آﻣﻮزش ﻣﻌﺪﻧﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﺎن وﻻﯾﺘ ﻣﻌﺪﻧﺎری در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ
آﻗﺎی ﺧﺎﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎریزاده ،ﺑﺎزرس ﻣﻌﺪﻧﺎری ادارۀ ﻣﻌﺪﻧﺎری ﺳﻤﻨﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ »:اﯾﻦ ﯾ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهام .اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳ ﻣﻌﺪﻧﺎری را ﻃﺒﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج روﺑﺎز و زﯾﺮزﻣﯿﻨ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ،
ﺗﺨﻨﯿﻫﺎی ﺳﺮوی و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺪر در ﺳﺘﻮر ﻣﻌﺪﻧﺎری ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺘﯿ ﺳﺎﺣﻮی و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪن در ﺑﻠﺦ
ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻌﺪﻧﺎری اﮐﻨﻮن ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎزرﺳﻫﺎی ﺳﺎﺣﻮی از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﺎری را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﯾ دﯾﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،آﻗﺎی زﯾﻦاﻟﻪ ﻧﻮری از ادارۀ ﻣﻌﺪﻧﺎری ﻓﺎرﯾﺎب اﻇﻬﺎر داﺷﺖ»:اﯾﻦ دورۀآﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ادارۀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘ و ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ«.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﻨﺮال از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺲ ،آﻫﻦ ،ﻃﻼ ،ﻟﯿﺘﯿﻮم ،ﺧﺎک ﮐﻤﯿﺎب و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﻏﻨ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ اﺿﺎﻓ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﺮاوان در ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻮﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻔﺎف ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺸﺖ دوره ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﭘﺲ از ﮐﺎﺑﻞ و ﻓﯿﺾآﺑﺎد در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻞ
ﺣﺪود  100ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻨﺞ دورۀ ﺑﻌﺪی در ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﻤﻞ  1399اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﻮﻣﺖداری ﺧﻮب در ﺳﺘﻮر
اﺳﺘﺨﺮاﺟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (MinGovﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬ را در ﺳﺎل 1396ﺗﺎ  1397ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﯿﺶ از  150ﺑﺎزرس ﻣﻌﺪﻧﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺎن از آن ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ MoMP ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﻣﺖداری ﺧﻮب در ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (MinGovاز ﺟﺎﻧﺐ Deutsche Gesellschaft für
 (Internationale Zusammenarbeit (GIZﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZاﺟﺮا ﻣﺷﻮد .ﺳﺘﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﯾﺪ دوﻟﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در
ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن دﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل  1392ﺗﺎﮐﻨﻮن 25 ،دوره آﻣﻮزﺷ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت درﺑﺎرۀ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﭼﻮن ﭘﻼنﮔﺬاری ﻣﻌﺪن ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺪﻧﺎری ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻌﺪﻧﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻣﺎﺳﺘﺮی( ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  500ﺑﺎزرس اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن و دﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در وزارت ﻣﻌﺎدن و ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ )(MoMPو ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺘ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺎر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (AEITIﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
Teaser text:
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ 25 ،ﻣﯿﺰان  -1398اﻣﺮوز ،دورۀ آﻣﻮزﺷ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ¬ای ﻣﻌﺪﻧﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺳﯿﺰده ﺑﺎزرس
ﻣﻌﺪﻧﺎری از ادارات ﻣﻌﺪﻧﺎری ﺷﺶ وﻻﯾﺖ ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن و ﺳﺮﭘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻣﻮزش¬دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ در ﺳﺎل¬ﻫﺎی  (ToT) 1394ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺒﻼ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﯿﻢ¬دﻫﻨﺪﮔﺎن ) (MoMPﮐﻪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وزارت ﻣﻌﺎدن و ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
.و  1395ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
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