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 ریاست هماهنگی ساحوی شمالشرق محل : 

 ریاست  اطالعات ونشراتگیرنده گزارش : 

 بریاست محترم هماهنگی ساحوی شمالشرق !

درنمایندگی های هالل احمر درزون  از هفته مخصوص روز پنجشنبه  1399سال  میزان 24بتاریخ  

کمک به آسیب دیدگان تحت شعار)برمیگیردشمالشرق که والیات کندز , بغالن , بدخشان وتخار را در

یل به عمل آمد که با تفکیک هر نمایندگی زون شمالشرق گذارش آنرا ارایه ازآن تجل سیالب ها در کشور(

 میدارم :

میزان در محوطه ریاست هالل احمر کندز از هفته مخصوص  با اشتراک  24بتاریخ نمایندگی کندز 

تن از هم وطنان ما شامل روسای ادارات دولتی , رسانه ها , شاگردان واستادان مکاتب , کارمندان  150

 از آن تجلیل به عمل آمد ., رضاکاران , متنفذین , بزرگان قوم 

اده شده تالوت آیات از کالم هللا مجید توسط محترم قاری غالم محمد در ابتدا مطابق رهنمود وآجندا فرست

پخش گردید .پیام حمایوی ریس جمهور  مدیر سیستم عضویت قراات گردید وبعدا" سرود ملی کشور

, پیام محترم داکتر میرویس اکرم معاون  نماینده مقام والیت کشور توسط محترم میرویس صافی

یپلوم انجنیر احمد فرید ریس هماهنگی ساحوی شمالشرق وپیام محترمه وسرپرست جمعیت توسط محترم د

 داکتر نیالب مبارز توسط محترم الحاج خدا بخش نظری ریس نمایندگی کندز به خوانش گرفته شد . 

حقوق بشر, محترم نجیب هللا عمرخیل معاون اجتماعی مقام والیت  , محترم  سخنرانان  :  محترم  ریس

یتی , نماینده محترم حج واوقاف , نماینده محترم صحت عامه , مرزا محمد )لغمانی ( نماینده شورای وال

حاجی غوث الدین حیرت )فارابی( , حاجی ضیاالحق )ضیایی ( متنفذین شهر کندز یکی به تعقیب دیگر 

دررابطه به هفته مخصوص صحبت داشتند واز مردم خیر اندیش والیت کندز خواستند که  با کارمندان 



 ضاکاران این نهاد خیریه ملی در قسمت خرید تکت های هفته مخصوص وپرداخت اعانه کمک نمایند ور

 درجریان برنامه شاگردان کلوپ جوانان ترانه های سره میاشتی شانرا اجرا نمودند 

 

 

 



 : نمایندگی بغالن

با   1399میزان سال  24طی محفل با شکوه بتاریخ  1399از هفته مخصوص سره میاشت در سال 

در این محفل تعدادی ازهم  بعمل آمد هالل احمر بغالن تجلیل وبزرگداشت در نمایندگیتن  130اشتراک 

اکاران , وطنان ما شامل روسای ادارات دولتی , رسانه ها , شاگردان واستادان مکاتب , کارمندان , رض

 کریاب مدیر متنفذین , بزرگان قوم , محترم هاشمی  مدیرعمومی سیستم عضویت  ومحترم کریم هللا

 از ریاست هماهنگی ساحوی شمالشرق اشتراک ورزیده بودند  . عواید

درجمع اشتراک کننده گان محترم عبدالقدیم نیازی معاون وسرپرست مقام والیت , مستوفی والیت , ریس 

, ریس اطالعات وفرهنگ, ریس وتن از وکالی شورای والیتی بغالن , ریسه امور زنانمعارف , د

 محیط زیست ودیگران اشتراک ورزیده بودند .

