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I

پیشگفتار
ریاست شاروالی هرات در اوایل سال  1391تصمیم به ایجاد کمیته رهبری انکشاف پالن اقتصادی به همکاری تخنیکی و لوژیستیکی دفتر
رمپ اپ غرب (پروژه یو اس آی دی) در سطح این شاروالی گرفت .هدف از ایجاد این کمیته ساخت یک پالن اقتصادی برای  3الی  5سال
آینده شاروالی بوده است .این کمیته شامل  14عضو از ارگانها و نهادهای مختلف دولتی از قبیل شاروالی ،سکتورخصوصی ،جامعه مدنی و
تحصیلی بودند.
به خاطر بهبود این پالن و جنبه تطبیقی آن ،مجددأ در سال  1394شاروالی هرات خواهان بروز رسانی وازدیاد معلومات جامع و موثق
دراین پالن شد ،که به همکاری تیم تخنیکی دفتر شهر ،اعضای کمیته مشورتی انکشاف اقتصادی وتمام کارمندان شاروالی هرات این پالن
از 1399-1395به مدت  5سال آینده بروز رسانی وترتیب گردید .همچنان این پالن درسال  1398طبق درخواست شاروالی هرات دوباره
بصورت اساسی برای سالهای  1403-1399به مدت  5سال بروز رسانی گردیده است.
ارائهی خدمات معیاری ،برازنده ساختن نقش سکتور خصوصی در امور شاروالی ،بلند بردن سطح عواید شاروالی ,برآورده ساختن اساسیترین
نیازمندیهای شهروندان و بطورعموم توجه به پیشرفت اقتصادی ،در عطف دیدگاه این پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات قرار دارد.
پالن انکشاف اقتصادی شاروالی در طی جلسات متعدد کاری با حضور نماینده گان از ادارات وریاست های مستقل سکتوری و شامل یک
گردهمایی توسط اعضای کمیته رهبری انکشاف پالن اقتصادی با همکاری بخش انکشاف اقتصادی دفتر «شهر » ،ترتیب و تهیه گردید.
دراین پالن کوشش بعمل آمد تا از تمام امکانات و فرصتهای بالقوه سرمایهگذاری که در داخل شهر وجود داشته و شاروالی به شکل
مستقیم در آنها دخالت دارد ،استفاده اعظمی صورت گیرد .فعالیتها و پروژههای لیست شده در این پالن از بازدهی اقتصادی زیادی
برخوردار میباشد که با تطبیق آن شاروالی به اهداف ذیل نایل می آید:
•

ارائه وبهبود خدمات شهری معیاری برای شهروندان

•

رشد اقتصادی ،اشتغالزایی ،نظم بخشیدن به بعضی فعالیتهای شهری

•

فراهم سازی بستر مناسب برای فعالیت های موسسات سرمایه گذار داخلی و خارجی با همکاری ادارات مستقل ذیربط

•

جذب سکتور خصوصی در سرمایهگذاری و اجرای پروژههای سکتور عامه

•

ایجاد منابع عایداتی جدید و بهبود منابع عایداتی فعلی برای سکتور خصوصی و شاروالی

•

بهبود بخشیدن به سیمای شهری

همچنین از طریق تطبیق این پالن کوشش بعمل می آید تا هماهنگی الزم بین ریاست شاروالی شهر هرات و سایر ادارات مرتبط بوجود
آید .از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت و توفیق در تطبیق این پالن را خواهانیم .همچنان جا دارد که از مقام محترم و ریاست شاروالی
هرات و تمام اشخاص و نهادهای ذیدخل که عبارت اند از :ریاست شهر سازی و اراضی ،ریاست اقتصاد ،کارشناس مقام والیت ,ریاست امور
زنان  ,ریاست حفظ محیط زیست ,ریاست آبرسانی و کاناالزیسیون ,ریاست اطالعات و فرهنگ ,اتاق های تجارت ,ریاست مخابرات و
تکنالوژی ,ریاست زراعت ,مستوفیت ,بورد مشورتی شاروالی ,ریاست برشنا ,برنامه اصالح و غیره اشخاص و ارگانهایی که در انکشاف و
تهیه این پالن سهم داشتهاند ابراز سپاس و قدردانی فراوان کنیم.
این پالن در دو فصل تنظیم شده است که فصل اول آن نمای اقتصادی (پروفایل) شهر هرات و فصل دوم آن لیست پروژهها و فعالیت ها
درج گردیده است.

