ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎﻧﻮان ،ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻧﺎﻧﻮاﯾ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻧﺎﻧﻮاﯾ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اداره

ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ

ﻣ ﺷﻮد ،ﺳﺎﻋﺖ  11ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ اﺳﺖ :ﮐﯿ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ،ﮐﻠﭽﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮص

داﻧﺸﺎه ﺑﺮوم .زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ

ﻫﺎی ﭘﺎک ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭘﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻨﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮی

ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟ

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮐﯿ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از آرد ﮔﻨﺪم را ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾ روی ﻣﯿﺰﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در آﻧﻬﺎ ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺑﻌﺪی
ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺎن را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ،دﮐﺎﻧﺪاران و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺆول اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ﻧﺼﯿﺒﻪ ﻧﺎم دارد ﮐﻪ  24ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و
از ﮐﺎرش اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .وی ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻓﻌﻼ روزاﻧﻪ  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام آرد را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در روزﻫﺎی رﺧﺼﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﯾﺎ
رﺧﺼﺘ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﻢ«.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﺷﻤﺰه ای ﮐﻪ در ﯾ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮ
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻋ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻧﺎﻧﻮا و ﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد ﮐﺴﺒﻪ ﮐﺎر از  6وﻻﯾﺖ ﺷﻤﺎﻟ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎن ﭘﺰی ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻓﻌﻠ آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﺎﺳ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود .اراﯾﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮراک ﭘﺰی ﺟﺪﯾﺪ،
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎن ﭘﺰی و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠ در ﻣﺤﺮاق ﺗﻮﺟﻪ آن ﻗﺮار دارد 10 ،ﺗﻦ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ورزﯾﺪه و
ﺧﻮب آﻣﻮزش دﯾﺪه را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزان را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ
ﮐﺎر و ﺑﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺮوی دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻨﺎﻟﻮژی
ﻋﺼﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻧﺎﻧﻮاﯾ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻧﻤﻮده و رﯾﺎﺳﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻤﺎً در ﻣﺎه ﺳﻨﺒﻠﻪ
ﺳﺎل  1396اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن )ﻃ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ(  40زن و
ﻣﺮد ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎن ﭘﺰی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ وﺳﯿﻊ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ

از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ  10ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ،ﮐﺎرﺷﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ ،زﻧﺪﮔ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎم دارد و  20ﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ» :ﻣﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری ﯾﻌﻨ از ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  4ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﺎر
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ درس ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  5000اﻓﻐﺎﻧ ﻣﻌﺎش دارم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﻣﺼﺎرﻓﻢ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ از وﻇﯿﻔﻪ ام واﻗﻌﺎ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم .ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ از ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﺮﺳﻨﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻧﻮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ ،و درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﺎن ﮐﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ «.ﻧﺼﯿﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ درس ﻫﺎﯾﻢ را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮل ﮐﺎﻓ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺑﺮوم .زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟ
ﺷﺎن ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺷﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﻫﺎی روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ،زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش
دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰه دارﺷﺎن را در دﺳﺘﺮس
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر05/2018 :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل )(SEDEP
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :وزارت ﺻﻨﻌﺖ وﺗﺠﺎرت ﺻﻨﺎﯾﻊ ،وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ،وزارت زراﻋﺖ ،آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻟﺪاری،
وزارت اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت ،اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺎت :ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ارزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﺑﺎب ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻣﺮغ ،ﮔﻨﺪم و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪت ﮐﻠ :ﻣﺎرچ  – 2014دﺳﺎﻣﺒﺮ 2018