در آغاز گرداننده پروگرام محترم غالم سخی آهنگر مهمانان را خوش آمدید  هدف از برگذاری هفته 

آیاتی از کالم هللا مجید توسط قاری مخصوص را برای اشتراک کننده توضیحات دادند وبعدا" تالوت 

 صاحب قراات  ومحفل افتتاح گردید

متعاقبا" محترم الحاج عبدالغدیم نیازی معاون وسر پرست مقام والیت پیام جالالتماب ریس جمهور کشور 

را به خوانش گرفتند محترم معاون وسرپرست والیت بغالن از کار کرد های سره میاشت بغالن ستایش 

مردم خواستند که با این نهاد خیریه ملی کمک نمایند . وبعدا" محترم عبدالرحیم قیومی ریس  نمودند واز

پیام سرپرست ومعاون جمعیت هالل احمر محترم داکتر میرویس اکرم را به خوانش  هالل احمر بغالن

معیت را به گرفتند  وبه تعقیب آن محترم سید رحیم هللا هاشمی پیام  محترمه نیالب مبارزسکرتر جنرال ج

خوانش گرفتن وبعدا" سمع الدین ناظروکیل شورای والیتی بغالن پیرامون موضوع صحبت نمودند از 

کارمندان هالل احمر بغالن تشکری نموده ووعده سپرد که شورای والیتی در این راستا با شما همکاری 

ون این روز صحبت نمودند همچنین یک تن رضاکار بنام عبادهللا به نمایندگی رضاکاران پیرام مینماید

ودر اخیر تعداد که در هفته مخصوص سال گذشته از خود پشت کار نشان داده بودن از طرف مقام 

برایشان لوح سپاس وتندیس الزم دیدند که از طرف ریس نمایندگی هالل احمر بغالن  محترم جمعیت

 برایشان تفویض گردید  واین برنامه از طرف رسان ها به نشر سپرده شد .با احترام



 

 

 

 ا



 والیت تخار :

در این محفل  میزان از هفته مخصوص دروالیت تخار تجلیل وبزرگداشت به عمل آمد 24بتاریخ  

ریس منابع بشری والیت ونماینده مقام والیت  شامل نفر اشتراک ورزیده بودند که  100باشکوه بیشتر از 

ویزیون , ریس روسای ادارات دولتی شامل ریس محیط زیست ,ریس معارف , ریس رادیو تل تخار,

, رسانه ها ,  واوقافزراعت , ریس نهاد های مدنی وحقوق بشر, ریس شورای والیتی وریس حج 

شاگردان واستادان مکاتب , کارمندان , رضاکاران , متنفذین , بزرگان قوم , محترم عطاهللا نیکزاد مدیر 

 عمومی نشرات واطالعات زون شمالشرق اشتراک ورزیده بودند  .

ده در آغاز محترم شاهپور بختیار مدیر نشرات آن نمایندگی در موردهفته مخصوص برای اشتراک کنن

گان معلومات ارایه نمودند وبه تعقیب آن پیام حمایوی ریس جمهور کشور توسط محترم عبدالقهار حاتم 

بع بشری مقام والیت قراات گردید وبعدا" پیام معاون جمعیت هالل احمر افغانی محترم داکتر ریس منا

شدوپیام سکرتر  میرویس اکرم توسط احمد جاوید مخدوم زاده ریس نمایندگی تخار به خوانش گرفته

جنرال هالل احمر توسط محترم شاهپور بختیار مدیر نشرات به خوانش گرفته شد سخرانانکه شامل ریس 

این روز منابع بشری مقام والیت ,جامع مدنی وحقوق بشر وریس حج واوقاف در مورد ارزش واهمیت 

نهاد خیریه ملی کمک وهمکاری  از دیدگاه اسالم برای مردم معلومات دادند واز مردم خواستند که با این

وپ جوانان ترانه های سره میاشتی شانرا اجرانمودند ودر همه جانبه نمایند در جریان برنامه شاگردان کل

اخیر لوح سپاس وتندیس که از طرف مقام محترم جمعیت به آنعده ایکه در سال گذشته  درقسمت فروش 

تگی  نشان دادند تفویض گردید ومحفل با دعای تکتهای هفته مخصوص وجمع آوری اعانه از خود شایس