II

مقدمه:
رشد و توسعه اقتصادی در یک جامعه مستلزم ظرفیتها و تواناییهای بالقوه منابع اقتصادی است .در وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه ما،
میکانیزم مثبت و فعالی که بتواند منابع اقتصادی را در راستای انکشاف و توسعه اقتصاد جامعه بکار گیرد و جود نداشته تا ازآن طریق
زمینهی جلب ،جذب ،تشویق و ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در اجرا و فعالیتهای پروژههای خدمترسانی چون شاروالی مساعد
گرداند و از جانبی هم بخش خصوصی فعالیتهای سرمایهگذاری خود را به محور خدمت رسانی به جامعه شهری بدون همکاری و
همسویی با شاروالی منحیث یک نهاد جذبکننده سرمایه ،نمیتواند به انجام برساند .لذا ،برای پر نمودن این خالء و با اهمیت بودن
پروژههای انکشافی شهری شاروالی هرات با همکاری تخنیکی دفتر رمپ اپ غرب (سال  )1391اقدام به تأسیس کمیتهی رهبری انکشاف
اقتصادی نمود و برای اولین بار پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات را ترتیب نمودند و در سال های  1394بنابر درخواست شاروالی
هرات به همکاری برنامه شهر این پالن مرور و بازنگری گردید و دوباره درسال  1398مجددا این کمیته با همکاری برنامه شهر تجدید
گردید تا پالن انکشاف اقتصادی را مرور نموده و بازنگری نمایند.
کمیتهی رهبری انکشاف اقتصادی کوشش مینماید تا اقتصاد محلی را از طریق اجرای پالن با جذب سرمایه سکتور خصوصی ،تمویل
کنندگان خارجی ،نهادهای دیگر ذیعالقه انکشاف دهد و این کمیته تالش خواهد نمود که با ایجاد روحیه هماهنگی و همکاری بین ادارات,
زنجیره ای ارزش اقتصادی را بوجود بیاورند تا در تطبیق پروژه های عام المنفعه موانع موجود را برداشته و سهم و نقش فعال را در خدمت
گزاری برای مردم ایفا نمایند.
هم اکنون دیدگاه ,راهبرد و میکانیزم مشخص رشد و انکشاف اقتصادی بلندمدت بطور سیستماتیک در سطح شهر وجود نداشته تا برحسب
اصول پاسخگویی و شفافیت استوار و جوابگویی نیازمندیهای مردم باشد .بادرنظرداشت اصل شفافیت و حسابدهی ,نیاز است که یک سیستم
و میکانیزم مرتبط ,کارا و موثر دربخش پالن ,تطبیق و نظارت پروژه های عام المنفعه شهری بطور سیستماتیک باید بوجود آید ,تا موسسات
سرمایه گذار داخلی و خارجی ,خصوصی و دولتی اعتماد الزم را برای سرمایه گزاری درسکتور عامه پیدا نموده و گام های الزم و موثر را
بردارند .به هدف ایجاد میکانیزم یاد شده ,شاروالی هرات با همکاری تخنیکی دفتر" شهر" اقدام به تأسیس کمیته رهبری انکشاف اقتصادی
و کمیته تخنیکی تهیه و ترتیب پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات نموده است.
بدینوسیله کمیته رهبری انکشاف اقتصادی شاروالی و ادارات همکار کوشش نموده تا با ارزیابی وضعیت فعلی اقتصادی و شهری هرات
پروژه ها و فعالیت های موثر و مثمر را تشخیص و درج این پالن نمایند ,تا باشد با تطبیق این پالن برعالوه ارائه خدمات معیاری و جذب
سکتور خصوصی ,زمینه اشتغال برای جوانان خصوصا قشر اناث فراهم شده و همچنان در زمینه رشد و انکشاف اقتصادی این شهر قدم
های الزم برداشته شود.
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هدف و کارکرد پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی شاروالی هرات:
پالن انکشاف اقتصادی با درنظرداشت اصول ارائه و بهبود خدمات شهری معیاری ,اعمار و بهبود زیر بناهای شهری و محیط زیست ,ایجااد
هماهنگی و روابط همه جانبه همرای شهروندان و ادارات مستقل ,دونرها و سکتورخصوصی و تمرکز برروی ازدیاد عواید شاروالی به هادف
ایجاد میکانیزم موثر همکاری و مشارکتی شاروالی با سکتور خصوصی ,ایجاد فرصت های کاری و سرمایه گذاری برای شهروندان ,و ایجاد
منابع عایداتی جدید ,رشد و انکشاف اقتصادی شاروالی هرات تدوین میگردد.
کارکرد پالن انکشاف اقتصادی در چند بعد مهم حایز اهمیت است:
ابزار پالنگذاری  :پالن گذاری عبارت است از پروسه تشخیص وتعریف اهداف ،تعین فعالیت های توام با زمانبندی تطبیق آن ،طراحی
وضعیت مطلوب وتدارک اقدامات و وسایل جهت تحقق اهداف می باشد .پالن انکشاف اقتصادی ,اساسی برای پالنگذاری استراتیژیک
بوده ,باعث ایجاد هماهنگی بین فعالیت های شاروالی شده و درمصرف بودجه شفافیت را بوجود می آورد.
ابزار مدیریت :داشتن پالن جامع ,همه جانبه و قابل فهم یکی از جمله اساسات مدیریت دریک سازمان میباشد ,که هرکارمند بر روشنایی
آن فعالیت های خویش را تنظیم و به امور اداره به صورت اساسی میتواند رسیده گی نماید ,بالخصوص به ادارات و تصدی های عام المنفعه
مثل شاروالی ,و پالن انکشاف اقتصادی درحقیقت بعنوان یک دورنمای فعالیت های اقتصادی و انکشافی کاربرد داشته و عملکردهای این
سازمان را درراستای خدمت گزاری برای شهروندان هرات سوق میدهد.
ابزار بازاریابی شهری  :پالن انکشاف اقتصادی راه را برای تبدیل شدن شهر به یک مرکز تجارت با معرفی پروژه های عام المنفعه و
کارا باز نموده و زمینه را فراهم میسازد تا سکتور خصوصی و دیگر تمویل کننده گان نقش فعال دربازسازی شهرداشته باشند .زمانی شاروالی
هرات به این هدف خواهد رسید که این پالن به دسترس تمام ذینفعان و ادارات و مشترکین این اداره ازطریق رسانه های اجتماعی چاپی و
غیر چاپی و از طریق شبکه های اجتماعی قرار گرفته و هرشخص بعنوان شهروند این شهر درمورد پالنها و پروژه ها اطالعات کافی بدست
آورند ,که این امر باعث ایجاد شفافیت بیشتر در مورد فعالیت های ادارات دولتی گردیده و ازجانب دیگر مشترکین و یا ذینفعان میتوانند در
تطبیق این پالن ها همکاری نمایند.

