی میخواهد به کمک فامیل خود
تجارت کوچک خویش را به بزرگ توسعه دهد ومواد
غذایی با کیفیت وصحی را به بازار عرضه نماید.
9
ثریا اسدی :شاگرد صنف  ۹۹لیسه عالی زینب کبرا طرح
تجارتی وی در مورد صنایع دستی از قبیل دست کول،
واسکت افغانی ،کاله ،بوت ،لباس ،دست مال های خامکی
وجهزیه عروس میباشد .ثریا کار بار کوچک خویش را با
پول کم به کمک فامیل خویش آغاز کرد ومیخواهد در
آینده تجارت خویش رااز کوچک به بزرگ توسعه دهد.

01
فردوس دوستدار :شاگرد صنف  ۹۱لیسه عالی خواجه
عبدهللا انصاری طرح تجارتی وی تولید صنایع دستی
همچو کاله ،واسکت ،بوت ودست کول نیز فروشنده لباس
های مردانه از برند های مختلف ترکی میباشد .وی پالن
دارد تجارت خویش را توسعه دهد ودر آینده خود تولید
کننده لباس های مردانه باشد تا از وارد شدن لباس های
خارجی جلوگیری شود.
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ارزیابی جدول نمرات شاگردان ده بهترین
چونکه برنامه تشبث یک برنامه توانمند سازی اجتماعی -اقتصادی بوده ،یک چانس طالیی را برای جوانان کشور مهیا
ساخته تا با استقاده از علم تشبث به آغاز یک کار و بار کوچک اقدام نموده که از یک سو باعث رشد و توانمندی خود،
خانواده و باالخره جامعه شوند و از سوی دیگر مصدر خدمت به مردم گردند .جوانان زیاد عالقمند پروسه نوشتن طرح
های تجارتی و راه یافتن به مرحله ده بهترین نهایی میباشند ،بنا در مراحل مختلف ارزیابی طرح های شاگردان تشبث سعی
به عمل می آید تا ارزیابی مسلکی و دقیق صورت گرفته تا شاگردان ممتاز و دارای مفکوره های عالی به رقابت ده بهترین
نهایی راه یابند ،به این منظور مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث قبال سیستم اتومات و شفاف را برای درج نمودن نمرات
شاگردان و تعیین درجه بندی از شاگرد اول الی دهم را ترتیب نموده که جزیات نمرات هر شاگرد از همه داوران نظر به
معیارهای از قبل تعیین شده در آن موجود بوده ،که طبق آن درجه بندی شاگردان از مقام اول الی مقام دهم صورت گرفت
و طبق ارزیابی چگونگی رضایت اشتراک کننده ها از نتایج( درجه بندی) شاگردان بر می آید که اکثریت اشتراک کننده ها
از نتایج شاگردان ده بهترین نهایی راضی و خرسند به نظر میرسد.
ترانه تشبث
ترانه تشبث از جمله سروده های زیبای استاد سجیه رستمی از جمله استادان تشبث لیسه عالی زرغونه میباشد که سه
سال قبل نظز به دلچسپی استاد مذکور به مضمون تشبث این تراته زیبا را آماده نمود وهمه ساله توسط یک گروپ خاص از
شاگردان این لیسه در محفل رقابت نهایی ترانه خوانی میشود که هم باعث جلب توجه وسرگرمی در میان محفل میشود.
نمونه ترانه زیبای تشبث:
کار تجارت کار نگین است *** گر تو بخواهی سفره رنگین است
تو برای سعی تالشی *** رسم زمانه همچنین است
جدول نتایج ارزیابی ده بهترین طرح تجارتی Table 1:

