آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ ﺑﺮای  ۱۴ﺗﻦ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻌﺎدن در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج روی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﺻﺤﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ،ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻨﻮن ﺳﺮوی ﺑﻮد .ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻣﻌﺎدن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ در ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن در ﺑﻠﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ از  55ﻣﻌﺪﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آﻧﻬﺎ را در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم
ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺪار واﻗﻌ
ﻣﻌﺪﻧﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،ﭘﻮل و ﻣﺎﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮔﺮدد.
ﯾ از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷ از وﻻﯾﺖ ﻓﺎرﯾﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻤﻮد" :اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ .داﻧﺶ
ﻋﺼﺮی اﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﻼت ﺗﺨﻨﯿ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻗﺎدر
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ راه ﺣﻠﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻌﺎدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ".
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺮاﻟ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺲ ،آﻫﻦ ،ﻃﻼ ،ﻟﯿﺘﯿﻮم ،ﺧﺎک ﻧﺎدر و ﮐﻮﺑﺎﻟﺖ ﻏﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾ ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﮐﻼن را ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺰﯾﺪ و اﯾﺠﺎد  10اﻟ 14 ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮول ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﻔﺎف از آن ﻧﻈﺎرت ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ "ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب در ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" از ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﺳﺘﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارای ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر را ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮدارد ﮐﻪ در ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻮاﯾﺪ دوﻟﺘ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در زﻣﺮۀ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ  ۲۱ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﭼﻮن ﭘﻼﻧﺬاری اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۳۱۰ﺗﻦ ﺑﺎزرﺳﺎن
ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﻣﻌﺎدن و ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ و ادارات وﻻﯾﺘ آن وزارت داﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ادارۀ اﺑﺘﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن) (AEITIﺑﺨﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
Teaser text:
ﻗﺒﻼ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش آﻣﻮزﮔﺎران اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب در
ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن از وزارت ﻣﻌﺎدن و ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﻤ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮد
:اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ
ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب
Province:
ﺑﻠﺦ
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اﻣﺮوز ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش ﺗﺨﻨﯿ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾ ﺑﺮای  ۱۴ﺗﻦ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻌﺎدن وﻻﯾﺎت ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﮐﻨﺪز ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻪ
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