VII

دولت جمهــوری اســالمی افغــانستــــان
اداره ارگــــــانهــــای محــــلی
مـــــعینیت شـــــاروالی ها
شاروالی هرات

پیام شاروال هرات
شاااروالی بااه مثابااه یااک اداره همگااانی و
خدمات رساانی همیشاه درعرصاه ارائاه و
بهبود در نحوه ای خادمت گازاری بارای
مردم تعهد داشاته و از هار گوناه گامهاای
انکشافی ,اصالحی و اقتصاادی کاه نتاایج
مثبت درقبال داشته باشد حمایت های همه
جانبااه خااویش را اعااالم میاادارد و ازتمااام
امکانات ایان اداره درحصاه ی تطبیاق آن
استفاده خواهد نمود .این شاروالی با تعهد به باور های مثبت ،برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شهر هرات و تقویاه
حکومت داری خوب در این شهر گام مثبت دیگری که همانا تجدید و ساخت پالن انکشاف اقتصادی پنج ساال آیناده
ریاست شاروالی هرات میباشد را تهیه ،تا با اشتراک بخش سکتور خصوصی ،موسسات ملی و بین الملی امید تازه بارای
شهر هرات عزیز ببخشد .هیئت رهبری شاروالی هرات مصمم است تا باا موجودیات ساکتور خصوصای ایان پاالن را
تضمین و تطبیق نماید.
به امید داشتن شهری برازنده زندگی ،برای شهروندان عالی.
بااحترام
غالم حضرت "مشفق"
شاروال شهر هرات

