اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار
در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎم اﯾﻦ ورﮐﺸﺎپ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮص ﺑﺸﻤﻮل زﻧﺎن اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﻣﻔﻮره ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺸﺒﺚ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﺑﺎرۀ ﺗﺠﺎرب ﺷﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾ ﻣﻮﺳﺴﮥ ﺗﺠﺎرﺗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﯾﺎﺑﻨﺪۀ اﻧﺮژی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ
دوﻟﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺧُﻠﻤ ،ﻣﻌﯿﻦ وزارت اﻧﺮژی و آب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺎن ﺗﺪﺑﯿﺮ ،رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﯾﺎﺑﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ" :زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻬﻠﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺮق اﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ
ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ را در اﻧﺸﺎف ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾ ﺷﺒﮥ ﺣﻤﺎﯾﻮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻣﺘﺸﺒﺜﺎن
اﻧﺎث ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ .ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺎس ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﺘﺎر زﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﯾ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ را در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
در ﺟﺮﯾﺎن ورﮐﺸﺎپ ﻣﺬﮐﻮر  ۳۰ﺗﻦ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ و ﭘﻼﻧﻬﺎی ﮐﺎری
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾ ﺗﺠﺎرت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﺎدر اﻧﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ را در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺮح و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در آﯾﻨﺪه،
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺠﺎرﺗ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗ را در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻼت ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺸﺎف ﭘﺎﯾﺪار اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾ ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﻣﺰﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮرس ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .ﯾ از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺑﺘﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﻧﺸﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ" :اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺑﺘﺎرات ،زﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ در اﻧﺸﺎف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ" .ﯾ زن دﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :
اﺑﺘﺎر زﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﯿﺰه ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﯾ ﮐﺎر ﺗﺠﺎری را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ".
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺸﺎف ﻧﻬﺎدی اﻧﺮژی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (IDEAاز ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﭘﯿﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﻓﻐﺎﻧ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻧﺮژی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺪﯾﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﺘﻒ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﺮژی ﻫﻤﺎری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ  ۲۱ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ورﮐﺸﺎپ را درﺑﺎرۀ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﯾﺎﺑﻨﺪه ،آﮔﺎﻫ اﻧﺮژی و ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮای
ادارات ﺧﺼﻮﺻ و دوﻟﺘ ذﯾﺮﺑﻂ داﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮرﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺸﺨﺺ و ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۴۳۰
ﺗﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ ﺳﺘﻮر دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ اﻧﺮژی ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
Teaser text:
اﻣﺮوز ﯾ ورﮐﺸﺎپ ده روزه ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ »اﺑﺘﺎر زﻧﺎن ﺑﺮای اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار« داﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺷﻬﺮ دﻫﻠ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ۳۰ .ﺗﻦ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ورﮐﺸﺎپ ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای
در ﻫﻤﺎری ﺑﺎ وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ) (IDEAاﻧﺸﺎف ﻧﻬﺎدی در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
.اﻗﺪام را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮد
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