ЛОИ{А{ОИ ЭНЕРГЕТИКB БАРОИ XАМОАТИ ОШОБА:
му[окима дар сe[бати мизи мудаввар

Сe[бати мизи мудаввар дар мавзeи «Амнияти энергетикb дар сат[и xамоати Ошоба.
Мушкилот ва дурнамои рушд» беш аз 50 нафарро барои му[окимаи мушкилот ва
дурнамои рушди лои[а[ои энергетикb дар xамоати мазкур xалб кард.
Кормандони xамоат, сарварони кумита[ои ма[алла, аъзои кумитаи энергетикаи xамоат
(дар доираи лои[аи «Идоракунии самарабахши захира[ои табиb» таъсис дода мешавад),
намояндагони шабакаи барr, обѐрb, заминсозb, экология ва хоxагии xангал,
муассиса[ои тандурустb ва маориф, сарварони хоxаги[ои де[rониву фермерb (ХДФ) ва
бисѐр дигарон имкон ѐфтанд то мушкилоти марбут ба амнияти энергетикb ва таъминоти
энергетикии xамоатро му[окима намоянд.
Аз мо[и ноябри соли 2009 «ОДРИ Нов» ба татбиrи
лои[а оид ба идоракунии захира[ои ма[аллb ва
манбаъ[ои барrароршавандаи энергия (МБЭ) шурeъ
кард. Xамоати Ошоба аз xумлаи xамоат[ои
[адафноке мебошад, ки татбиrи лои[а дар сат[и он
пешбинb
шудааст.
Муаррифии
лои[а
ба
иштирокдорон оид ба маrсаду вазифа[ои лои[а
маълумоти муфассал дода тавонист.
Мусоидат кардан ба рушди устувори xамоат[о бо
ро[и исло[оти идоракунии ма[аллb: идоракунии самараноки захира[ои табиb (аз
xумла, манбаъ[ои барrароршавандаи энергия) маrсади лои[а мебошад.
Фаъолияти лои[а аз ин[о иборат аст:
* Рушди имконият[ои xамоат ва кумита[ои ма[аллb дар самаранокии ташкилb, аз
xумла, та[ия ва идоракунии энергияи алтернативb;
* Та[ияи модели идоракунии устувори энергияи алтернативb дар сат[и ма[аллb ва
бе[тар кардани дастрасb ба манбаъ[ои энергия;
* Пешбурд ва вусъати имконият[ои [укумат[ои ма[аллb оид ба мушкилоти энергияи
барrароршаванда дар сат[и вилоят ва xум[урb;
* Рушди касбии «ОДРИ Нов» дар лои[аи мавзeb.
Лои[а натиxа[ои хуберо пешбинb мекунад, аз xумла,
гузаронидани тренинг[о барои 42 нафар аъзои 5
xамоат ва 135 намояндагони фаъол аз 45 кумитаи
ма[алла ва 23 марказ[ои рушди занон; [адди аrалл 70
%-и иштирокдоронро оид ба истифодаи дуруст,
самарабахш ва оrилонаи захира[ои табиb сафарбар
мекунад; 5 кумита оид ба энергетикаи xамоат (КЭX)
аз [исоби мутахассисони ма[аллb таъсис хо[ад шуд; 5
наrшаи стратегb оид ба рушди энергетикаи ма[аллb,

истифодаи оrилона ва сарфаи энергия та[ия мешаванд; rариб 7310 нафар бача дар 11
мактаби де[от ба туфайли НБО-и хурд, дастго[[ои гази биологb, гелиоколлектор[о,
батарея[ои офтобb, печ[ои баландсифат ба та[сил дастрасии бештар пайдо мекунанд,
давомоташон 20% зиѐд мешавад; таваллудхона[ои 5 бемористони минтаrавb ва 10
бунго[[ои тиббb бо насби гелиоколлектор[о, генератор[ои офтобb ва бино[ои
гарминиго[дор шароити худро бе[ мекунанд; то 150 лои[а[ои хурд оид ба азхудкунии
манбаъ[ои барrароршавандаи энергия та[ия ва идора карда, ниго[убини он[о аз
xониби xамоат[о кафолат дода мешавад; [амагb дар доираи лои[а насби чунин иншоот
ба наrша гирифта мешавад: 2 НБО-и хурд, 5 дастго[и гази биологb, 25 гелиоколлектор,
30 генератори офтобb, 20 печи муrтадир, 20 печи офтобb, 75 дастго[и гелиохушконb
барои меваю сабзавот, таъмир ва бе[гардонии гарминиго[дории 5 иншооти xамъиятb
бо захира[ои сарфаи гармb.
Иштирокдорони маxлисро бештар он xузъ[ои лои[а, ки
оид ба насб ва намоиши коллектор[о ва батарея[ои
офтобb, печ[ои муrтадири сарфакори сeзишворb,
генератор[ои бодb, НБО-и хурд ва дастго[[ои гази
биологb буданд, ба худ xалб карданд. Барои анxоми ин
кор[о xамоат имконияти зиѐд дорад. Ин аз пешни[од[ои
гурe[и мутахассисон [ам маълум мешавад.
«Мо имконияти зиѐди насбу васли таx[изоти манбаъ[ои
барrароршавандаи энергияро дорем, - гуфт зимни сe[бат
котиби xамоати Ошоба Икромалb Муталлибов. Бо
мусоидати «ОДРИ Нов» мо Стратегияи рушди
иxтимоиву иrтисодии xамоатамонро та[ия кардем, ки
дар он масъала[ои рушди энергетика ва сарфаи энергия
дар назар дошта шудаанд. Мо дар [амкории зич бо
«ОДРИ Нов» барои расидан ба [адаф[ои худ [амаи
имконият[о ва мутахассисони худро истифода мебарем».
Зикр бояд кард, ки [ангоми бартарb додани мушкилоти вобаста бо исте[сол ва
истифодаи энергия а[олии ма[аллb бештар дар бораи ма[дудият ѐ тамоман набудани он
дар баъзе де[а[о, хароxоти бисѐр ([езум, ангишт), набудани малакаи хароxоти
сарфакоронаи энергия, камии мутахассисон ва uайра[о
сухан ронданд. {амчунин боиси тазаккур аст, ки а[олb
оид ба татбиrи МБЭ дониши казоb надорад ва монеа[ои
э[тимолb [ам дар ин ро[ (монеа[ои бюрократb, та[ияи
санад[о) мавxуданд. Аксари ин мушкилот ду да[сола
инxониб мавxуданд ва [алли он[о аз худи а[ли xамоа
вобаста аст, аммо а[олии ма[ал сабаби инро аз
нарасидани мутахассисони со[а, набудани маблаu ва аз
[ама му[имаш набудани ташаббус медонанд. Дар ин
масъала бояд ташаббус зо[ир кард ва мардумро
сафарбар бояд намуд ва менталитеташонро таuйир дод.
А[олb то [ол фикр мекунад, ки барои [алли ин
масъала[о кeмаки [укумат ѐ созмон[ои байналхалrиро
интизор шудан даркор аст, вале худ дар бораи
масъала[ои амнияти энергетикb андеша намекунад.

