ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ :اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و آﮔﺎﻫ در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﺒﺚ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾ دورۀ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮥ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﻬﻤﯿﺮی
در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻨﺮان ﺟﻮان ﻫﻢ از ﻣﺤﻼت
ﺷﻬﺮی و ﻫﻢ روﺳﺘﺎﯾ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﺎری را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣ ﺳﺎزد.
در اﯾﻦ دورۀ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻟ ۱۰۰ ﺗﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﮥ اﻧﺠﯿﻨﺮی آﻣﻮزش ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و رﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ،آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی
ﺗﺨﻨﯿ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ را در ﻋﺮﺻﮥ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﻣ آﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﺷﺘﻐﺎل در آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳ ﺗﻦ
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﮥ اﻧﺠﯿﻨﺮی ﻗﺒﻼ از دورۀ اول اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۷۰ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ و ﯾﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻓﻌﺎل در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣ آﯾﺪ .ﻫﺪف از ﮔﺮوپ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮥ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﻬﻢ و درک
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﻮۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﺣﻔﻆ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ،وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﻧﺮژی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ وزﯾﺮ اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻤﺪﮔﻞ ﺧُﻠﻤ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ" :ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺑﺮای ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ".
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﻌﺎون اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻣﻮر ﭘﺎﻟﯿﺴ و ﺗﺨﻨﯿ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد" :اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﺪای ﻣﺸﺮوع ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ از اﯾﻦ اﺑﺘﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اراده و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ در زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ آن در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﺪ".
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ و ﺳﻬﻤﯿﺮی ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ و اﻧﺮژی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ ﺧﯿﻠ روی آن اﺗﺎ دارد ،ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) ،(BMZﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ) (ESIPاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﭘﯿﺎده ﻣ ﺳﺎزد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و
ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﺮان اﺻﻠ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ و وﻻﯾﺘ از ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدی اﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻣﻔﻮره ﻫﺎی ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿ و اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﻮرﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ اﻧﺮژی و در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻣ ﮐﻨﺪ.

Teaser text:
ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺎی آن ﻃ (ESIP) دوﺑ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪۀ ﻋﺮﺑ ۲۳ ،ﺟﻮﻻی ﺳﺎل  – ۲۰۱۹ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ اﯾﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸اﻟ ۳۰ ﺳﺮﻃﺎن در ﺷﻬﺮ دوﺑ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﯾ ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺗﻦ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ،اﻋﻢ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت اﻧﺮژی و آب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﻌﻼﻗﮥ ﺳﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻ و دوﻟﺘ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﺒﺚ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ
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