VIII

لیست کمیته های رهبری ,تخنیکی و گروپ های کاری:
کمیته رهبری بازنگری و بروز رسانی پالن انکشاف اقتصادی ریاست شاروالی هرات سال 1398
شماره تماس

شماره

نام مکمل

وظیفه

اداره  /دفتر همکار

1

غالم حضرت مشفق

شاروال شهر هرات

شاروالی هرات

0796850766

2

مینا نادری

معاون شاروال

شاروالی هرات

0799067771

3

اینجینر عبدالظاهر مخلص

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری

شاروالی هرات

0799767000

4

عبدالسمیع وفا

رئیس حکومت داری شهری

شاروالی هرات

0799806000

5

سید ادریس گیالنی

رئیس عواید ،محاسبه و امور اداری

شاروالی هرات

0799409915

6

عبدالرحمن مولوی زاده

معاون اول بورد مشورتی

بورد مشورتی شاروالی

0728300003

مالحظات

لیست اعضای کمیته تخنیکی بازنگری و بروز رسانی پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات1398 -
شماره

نام مکمل

وظیفه

اداره  /دفتر همکار

شماره تماس

1

اینجینر عبدالظاهر مخلص

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری

شاروالی هرات

0799767000

2

اینجینر سمیع اهلل رضایی

آمر خدمات تخنیکی و سکتوری

شاروالی هرات

0799841004

3

نصیر احمد افغانیار

آمر پالن گذاری و انکشاف

شاروالی هرات

0794200272

4

سید داود سادات

مدیر عواید و محاسبه

شاروالی هرات

0799252945

5

فریدون پوپل

نماینده تخنیکی

ریاست حفظ محیط زیست

0729910601

6

اینجینر محمد عمر یاوری

نماینده تخنیکی

ریاست شهرسازی

0799293222

7

احمد قسیم رحیمی

نماینده تخنیکی

ریاست اراضی

0793181618

8

اینجینر نائب اکبری

نماینده تخنیکی

ریاست آبرسانی و کاناالزیسیون

0747688329

9

وحید سلطانی

نماینده تخنیکی

ریاست اطالعات و فرهنگ

0799355805

10

غالم جیالنی حمیدی

نماینده تخنیکی

اتاق های تجارت

0799815676

11

محمد اسماعیل صارم

نماینده تخنیکی

ریاست مخابرات و تکنالوژی

0795181327

12

عتیق اهلل رومل

نماینده تخنیکی

ریاست زراعت

0799020404

13

محمد حسین رضایی

نماینده تخنیکی

مستوفیت

0799766699

14

عبدالجلیل امیری

نماینده تخنیکی

ریاست سکتوری والیت

0797935060

15

سید عبداهلل حسینی

نماینده تخنیکی

ریاست اقتصاد

0797810808

16

زلمی صفا

رئیس کمیته پالنگذاری و انکشاف

بورد مشورتی شاروالی

0798405284

17

غالم فاروق راصب

رئیس کمیته حکومتداری شهری

بورد مشورتی شاروالی

0799694277

18

سید عمر

عضو کمیته پالنگذاری و انکشاف

بورد مشورتی شاروالی

0796321524

19

عزیزه محاکی

عضو کمیته پالنگذاری و انکشاف

بورد مشورتی شاروالی

0799161845

20

میرزبیر سلیمانی

نماینده تخنیکی

ریاست برشنا

0729004712

21

سهیال صبری

نماینده تخنیکی

ریاست امور زنان

0798715133

22

احمد شکیب غفوری

نماینده تخنیکی

ریاست ترانسپورت

0798370023

23

خلیل احمد توانا

نماینده تخنیکی

ریاست معارف

0793266815

24

داکتر زمری

نماینده تخنیکی

ریاست صحت عامه

0799428928

IX

مالحظات

اعضای کمیته تخنیکی درحال انجام فعالیت های تجدید پالن انکشاف اقتصادی -سال 1398

اعضای کمیته تخنیکی درحال انجام فعالیت های تجدید پالن انکشاف اقتصادی -سال 1398