خیر ورستگاری  اختتام یافت ورضاکاران وکارمندان به گروپ ها جهت فروش تکت های هفته 

 مخصوص تقسیم شدند . با احترام
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 نمایندگی بدخشان :

از هفته مخصوص درنمایندگی هالل احمر بدخشان  با حضور داشت  1399میزان سال  24بتاریخ

, روسای محترم اختر محمد خیر خواهشامل معاون مقام والیت  ها تن از هم وطنان  خیر اندیش ما 130

ین ادارات دولتی شامل محمد توفیق معاون امنیت دولتی , محترم عبدالواحد )طیبی( ریس امور مهاجر

والیت بدخشان ,محترمه الینا غیاثی ریسه امور زنان ,محترمه نفیسه)ذکی(  ریس مجمع والیتی وآمر 

اشتراک ورزیده   وفعالین جامعه مدنی معارف شهری والیت بدخشان , سرپرست ریاست محیط زیست

 تجلیل به عمل آمد. آنازبودند

ابق رهنمود وآجندا فرستاده شده از مرکز قابل یاد آوری است اینکه برنامه تجلیل از هفته مخصوص مط

در آغاز تالوت آیات از کالم هللا مجید توسط یک تن از شاگردان کلوپ جوانان آن نمایندگی صورت 

گرفت وبعدا" سرود ملی کشور پخش گردید وبعدا" درمورد تاریخ هفته مخصوص هالل احمر توسط 

وبعدا" پیام محترم  ه گان آگاهی داده شدمحترم محمد آصف مدیر سیستم عضویت برای اشتراک کنند

الیت بدخشان به اشرف غنی ریس جمهور کشور توسط محترم اختر محمد )خیرخواه( معاون مقام و

خوانش گرفته شد محترم خیر خواه در سخنان شان باد آور شدند که یگانه نهاد که در حاالت بحران 

ا در نظر داشت اصل بیطرفی وعدم واضطرار ووقوع حوادث طبعی وغیر طبعی به کمک مردم ب

وعده سپردن که یکروزه معاش  صورت گیردکمک  تابد هالل احمر است بنا" با ایشانجانبداری می ش

, پیام محترم معاون وسرپرست مقام جمعیت  ماموری بدخشان را به حساب سره میاشت انتقال بدهند

ملیاتی زون شمالشرق وپیام محترمه داکتر محترم داکتر میرویس اکرم توسط عبدالمنان )عسقالنی( آمر ع

آن نمایندگی به خوانش گرفته شد  وسرپرست نیالب مبارز توسط رحمت هللا )نصیب(مدیر مالی واداری

وبعدا" سخنرانان که شامل ریس مهاجرین وامور زنان  میشد یکی بتعقیب دیگرصحبت نمودند 

مخصوص وپرداخت اعانه با این نهاد  ی هفتهاستند که در قسمت خرید تکت هاوازاشتراک کننده گان خو

مردمی کمک نمایدودرجریان برنامه اعضای تیم ترانه کلوپ جوانان ترانه سره میاشتی را به مناسبت این 

روز اجرا نمودند ودر اخیر تندیس ولوح سپاس به آنعده ادارات واشخاصیکه در سال پار درقسمت فروش 

از خود شایستگی نشان دادند توسط معاون مقام والیت وآمر  تکت های هفته مخصوص وجمع آوری اعانه

 خیر ورستگاری اختتام یافت .عملیاتی زون شمالشرق به ایشان تفویض گردید ومحفل با دعای 



 

 , 

 



 

 

 که با شما شریک ساختم . درزون شمالشرق این بود خالصه از گذارش هفته مخصوص 

 با احترام

عمومی نشراتمدیر  «نیکزاد» عطاهللا   

شمالشرق ریاست هماهنگی ساحوی  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویر هفته مخصوص بدخشان

 

 

 

 

 

 



 

 تصاویر هفه مخصوص هالل احمر بغالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویر هفته مخصوص هالل احمرکندز





 