Амнияти энергетикb чист ва ин масъаларо дар сат[и ма[ал чb гуна [ал бояд кард? Дар
ин маврид xа[онбинии мардумро дар мисоли таxрибаи кишвар[ои дигар, масалан,
Аврупо таuйир бояд дод. Вазъият дар кишвар[ои аврупоb чb хел аст ва барои чb ин
rитъаи мутараrrb, ки нерeго[[ои азими барrb дорад ва сат[и зиндагонии мардумаш
баланд аст, масъалаи амнияти энергетикиро ин rадар му[им мешуморад? Директори
лои[а Маъмурхон Акрамов ба [озирон муфассал дар бораи баъзе xанба[ои амнияти
энергетикb дар Финландия сe[бат кард. Дар ин мамлакати аврупоb имконият[ои
ба[рабарии самараноки энергияро дар хонавода[о, бахши наrлиѐт ва саноат бо ро[и
таuйир додани модел[ои истеъмол ва исте[сол, рафтор ва тарзи зисти мардум истифода
мебаранд. Дар Аврупо энергетикаи хурди обb, офтобb ва биологb фаъолона рушд
мекунад. Аврупоиѐн вазъияти рушдро дар [адди экологb дарк кардаанд. Рушди
босуръати таъсиррасонии манфии антропогенb ба му[ити зист ба бад шудани му[ити
зиндагии одамон мерасонад, ки сол[ои охир мо шо[иди он гардида истодаем. Бинобар
ин му[ити зистро дар [олати мeътадил ниго[ доштан ва ба он имкони худ[ифозатb
додан яке аз [адаф[ои афзалиятноки xамъият бояд бошад. Фикри он, ки истифодаи
МБЭ вазъияти экологиро дар xа[он куллан бе[тар мегардонад, бояд дар мадди аввал
бошад.
Бартарии асосии МБЭ фанонашуданb ва аз ли[ози экологb тоза будани он[ост.
Истифодаи он[о тавозуни энергетикии сайѐраро таuйир намеди[ад. Ин сифат[о, агар
[атто имкони мавxудаи иrтисодиро ба назар нагирем [амсабаби рушди бесобиrаи
энергетикаи барrароршаванда дар хориxа гардиданд ва дар да[солаи наздик [ам ривоx
хо[анд ѐфт. Ва ни[оят, инсоният бояд фа[мад, ки амнияти энергетикb яке аз xузв[ои
асосии амнияти миллии [ар кишвар мебошад. Он [амчун сипари [ифозати ша[рвандон
ва давлат аз та[диди норасоии [амаи намуд[ои энергия ва захира[ои энергетикb, ки аз
таъсири манфии омил[ои табиb, техногенb, идорb, иxтимоиву иrтисодb, сиѐсати
дохиливу хориxb маънидод карда мешавад.
P.S. Лои[аи «ОДРИ Нов» «Рушди устувори иxтимоиву иrтисодии xамоа[о ба воситаи
идоракунии самараноки захира[ои табиb» аз xониби Итти[оди Аврупо бо шарикии
ACT CA (Британияи Кабир) маблаuгузорb мешавад. Дар доираи лои[а чорабини[о оид
ба омeзондани масъала[ои самарабахшии истифодаи энергия ва сарфакории энергия,
татбиr ва истифодаи МБЭ барои xамоа[ои ма[аллb, таъсиси панx кумита оид ба
энергетикаи xамоат[о (КЭX), насби таx[изоти МБЭ дар иншооти иxтимоb ва хоxаги[ои
намоишb бо маrсади таuйир додани менталитети а[олии ма[аллb оид ба амнияти
энергетикb, омeзондан ва па[н кардани таxриба дар назар дошта шудаанд.
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