X

فصل اول
نما (پروفایل) شهر هرات
موقعیت شاروالی هرات
اداره مرکزی شاروالی کنونی هرات در موقعیت مرکزی شهر در ناحیه پنجم قرار گرفته و و دارای  15ناحیه شهری میباشد کاه دفااتر اداری
این نواحی پانزده گانه در هفت موقعیت مختلف شهر و جدا از تعمیر شاروالی قرار دارند .
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وضعیت عمومی هرات
والیت هرات در جنوب غرب افغانستان واقع بوده و با کشورهای ایران(اسالم قلعه) و ترکمنستان (تورغندی) هم سرحد است .این والیت
 63097کیلومتر مربع مساحت داشته و حدود  53,3فیصد اراضی هموار 25,5 ،فیصد اراضی کوهستانی13,6 ،فیصد اراضی نیمه کوهستانی و
 7,6فیصد اراضی نیمه هموار را تشکیل

میدهد1.

وضعیت فعلی نشاندهنده آنست که شهر هرات به همکاری و مشوره سودمند مردم ،مؤسسات داخلی و خارجی و نهادهای دولتی و مدنی
از زیبایی خاصی برخوردار شده و مردم از ناحیه خدمات رسانی تا حدودی راضی میباشند؛ چنانچه شهر هرات به لیست  1000شهر و 1000
زندگی شامل گردید .همچنان موجودیت بناهای تاریخی هرات افتخار کاندید شدن به لیست میراثهای فرهنگی جهان را به این شهر
نصیب نمود.
مرکز والیت هرات (هرات) نام دارد و در قدیم مسمی به آریانا ،آرین ،هری ،هریوا و هرات بوده است .والیت هرات دارای  15ناحیه و 19
ولسوالی میباشد .این شهر از پایتخت افغانستان (کابل) حدوداً  1050کیلومتر فاصله دارد.

 1منبع :دفتر احصاییه مرکزی سال 1388
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باشندگان این والیت بیشتر مصروف کشاورزی و مالداری هستند و قسمتی از نفوس نیز مصروف تجارت ،صنایع دستی و اشتغال در
فابریکات صنعتی هستند .قابل یادآوری است که در سالهای اخیر با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی والیت هرات ،صنعت و تجارت
نیز از رونق خاصی برخوردار شده است.
هرات از گذشته ها مسیر تجارتی بین شرق میانه ،آسیا مرکزی و جنوبی بوده است .سرک ها از هرات به ایران ،ترکمنستان و سایر بخش
های افغانستان هنوز هم بطور استراتیژیکی مهم میباشند .هرات بعداز پایتخت ،کابل پرجمعیت ترین والیت افغانستان است .این شهر در
مرکز ساحات باستانی شهر با تراکم بلندی  210ساکن در هر هکتار زمین (وضعیت شهر های افغانستان  )2015قرار دارد .این شهر  920متر
از سطح بحر ارتفاع داشته و دارای اقلیم نیمه خشک و بارنده گی کم ساالنه میباشد .از ماه می الی سپتمبر ،باد از شمال شرق با شدت زیاد
میوزد.
تولیدات زراعتی این والیت عبارتند از :گندم ،کرابیه ،شیره بویه ،برنج ،جو ،جواری ،ارزن ،سبزیجات و میوهجات خصوصاً انگور ،انار ،انجیر،
سیب ،آلبالو و امروت .نباتات صنعتی در این والیت ،پنبه ،کنجد ،زعفران و لبلبو میباشند که کشت و زراعت آن در این اواخر توسعه یافته
است .تربیهی کرم پیله و تولید ابریشم نسبت به سایر نقاط افغانستان ،در این والیت بیشتر عمومیت دارد .چنانچه روی هم رفته اضافهتر از
یک ثلث تولیدات ابریشم کشور از همین والیت به دست میآید .مالداری و مواشی نیز از فعالیتهای عمده اقتصادی در این والیت محسوب
گردیده و محصوالت آن بر عالوهی رفع ضروریات محلی در رابطه به صنایع قالین ،گلیم ،نمد ،چرم ،پشم ،کرک ،پوست و روده به خارج

