
 

 

 

 معلومات کلی در مورد پروژه خانه های سبز کابل

به  (جرس)گروپ انرژی تجدید شدنی محیط زیست و همبستگی 

با  ستایی و انجمن معاونت مادی مردم همکاری موسسه انکشاف رو

پروژه یی را بدینسو  6931از سال هم آهنگی شاروالی محترم کابل 

ه پروژه متوقعتحت نام خانه های سبز کابل آغاز نمودند، هدف 

برای تسخین و  مواد سوخت انکشاف خانه های سبز کاهش مصرف

میباشد. این پروژه توسط بالنتیجه کاهش آلودگی هوا شهر کابل 

اتحادیه اروپا تمویل گردیده و طی یک تفاهم نامه دو جانبه با 

-6-1-4-3-2-5) ناحیه شهر کابل  51اروالی محترم کابل در ش

. پروژه خانه میگرددتطبیق ( 22& 7-8-51-52-53-54-56-57

های سبز کابل ادامه پروژه سه ساله موسسه جرس و شاروالی 

ناحیه شهر در سه  2151الی  2152محترم است که طی سالهای 

سط و کوچک و متو متشبثینرشد و حمایت تاج (  -)افغانقبلی از آنجایکه یکی از اهداف پروژه کابل تطبیق گردیده بود. 

ایجاد زمینه بازار مناسب برای تخنیک های مثمریت انرژی در منازل بود، در ختم پروژه تقاضا بسیار زیاد از اهالی، 

ق که اینک تطبی دیزاین گردید ده از پروژه اولبنا بر درس های آموخته ش دریافت و پروژه دوممتشبثین و نهاد های محلی 

آغاز و ادامه دارد. برای تطبیق بهتر پروژه خانه های سبز کابل در قدم نخست تفاهم نامه  تحت پوشش نواحی تمامی آن در 

همکاری فی مابین موسسه جرس و شاروالی محترم به امضا رسید که مطابق به آن موسسه جرس و همکاران پروژه از 

 .هریاست محترم پالیسی و انسجام به نواحی تحت پوشش معرفی گردیده و کار پروژه عمال آغاز گردیدطرف 

تخنیک های که تحت چتر پروژه خانه های سبز کابل برای اهالی شریف عرضه میگردد عبارت اند از گرم خانه های آفتابی 

رارتی بام ، عایق حپوشیده با شیشه و پولی کاربوناتگرم خانه های فلزی با چوکات چوبی و فلزی و پوشیده با پالستیک و 

 . میباشد بایوگاز و سرتندوری,یا سقف و عایق حرارتی کلکین

به حمایت و تشویق تخنیک های  همچنان موسسات تطبیق کننده متعهد

هت ج مستفدین بوده و راه حل های جدید را بیشتر مطابق به نیازمندی

ه ارای جستجو و بعد از تآییدی به مستفدین تحفظ انرژی در منازل

 . خواهند کرد

ش آموز از کسبه کاران تن  513حدود الی اکنون 5331از اواخر سال 

و  در نواحی و گذر های مختلف دوره مکمل آموزشی را سپری نموده

قادر به عرضه خدمات میباشد. همچنان از آغاز پروژه تا اکنون بیشتر 

تحت پالیسی فیصدی و حدود ها تخنیک  خانواده از این 2361از 

مستفید شده و خانواده تحت پالیسی نمایشی ازین تخنیک ها  511

اکنون دو نهاد قرضه دهنده بسته تا  ادامه دارد. کاملپروسه با جدیت 

قرضه های سبز را شامل بسته های قرضه خویش نموده و همچنان قرضه های اسالمی را مطابق به درخواست مردم و 

 باب متشبسین و یا کسبه کاران از قرضه ها استفاده کرده اند.  51که بیشتر از  . بثین ارایه مینمایندمتش

"خانه های سبز کابل" و یا به وبسایت رسمی موسسه جرس و موسسات   میتوانید به صفحه فیسبوکی برای معلومات بیشتر 
 همکار مراجعه نماید: 

 
www.geres.eu;  www.rmo.org.af;   www.ama.org.af 

  

 

 


