ﻣﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ  ۲۴۰ﺗﻦ ﺷﺎﮔﺮدان وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز
رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺎرف وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺠﯿﺐ ﺛﺎﻗﺐ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ" :ﻣﺎ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﮥ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﯿﻠ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﭼﻨﯿﻦ
ﯾ ﻣﺘﺐ ﻗﺸﻨ دﺧﺘﺮان در وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻋﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ".وی ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد" :ﻣﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در وﻻﯾﺖ ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﺷﯿﻢ".
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﺎرت ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﺐ
ﺑﺮوﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﻮرای اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﺎرف ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺐ
دﺧﺘﺮان را در ﺳﺎل  ۲۰۱۶آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻋﻤﺎرﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﺑﯿﺶ از  ۲۴۰ﺗﻦ ﺷﺎﮔﺮدان از ﯾ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﺳﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
وﻟﺴﻮال وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻪ ﺳﯿﺪی ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد" :ﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺣﻮﻣﺎت ﻣﺤﻠ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب واﻗﻌﺎً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ".
ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان اورﺗﺎﺑﻮﻻﻗ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﻬﺰ درﺳ ،ﯾ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ،ﯾ اﺗﺎق ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﭼﻬﺎر اﺗﺎق اداری ،ﯾ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﯾ اﺗﺎق
ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن و ﯾ اﺗﺎق اﻃﻼﻋﺎت دارد .ﯾ ﺗﺸﻨﺎب ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۳۲۰ﻣﺘﺮ اﻃﺮاف ﻣﺘﺐ
را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷ اﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻮﮐ ﻫﺎ ،ﻣﯿﺰﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﯾ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻮﻟﻪﯾ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ۴۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮای آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﯾ ﻣﺴﺘﺮاح ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﺘﺐ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﯾ ﮐﻮرس ﺳﻪ روزۀ آﻣﻮزﺷ درﺑﺎرۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺘﺐ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮده و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف ﮐﻨﺪز ،اداره ﻣﺘﺐ و ﺷﻮرای
ﻣﺤﻠ ﻣﺘﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (SPNAﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ اﻧﺸﺎﻓ KfW ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﺤﺎم ادارات ﺣﻮﻣﺘ ﻣﺤﻠ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺬﮐﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۴۰۰ﭘﺮوژه را در ﺑﯿﺶ از  ۵۰وﻟﺴﻮاﻟ
ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر و ﺑﻐﻼن ﺑﺸﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺣﯿﺎ و ﺗﻤﺪﯾﺪ  ۲۸۰ﺑﺎب ﻣﺎﺗﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎی آﻣﻮزﺷ ۳۹ ،ﺳﺮک و ﭘﻞ و  ۱۶ﮐﺎﻧﺎل
آﺑﯿﺎری ،ﺗﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۸٬۰۰۰ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ را در زﻣﯿﻦۀ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺎرت
ﭘﺮوژه ﻫﺎ آﻣﻮزش داده اﺳﺖ .ﺑﻮدﺟﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۰اﻟ ۲۰۱۹ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﮔﺮدد.
Teaser text:
وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ،ﮐﻨﺪز ۱۸ ،ﺟﻨﻮری ﺳﺎل  – ۲۰۱۹دﯾﺮوز ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﻫ ﯾ ﺑﺎب ﻋﻤﺎرت ﺟﺪﯾﺪاً اﻋﻤﺎرﺷﺪۀ
ﻣﺘﺐ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎرف وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز را اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﻣﺘﺐ در ﻗﺮﯾﮥ اورﺗﺎﺑﻮﻻﻗ وﻟﺴﻮاﻟ اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ دارای ﻫﺸﺖ
ﺻﻨﻒ درﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۲۴۰ﺗﻦ دﺧﺘﺮان ﯾﺎزده ﻗﺮﯾﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﻣﺤﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﺧﺘﺮان ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت
ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ) (SPNAﺳﺎزی ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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