نتایج رقابت ده بهترین نهایی سه شنبه ۱۱ ،حوت سال ۹۸۱۴

شماره

اوسط نمرات برای کاندید از داوران
کاندید نام

تجارت نوع

مکتب

مفکوره
وخالقیت
طرح
تجارتی

اهداف
ومزیت
های
طرح

چگونگی
طرح پالن

منابع
تامین
مالی
طرح

راهبرد
بازار یابی
وفروش

قابلیت
عملی
شدن

نوعیت
تجارت
وبودجه
آن

طرز
ارایه
طرح

۱۱

۹۱

۹۱

۹۳

۹۱

۱۱

۳

۹۱

19.00

8.00

8.20

9.60

7.40

12.60

3.60

8.20

محمد وسیم ایوبی

سیستم الکترونکی

2

کریم هللا محمدی

خطاطی

خواجه عبدهللا
انصاری
استاد بیتاب

16.00

3

فرحناز حیدری

تولید صابون

عاطفه شهید

15.00

احمد جالل خالو قریشی

کشت آلویرا

شبنم محمودی
حسین علی حسینی
7

ستاره نوروزی

مواد غذای مربا،
رب
نجاری
ودیکورشن
صنایع دستی

خواجه مسافر
ذکور
رخشانه

ماللی شهید

13.20

8

ثریا اسدی

صنایع دستی

زینب کبرا

12.40

9

شهر بانو انوری

کارگاه نقاشی

زینب کبرا

12.60

فردوس دوستدار

کاالهای افغانی

خواجه عبدهللا
انصاری

9.40

1

4
5
6

10

10

15.40
13.20

7.80
7.80
7.00
8.60

8.00
7.40
6.80
8.00

8.80
10.40
9.40
7.80

7.80
6.40
6.40
6.20

15.00
15.00
13.20
13.80

3.60
3.60
4.00
3.60

8.20
7.40
7.40
8.00

مجموع
نمرات

76.60
75.20
73.00
69.60
69.20

عبدالرحیم شهید
13.40

7.20
6.20
7.80
5.40
6.40

8.00
8.40
6.00
6.60
6.40

10.20
8.60
9.00
9.20
8.60

5.80
6.40
5.80
5.80
6.20

12.40
13.40
13.40
11.60
11.20

3.40
3.40
3.40
3.60
3.40

7.40
8.00
6.80
7.60
5.60

67.80
67.60
64.60
62.40
57.20

جدول نمرات شاگردان  01بهترین نهایی
برای ارزیابی شاگردان  ۹۱بهترین نهایی مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث  ۳معیار ومشخصه تعین نموده بود که مفکوره
وخالقیت شاگرد  ۱۱نمره ،اهداف طرح  ۹۱نمره ،چگونگی طرح پالن  ۹۱نمره ،منابع تامین مالی  ۹۳نمره ،بازاریابی ۹۱
نمره ،قابلیت عملی شدن  ۱۱نمره ،بودیجه  ۳نمره ،وطرز ارایه شاگرد  ۹۱نمره تعین گردیده بود که مجموعا  ۹۱۱میشود
به اساس معیار های ذکر شده هیئت ژوری شاگردان را ذیال ارزیابی نمودند.
اعالن نتایج واختتامیه
قرار اجندا محفل ده طرح بهترین نهایی ،اشتراک کننده ګان به خصوص تیم های رسانه ها بی صبرانه منتظراعالن نتایج
این محفل پرشکوه بودند که باالخره نتایج ازسوی یکتن مسؤل مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث به شرح ذیل اعالم ګردید:
محترم محمد وسیم ایوبی نوسینده طرح تجارتی سیستم الکترونیکی انرژی آفتابی باکسب نمرات بلند مقام نخست را ازآن
خود کرد و محترم خانجان الکوزی ،معاون اول هیئت مدیره اتاق های تجارت وصنایع افغانستان به وی تندیس مقام اول
معه تحسین نامه شان را تفویض کرد ونیز جایزه نقدی ازجانب فضل ربی حقبین ریئس مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث
برای وی تقدیم گردید.
محترم محمد کریم محمدی نوسینده طرح تجارتی نقاشی وخطاطی مقام دوم را کسب نمود وازسوی محترمه پرورش
اوریاخیل معاون اتاق های تجارت وصنایع زنان افغانستان تندیس وتحسین نامه خویش را اخذ نمود و همچنان از سوی
هییت رهبری مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث جایزه نقدی به وی تقدیم شد.
محترمه فرحناز حیدری نوسینده طرح شرکت تولیدی صابون سازی در این رقابت مقام سوم را کسب کرد که از سوی محترم
عبدالسالم کوهی مشاور ارشد اتاق های تجارت و صنایع افغانستان با تقدیم تندیس و تحسین نامه مفتخر شد و سوی هییت
رهبری مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث جایزه نقدی نیز به او اعطا گردید.
