ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺶ از  221ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺪ
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،آﻗﺎی ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﯿﻮﻣ از ﮐﻤ آﻟﻤﺎن ﺗﺸﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﻣداﻧﻢ .ﺑﺎ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻣﺸﻼت ﺻﺤ ﻣﺮدم ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ادارات ،از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺗﻼش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ  AUWSSCﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ راه و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻣﻌ را ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری ،ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺑﻞ در آﯾﻨﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و زﻫﺸ آب ﻃﻮﻓﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی ﯾﻼﻧ از  AUWSSCﮔﻔﺖ »:اﻣﺮوز روز ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دهﻫﺎ ﺳﺎل ،ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻟﻮژیﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘ دارد ،ﻫﻤﭽﻮن :ﺗﺸﻨﺎبﻫﺎی ﺧﺸ ﺳﻨﺘ ،ﺗﺸﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺬﺑ و ﺗﺸﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺳﭙﺘﯿ .اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﺮﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑ ﺟﻤﻊآوری ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ اداره ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻓ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع اﺳﻬﺎل و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﻣﺷﻮد .دﺳﺘﺮﺳ اﯾﻤﻦ ،ﮐﺎﻓ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﺰت ﻣﺷﻮد و در ﻫﺪف  6اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ) (SDGﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃ 14 ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺰرگ ،از ﺟﻤﻠﻪ  22وﻟﺴﻮاﻟ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣ
را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ، KfWﭘﺮوژه »ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ« را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻫﻤﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال
)(BMZاﺟﺮا ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
Teaser text:
KfWﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎﻧ (AUWSSC) ، ﻫﻤﺎری آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  (MoF)،ﮐﺎﺑﻞ ۱۷ ،دﻟﻮ  ‐ ۱۳۹۸دﯾﺮوز در وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ
ﻗﺮاردادی را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ  GmBHو ﺷﺮﮐﺖ دورش اﯾﻨﺘﺮﻧﯿﺸﻨﻞ
آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤ و آﻗﺎی رﯾﭽﺎرد اﻟﺒﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎران  KfWآﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪاﻟﻪ ﯾﻼﻧ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  AUWSSCﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﯿﻮﻣ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎری ) (NEPAاﺻﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎروال ﮐﺎﺑﻞ ،واﻟ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﯿﺪری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آژاﻧﺲ ﻣﻠ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
آﻟﻤﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  144.3ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ۱.۷) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ﻣﯿﻨﺪ و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ  77ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ1) 
.ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﻣ¬ﮐﻨﺪ
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