ﺷﺶ ﭘﺮوژه در ﺑﻐﻼن ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ
ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﺤ ﻧﻌﻤﺘ ،واﻟ ﺑﻐﻼن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻤﻮد" :اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺶ ﭘﺮوژۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻐﻼن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺑﺘﺎرات و ﺣﻤﺎﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ دوﺳﺘﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺪرداﻧ ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ".
در ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان زرﯾﻨﻪ واﻗﻊ در وﻟﺴﻮاﻟ ﺑﻐﻼن ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻪ اﺗﺎق درﺳ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎ  ۱۲۰ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰ و ﭼﻮﮐ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰ و
ﭼﻮﮐ ﺑﻪ ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﻮان  ۲واﻗﻊ در وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻠﺨﻤﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ .اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﻓﺮﻧﯿﭽﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻓ آﻣﻮزش را ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
 ۹۶۰ﺗﻦ ﺷﺎﮔﺮدان اﻧﺎث ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،در ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان ﮐﺮم ﻋﻠ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ در وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻠﺨﻤﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد دو اﺗﺎق ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺣﺪود  ۴۰ﺗﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻋﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﯾ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻧﻮع آﻓﺴﯿﺖ را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨ وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن ﺳﭙﺮد.
ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﺷﺮﯾﻪ اﺻﯿﻞ ،رﺋﯿﺲ آن رﯾﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ" :ﻣﺎ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﻟﻤﺎن ﻣﻤﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻤﺎم رﯾﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺘﻮری وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن اﮐﻨﻮن
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻧﺸﺮات را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﯾ دﯾﺎﻟﻮگ
ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﯾﻢ".
در ﭘﻬﻠﻮی آن ،ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻋﺪد زﺑﺎﻟﻪ داﻧ ﭼﻨﺪﺳﻠﻮﻟ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻠﺨﻤﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ﺗﺎ در ﻋﻤﻠ ﺷﺪن ﭘﻼن
ﮐﺎر رﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼت ﺷﻬﺮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼت ﻏﯿﺮرﺳﻤ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﻮاد ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﯾ (RCD) از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﭘﯿﺸﺒﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ادارات وﻻﯾﺘ و وﻟﺴﻮاﻟ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ اداری را ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶ از  ۷۳۰ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﻣﺴﻠ ﯾﺎ ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۹٬۰۰۰ﺗﻦ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮﻣﺖ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘ داﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادارات
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر  ۳۴۵روﯾﺪاد آﮔﺎﻫ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ را ﮐﻪ از آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۰٬۰۰۰ﻧﻔﺮ اﻫﺎﻟ
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
Teaser text:
دﯾﺮوز ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪاً اﻋﻤﺎر و اﺣﯿﺎﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﯾ ﻋﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان در وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯿﻬﺎی ﭼﻨﺪﺳﻠﻮﻟ ﺑﻪ ادارۀ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮی و ﯾ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺎپ آﻓﺴﯿﺖ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨ
.آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋ ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ) (RCDﺑﻐﻼن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ
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