خربنامهی اتحادیه
د اتحادیۍ خربپاڼه

AREU
Newsletter

2 Jan,
2021
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فعالیتها و دست آوردهای عمده
اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان در
سال  2020میالدی

اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان در سال
 2013میالدی منحیث یک اتحادیه تجاری
غیر انتفاعی به منظور منایندگی از رشکت
های سکتور خصوصی و فعال در بخش انرژی
تجدید پذیر تأسیس شده و در حال حارض
بیشرت از  100عضو دارد .هدف عمده اتحادیه؛
معرفی و ترویج انرژی پاک در کشور بوده
و تالش میمناید تا در تنویر و روشنسازی
مناطق شهری و روستایی کشور سهم ارزنده و
مؤثر داشته باشد .اعضای اتحادیه در پنج زون
کشور حضور فعال داشته و پروژههای مختلف
را در رسارس افغانستان تطبیق منودهاند.
اتحادیه با افزایش مشارکت انرژی های تجدید
پذیر در نیازهای برق افغانستان به اعضای
خود کمک می کند تا از نظر تجاری و زیست
محیطی پایدار کار کنند .رشکتهای عضو
اتحادیه در بخشهای انرژی آفتابی ،بادی،
آبی و با یوماس فعالیت دارند .اتحادیه تالش
میکند که با استفاده از مزیت های فراوان
فرصت های رسمایه گذاری موجود در این
سکتور ،رسمایه گذاران ملی ،بین املللی ،و
رشکت های داخلی را حامیت و همکاری مناید.
اعضای اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان
متشکل از رشکت های داخلی و خارجی فعال
در سکتور انرژی قابل تجدید میباشند.

اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان به سلسله فعالیتهای قبلی،
فعالیتهای خویش را با ترتیب پالن عملیاتی سال  2020میالدی آغاز
منوده و در آن  25فعالیت اصلی را در راستایی رسیدن به اهداف اتحادیه
گنجانیده است .تهیه اسرتاتیژی بازاریابی دیجیتالی اتحادیه ،معرفی 54
عضو و انتخاب  37عضو توسط برنامه میثاق شهروندی جهت تطبیق
پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات ،رسوی رضایت سنجی اعضای
اتحادیه ،تحقیق درارتباط به قیمت سولر در مقایسه با نفت در  5سال
آخر در افغانستان ،ایجاد  9گروه تخنیکی کاری ،ایجاد کتابخانه اتحادیه،
تاسیس صندوق خیریه اتحادیه ،ایجاد وبسایت حرفه ای اتحادیه ،ایجاد
رهنامی تجاری آنالین اتحادیه ،برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی
دیجیتالی برای پنجاه ( )50عضو اتحادیه و آغاز برنامه ایجاد و انکشاف
بازار سولر در افغانستان ،از دست آورد های عمده اتحادیه درسال روان
میالدی به شامر میروند .اتحادیه همچنان از اول سال روان میالدی الی
اکنون بیشرت از  57جلسه هامهنگی را برگزار و بیشرت از  162فرصت
داوطلبی و تدارکاتی اعالن شده توسط مراجع مختلف را گردآوری و با
اعضای خویش طی سال روان میالدی رشیک ساخته است.
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د افغانستان د نوي کېدونکئ
انرژی ټولنې خیریه صندوق
جوړ شو

دوره های آموزشی بازاریابی
دیجیتالی بر گزار گردید

د افغانستان د نویو انرژی ګانو اتحادیه د
قرنطین وضعیت ،د اقتصادی وضعیت او
د اجتامعي مسئولیت په پام کې نیولو رسه
اتحاديې خرييه بنسټ تأسيس کړلو .اتحاديه
د دې صندوق له الرې وتوانېدله چې ۲۱۸۰۰۰
افغانۍ د خپلو غړو له خوا راټولې او د بې
رسپرستو ښځو او بېوزلو ته د قرنطني په مهال
ووېيش .اتحاديه د خپل اجتامعي مسؤليت
په پام کې نيولو رسه ژمن ده چې ،په راتلونکو
داسې حاالتو کې چمتو ده ،تر څو مايل او غري
مايل مرستې مستحقو کسانو ته ورسوي.

با در نظر داشت وضعیت موجود ،پیرشفت تکنولوژی و بهویژه گسرتش
استفاده از انرتنت و تبدیلشدن جهان به دهکده کوچک ،اتحادیه انرژی
تجدیدپذیر افغانستان برنامههای کوتاهمدت آموزشی بازاریابی دیجیتالی
را برای اعضای خویش برگزار منود .در این دورههای آموزشی تا کنون
پنجاه ( )50عضو اتحادیه اشرتاک منوده و هدف عمده آن را آشنا سازی
اعضای اتحادیه با مهارتها و ابزارهای بازاریابی آنالین و کاربرد این
مهارتها جهت حضور در انرتنت ،تبلیغات و افزایش فروش و درآمدهای
رشکتهای عضو را تشکیل میدهد .اتحادیه در نظر دارد تا این برنامه
آموزشی را برای سایر اعضای اتحادیه نیز طی سال آینده میالدی برگزار
مناید .این برنامه آموزشی شامل جلسههای نظری و عملی بوده و بر
عالو ٔه اساسات بازاریابی دیجیتالی ،تهیه اسرتاتژی بازاریابی دیجیتالی،
بازاریابی از طریق فیسبوک ،گوگل ،یوتیوب و لینکدین را شامل میشود.
تحقیقات نشان داده است که تبلیغات دیجیتالی و به ویژه تبلیغات
انرتنیتی در مقایسه با بازاریابی و تبلیغات سنتی راحت ,آسان  ,رسیع و
در عین حال بسیار کم هزینه میباشد .این اتحادیه در نظر دارد تا برنامه
های آموزشی بیشرت را در سال آینده میالدی برای رشکت های عضو این
اتحادیه تسهیل و برگزار مناید.