محترم احمد جالل خالو قریشی در مقام چهارم قرار گرفت واز سوی محترم فضل احمد حیدری معاون تدرئیسی معارف شهر
کابل وعبد السالم کوهی مشاور حقوقی وپالیسی اتاق تجارت وصنایع افغانستان کپ و تحسین نامه برایش تفویض گردید.
محترمه شبنم محمودی نوسینده طرح پروسس مواد غذایی محمودی غزنوی در مقام پنجم قرار گرفت واز جانب پرورش
اوریاخیل معاون اتاق های تجارت وصنایع زنان افغانستان واحمد ساحل رسا کپ وتحسین نامه خویش را اخذ نمود.
محترم حسین علی حسینی نوسینده طرح تجارتی حسینی دیکوریشن در این رقابت مقام ششم را کسب نمود وازسوی محترم
عتیق هللا هاشمی مشاور وزارت صنعت وتجارت افغانستان وفضل احمد حیدری برایش کپ و تحسین نامه تقدیم شد.
محترمه ستاره نوروزی نوسینده طرح تجارتی صنایع دستی نوروزی در این رقابت مقام هفتم را از آن خود کرد و ازسوی
محترم سید عبد الحکیم هاشمی آمر معارف شهر چاریکار وفیض هللا فایض کپ و تحسین نامه پیشکش گردید.
محترمه ثریا اسدی نوسینده طرح تجارتی صنایع دستی اسدی در این رقابت مقام هشتم را از آن خود کرد و ازسوی محترم
قاری احمد شاه عرب زی آمر انسجام وهماهنګی ریاست معارف والیت کابل و وخانم نازو بارکزی آمر نظارت حوزه ۹۹
تعلیمی کپ و تحسین نامه پیشکش گردید.
محترمه شهر بانو انوری نوسینده طرح تجارتی نقاشی در این رقابت مقام نهم را از آن خود کرد و ازسوی آمر حوزه تعلیمی
نهم شهر کابل محترم گل آغا نجرابی کپ و تحسین نامه پیشکش گردید.
محترم فردوس دوستدار نوسینده طرح تجارتی صنایع دستی دوستدار در این رقابت مقام دهم را از آن خود کرد و ازسوی
محترم گل سعید الکوزی آمر نظارت حوزه شانزدهم کپ و تحسین نامه پیشکش گردید.
لحظات پاینی محفل با دعایه واختتامیه قاری صاحب عبد الناصر مع الخیر اختتام یافت.
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نمایشگاه تولیدات
نمایشگاه تولیدات شاگردان از جمله یکی از سه فعالیت اساسی مؤسسه تعلیمی وتربیتی تشبث به شمار میرود که در کنار
دو فعالیت دیگر در داخل لیسه ها وخارج از لیسه ها در همکاری با وزارت امور زنان ،اتاق های تجارت وصنایع
افغانستان ،اتاق های تجارت وصنایع زنان افغانستان در باغ بابر ،پارک مکرویان کهنه و پارک فردوسی ،پارک شهرنو
همچنان سفارت امریکا ،سفارت کانادا و یونیسف صورت میگیرد وجالب ترین بخش پروگرام تشبث میباشد ،جایکه
شاگردان تجارت کوچک ،بازاریابی ،تجربه نمودن مارکیت را عمال می آموزند وعاید کمایی می نمایند .نمایشات عالوه به
جاهای ذکر شده همه ساله در مرکز ساینس وتکنالوژی تعلیمی در روز محفل نهایی شاگردان در دهلیز مرکز ساینس به
شکل وسیع با اشتراک شاگردان از لیسه های مختلف با تولیدات مختلف برگزار میگردد که این نمایشگاه یک زیبایی خاص
نسبت نمایان شدن استعداد شاگردان به محفل بخشیده وتوجه مهمان واشتراک کننده گان را به خود جلب کرده که در
نمایشگاه امسال  ۹۱لیسه تشبث (لیسه عالی فردوسی ،خواجه عبدهللا انصاری ،استاد بیتاب ،ماللی شهید ،مریم ،زینب
کبرا ،عاطفه شهید ،خواجه مسافر ذکور،عبدالرحیم شهید ورخشانه) تولیدات از قبیل صنایع دستی( دست بند ،گوشواره،
گلوبند،دست کش) نقاشی ،خطاطی ،صابون لباس شویی ،بته الویرا ،چراغ خواب ،لباس های زنانه ومردانه ،وسایل تزیتی
خانه ،وسایل آهنی ،مواد غذایی همچو مربا ،ترشی ،رب ،عرق گالب وکیچپ را به نمایش گذاشته اشتراک کردند که
اشتراک کننده گان از نمایشگاه دیدن نمودند واجناس مورد نیاز شان را خریداری کردند که مجموع عمومی فروشات آن
مبلغ  ۳۱۱۱افعانی بود.

نمایش تولیدات شاگردان متشبث همزمان با محفل نهایی ده طرح بهتر تجارتی Figure 2:
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ارزیابی محفل
بعد از یک سال تالش وزحمت وبرگزاری  ۴۱رقابت در  ۴۱لیسه مختلف ،راه یافتن شاگردان به پروسه  ۳۱وبالخره ۹۱
بهترین ودو ماه تالش های پیهم برای برگزاری محفل اینک زمان ارزیابی نتایج آن رسیده است .مؤسسه تعلیمی وتربیتی
تشبث یک سوالنمامه مختصر که شامل  ۳سوال بود تهیه وترتیب نموده بود ودر بسته های معلوماتی اشتراک کننده گان
جا به جا نموده بود که خوشبختانه  ۶۴تن اشتراک در ختم محفل سوال نامه ها را خانه پری نموده ونتایج آن قرار ذیل
است:
یافته های ارزیابی
ترتیب وتنظیم محفل
هنگامی که از اشتراک کننده گان در مورد ترتیب وتنظیم محفل پرسیده شد %۸۶ ،از آنها گفتند ،ترتیب وتنظیم
محفل عالی بود ٪۸۹ .از اشتراک کننده گان گفتند ،بسیار خوب بود در حالی که  %۸۱گفتند ،خوب بود و در
نهایت  %۸گزینه ضعیف را انتخاب کردند.

مدیریت محفل
هنگامی که از اشتراک کننده گان در مورد مدیریت محفل پرسیده شد %۱۴ ،از آنها گفتند ،مدیریت محفل عالی
بود ٪۸۴ .از اشتراک کننده گان گفتند ،بسیار خوب بود در حالی که  ٪۸۴گفتند ،خوب بود و در نهایت %۳
گزینه ضعیف را انتخاب کردند.
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محتوا محفل
هنگامی که از اشتراک کننده گان در مورد محتوا محفل پرسیده شد %۸۹ ،از آنها گفتند ،محتوا محفل عالی بود.
 ٪۱۳از اشتراک کننده گان گفتند ،بسیار خوب بود در حالی که  ٪۸۱گفتند ،خوب بود و در نهایت  ٪۱گزینه
ضعیف را انتخاب کردند.

جالب ترین بخش
اشتراک کننده گان  ۸۴٪گفتند ،مدیریت و اداره محفل ،جالب ترین بخش بود %۳۱،یعنی عده زیاد از محفل،
ارایه طرح های شاگردان را بخش جالب گفتند و بالخره  %۹۴از آنها اعالن نتایج محفل را جالب ترین بخش
گفتند.