ایجاد رهنامی تجاری آنالین
اتحادیه انرژی قابل تجدید
افغانستان
این رهنامی آنالین از دریچه وبسایت اتحادیه
قابل دسرتس بوده و توسط کمک مالی
پروگرام انرژی همکاری کشور آملان ایجاد و
مبنای جهت دسرتسی به اطالعات تجاری
شامل منایه ،محصوالت و خدمات رشکت
های عضو اتحادیه میباشد .رهنامی تجاری
آنالین به مراجعین ،مشرتیان و سائر ذیدخالن
امکان برقراری متاس مستقیم را با رشکت های
عضو مساعد ساخته و برای اعضای اتحادیه
این فرصت را میرس می سازد تا محصوالت،
خدمات و برند خویش را در دنیای دیجیتال
و آنالین قابل دسرتس سازند.این دایرکتوری
تجاری آنالین قابلیت ایجاد ارتباطات مستقیم
میان بازدید کننده و رشکت های عضو
اتحادیه را داشته که باعث ترسیع دسرتسی
به اطالعات و برقراری روابط تجاری میان
ذیدخالن و به ویژه مرصف کنندگان و رشکت
های تجاری خواهد شد.

د افغانستان د نوی کیدونکی
انرژی اتحادیه د تخنیکي
کاري ډلو رامنځته کړ
د افغانستان د انرژۍ اتحادیه اته تخنیکي کاري ډلې جوړې کړې دي
ترڅو د اتحادیې غړو برخه اخیستنه اسانه ،همکاري زیاته کړي ،د اتحادیه
غړو ترمنځ همکارۍ ډیروي ،او د اتحادیې غړو ته غوره او ډیر مؤثره
خدمات وړاندې کړي .نوې رامنځته شوي تخنیکي کاري ډلې ،د خپرولو
او ژباړې ګروپ  ،د ظرفیت جوړونې  ،د دولت-پارملان اړیکې  ،حقوقی
تخنیکی کمېټه  ،بهرنۍ اړیکې  ،متویلوونکي اړیکې او مرستې  ،د کورنیو
صنعتونو او محصوالتو مالتړ  ،او مطبوعايت اړیکې نه جوړه شوی ده.
کاري ډلې د اتحادیې دایمي غړو څخه د مرشتابه هیئت غړي او نورو غړو
لخوا غوره کیږي.
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کمپاین های آگاهی دهی
هفته انرژی پایدار
هدف کمپاین افزایش آگاهی عمومی درمورد
«مثمریت انرژی» و «انرژی تجدیدپذیر»
بوده که توسط اداره ملی تنظیم خدمات انرژی
با حامیت مالی برنامه همکاری افغان – آملان
برای توسعه نهادی انرژی در افغانستان برگزار
میگردد .هفته انرژی پایدار افغانستان شامل
چند رویداد مختلف از جمله گفتگوهای علمی،
کارگاه های فنی ،آگاهی دهی ،و سخرنانی
بوده که در جریان هفته انرژی تکنالوژی های
مختلف انرژی پایدار نیز در معرض منایش
عمومی قرار می گیرد .همچنین برنامه ریزی،
تامین مالی وتوسعه پروژه های انرژی پایدار،
رویکردهای عملی و افزایش آگاهی عمومی
درباره اهمیت انرژی تجدیدپذیر به بحث
گرفته می شود .مخاطبان کمپاین انرژی پاک،
مردم افغانستان ،سیاستمداران و منایندگان
بخش خصوصی بوده که با همکاری وزارت
امور زنان ،وزارت حج و اوقاف و وزارت معارف
تطبیق میشود.

برگزاری نخستین دوره هفته انرژی پایدار در کابل1396 -

برگزاری منایشگاه سه روزه یک بخش عمده
این برنامه است که قرار است در ماه جوالی
 2021میالدی در شهر کابل برگذار شود .در
منایشگاه هفته انرژی پایدار اعضای اتحادیه
تجدید پذیر افغانستان و سائر رشکت های
فعال در بخش انرژی پاک محصوالت و
خدمات خویش را برای سه روز در معرض
منایش قرار خواهند داد.
رشکت ها ،بانک ها ،و دیگر نهاد های عالقهمند
میتواند که بخش منایشگاه این برنامه را
اسپانرس و از مزیت های آن از جمله :فرصت
سخرنانی در برنامه ،درج لوگو در دعوت نامه
ها ،تقدیرنامه ها ،بیلبورد های تبلیغاتی ،و غیره
بهرهمند شوند.