رضایت از نتایج
هنگامیکه از اشتراک کننده گان در مورد رضایت ایشان ازنتایج ارزیابی شاگردان پرسیده شد  %۳۳گفتند با
نتایج ارزیابی شاگردان راضی هستند و  %۹۳باقیمانده عدم رضایت خویش را بیان نمودند.
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نظریات وپیشنهادات
 تشویق وحمایت بیشتر شاگردان برای توانمند شدن برگزاری محفل موفق بود سوال های هیئت ژوری باید مطابق سویه شاگردان باشد طرح های ابتکاری بیشتر شامل پروسه رقابت شود راهنما ارایه طرح تجارتی برای شاگردان آماده شود شاگردان لیسه های تشبث وغیر تشبث دعوت شوند مؤسسه تشبث باید همرای معینیت تعلمیات تخنیکی ومسلکی یکجا کار نماید وقت بیشتر برای ارایه طرح وسوال ها داده شود مضمون تشبث شامل نصاب شود برای مهمانان غذا چاشت در نظر گرفته شودنتیجه گیری ودست آورد ها
محفل رقابت  ۹۱طرح برتر به صورت موفقانه به وقت معین آن انجام یافت که نتایج ودست آورد های ملموس را در پی
داشت.
 اشتراک عده زیادی مهمانان بلند رتبه از ارگان های دولتی وغیر دولتی پوشش رسانه یی محفل توسط تلویزیون طلوع ،آریانا ،شمشاد ومعارف وهمچنان درخواست مصاحبه اختصاصی درمورد پروگرام تشبث از سوی تلویزیون طلوع وآریانا با رئیس مؤسسه بعد از برگزاری محفل
 مصاحبه رادیویی صدای امریکا خانم رویا زمانی با مدیر پروگرام تشبث در مورد پیرامون محفل نشر گزارش محفل در خبرنامه اتاق تجارت وصنایع افغانستان اعالم حمایت وهمکاری محترم خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان با معرفی  ۸تن شاگردان  ۹۱بهترین از سوی اتاق تجارت وصنایع به شرکت حبیب گلزار ،خیراه خواه گروپ وغضنفرگروپ جهت همکاری
معرفی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث در  ۹۸۳۱تأسیس گردیده که فعالیت های آن متمرکز بر جوانان به منظور ارتقای اصول
شهروندی مسئوالنه ،رهبریت ،حکومتداری خوب ،تعلیمات در عرصه اقتصاد بازار و تسهیل شبکه سازی بین شاگردان
لیسه شامل صنوف  ۹۹ ،۹۱و  ۹۱در والیات کابل ،ننگرهار ،پروان و بامیان می باشد .بیش  ۸۳۱۱۱شاگرد برنامه تشبث
مشمول دختران ( )۳۶٪و پسران ( )۴۴٪بوده و ساالنه در حدود  ۹۱۱۱۱شاگرد فارغ می شوند .این مؤسسه از میان
پروژه های مرکز متشبثین خصوصی بین المللی ) (CIPEبرای ترویج فرهنگ تشبث ،نشأت کرده است .برعالوه این
مؤسسه تفاهم نامه همکاری را با وزارت معارف و وزارت امور زنان جمهوری اسالمی افغانستان عقد کرده است .مؤسسه
تعلیمی و تربیتی یک نهاد کامالً افغانی ،غیر انتفاعی ،غیر دولتی است که در وزارت اقتصاد ثبت می باشد .مؤسسه عضویت
اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها (اکبر) را دارا میباشد و فضل ربی حقبین رییس اجرایوی نیز
عضویت بورد رهبری اکبر را دارد.
این نهاد با تمویل منبع بنیاد ملی برای دموکراسی ) (NEDجوانان را مهارتهای متشبث شدن ازطریق فعالیت های تعلیمی و
عملی که شامل برگزاری برنامه های آموزشی ٰاقتصاد بازار ،فقر زدایی ،مبارزه علیه فساد اداری ،دموکراسی و ترویج
حکومت داری خوب و رعایت ارزش های اخالقی تجاری زمینه سازی می کند.
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