تولید سولر پنل های
خورشیدی در داخل کشور

پروسه تولید سولر پنل های خورشیدی ،شهرک صنعتی هرات

رشکت تولیدی سولر اعتامد به تازگی تولید سیستم های سولری را در
داخل کشور آغاز منوده است .این رشکت که عضو اتحادیه انرژی تجدید
پذیر افغانستان میباشد با فراهم ساخنت زمینه کار برای بیشرت از  250نفر
به گونه مستقیم ظرفیت تولید بیشرت از  700صفحه خورشیدی هریک با
ظرفیت  350الی  400وات در روز را دارا میباشد.صفحه های خورشیدی
یا سولر پنل ها ،چوکات های سولری ،چراغ های سولری کنار جاده و
واتر پمپ های سولری از محصوالت عمده این رشکت در حال حارض به
شامر میروند .دفرت مرکزی این رشکت در شهرک صنعتی والیت هرات
بوده و منایندگی های خویش را در تعداد شهر های دیگر ایجاد کرده
است .محصوالت تولید شده در رشکت مذکور از کیفیت عالی برخوردار
بوده و در مقایسه با محصوالت وارداتی با قیمت ارزان تر در بازار کشور
عرضه میشود .این رشکت در نظر دارد تا در آینده نزدیک محصوالت
خویش را به سائر کشور های منطقه و جهان صادر مناید .تولید پنل
های خورشیدی در داخل کشور باعث ترویج انرژی پاک و انکشاف بازار
سولر در افغانستان گردیده و در عین حال باعث رصفه جوی در هزینه
و زمان تحویل محصوالت سولری در افغانستان میگردد .طبق اعالمیه
وزارت تجارت و صنعت ،تعداد رشکت های دیگر نیز در تالش اند تا
فعالیت های تولیدی را در راستای تولید محصوالت انرژی تجدید پذیر
در افغانستان آغاز منایند.
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1.

AREU
Members Main
Achievements
AREU is a trade association
operating in Afghanistan since 2013
with over 100 members. Throughout
the last two years, the AREU
member companies have completed
a variety of projects in different
parts of Afghanistan. The capacity
of these projects ranges from 1
KW to 15 MW, funded by different
entities including the Ministry of rural
rehabilitation and development,
Ministry of Energy and water,
DABS, Ministry of agriculture, and
many other NGOs. The followings
are a summary of the projects
implemented by the AREU members
during the period:

Jamshid Saifullah Ahmadzai
Ltd has implemented 17 solar
system projects with a total
capacity of 150 KW with the
financial support of UNICEF in
17 provinces. The completed
projects were handed over to
the local directorates of the
refugees in the target provinces.
The company has completed
another 30 KW solar system
project in Kandahar province.

2. 500 kV three-phase electric
power transmission line project
connecting Baghlan, Parwan,
and Kabul provinces are under
development and construction
by the RGM International Group.
This high voltage transmission
line transfers electricity from
the Khaja Alwan desert to
Arghundi in Kabul. This
company is operating in a few
other countries and has created
jobs for over 600 people in
Herat, Kandahar, and Baghlan
provinces. The company has
implemented many projects
funded by the Ministry of Energy
and water and DABS.
3. Novin Simia company has
implemented the Salang tunnel
sub-station project, one of
the biggest substations in
Afghanistan. The sub-station is
located 3600 meters above sea
level and is one of the highest
sub-stations in the region.
The said project includes a 25
Megavolt ampere transfer, 6
input feeders 220 KW, 4 output
feeders 20 KW, and 29 KM
distribution line.
4. The Herat based COVID-19
hospital project solar system
was implemented by the
European technology company.
The company is implementing
the same solar system in 7 other
basic health centers in Herat
districts which are going to be
completed during the year 2020.

5. Afghan lucky door company
has completed and inaugurated
160 KW solar system project in
Sare- Pul Provincial hospital. The
company has many other small
projects in progress which will
be completed by end of the year
2020.
6. The one-megawatt solar
system project in Nanagar
province was implemented
and inaugurated by Zularistan
Company, a member of the
Afghanistan renewable energy
union. Zularistan has many other
ongoing small projects which will
be completed during the year
2020.
7.

Shahab Niro Electric company
had installed, tested, and
integrated two different projects
in the Kandahar province. The
first project capacity was 10 MW
while the second one was 15
MW.

8. Barg Company had
implemented a variety of
projects in different provinces
and districts of Afghanistan
during the year 2020. Barg
is implementing solar, wind,
and hydro-power projects in
Afghanistan.
9. Ekhlas Sadaat Sultani company
has implemented a variety of
projects in different provinces
of Afghanistan. A 15 KW solar
system in Khuram-sarbagh
district of Samangan and three
other solar water pump system
for irrigation was developed and
implemented in the Samanagan
province. the company has
many ongoing projects which
are going to be completed
during the year 2020.