صادر میشود و تولیدات عمدهی آن گوشت ،شیر و تخم مرغ میباشد.
پیشینه شاروالی در این شهر
اگرچه گذشته شهرنشینی در هرات سابقهای بس طوالنی دارد اما به منظور اداره شهری ادارات مختلفی تحت نامهای مختلف از جمله
کالنتری ،نظمیه و بلدیه کار نموده اند و به صورت مشخص ادارهای تحت نام شاروالی و با کارکردها و وظایفی مشخصتر پیرامون اداره
شهری در سال  1308ها.ش در منطقه چهار باغ تحت سرپرستی عبدالغفور خان گلمیری آغاز به کار کرد .در آن زمان وظایفی همچون
جمع آوری مالیات ،جلب و جذب عساکر ،ثبت جمعیت شهرنشین و همچنین کنترل ترافیک شهری از جمله وظایف شاروالی محسوب
می شدند .شهر هرات در آن زمان نفوسی کمتر از یکصد هزار نفر را دارا بود و خدمات شهری در سطح پایینی صورت میگرفت و با ایجاد
شهر جدید هرات و افزایش تعداد نواحی به شش ناحیه کارکردهای این اداره نیز افزایش یافت .شاروالی هرات از آغاز تا کنون  36شاروال و
سرپرست داشته که به صورت انتصابی کار خود را به پیش بردهاند و مردم از آنها برداشت های خاص خود را دارند ،به گونهای که از غالم
یحییخان تیموری ،مستوفی عب دالطیف خان تیموری ،غالم یحیی خان اکبری ،قاری ابوبکر خان مسرور غوریانی ،عبدالغنی خان غوریانی،
احمد علی خان جمشیدی ،عبدالرحیم خان بارکزایی ،حاجی عبدالرحیم خان غوریانی ،عطا محمد خان نقشبندی ،استاد محمد خان
نقشبندی ،استاد محمد سعید مشعل ،و رحمت اهلل حقدوست منحیث شاروالهای موفق هرات یاد میکنند.
وظایف شاروالی شهر هرات
وظایف شاروالی هرات ,طبق قانون شاروالی ها قرار ذیل تعریف شده است:

 .1وظایف خدمات رسانی
 .2وظایف مالی و بودجوی
 .3وظایف اداری
 .4وظایف شاروالی در امور زیربنایی
 .5وظایف هماهنگی
 .6وظایف انتظامی
 .7وظایف شاروالی در امور فرهنگی
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وظایف خدمات رسانی
 .1اتخاذ تصامیم جهت تأمین تسهیالت معیشیتی شهریان
 .2اتخاذ تدابیر جهت اعمار و حفظ مراقبت چاهها ،کاریزها ،حوضها و مخازن آب
 .3اتخاذ تدابیر جهت حفظ و مراقبت از ساحات سبز و انکشاف آن
 .4اتخاذ تدابیر جهت تنظیف و پاکی محالت
 .5اتخاذ تدابیر جهت احداث جادههای عمومی شهری ,حفظ و مراقبت و انکشاف آنها ،میدانهای سپورتی ،تشنابهای عمومی،
حمام ،مندویها ،مارکیت ها ،مراکز فرهنگی ،مدنی ،از طریق جلب سکتور خصوصی و ساحات ممکنه پالنی
 .6اتخاذ تدابیر جهت توزیع نمرات زمین بخاطر اعمار منازل مسکونی -ساحات تجارتی
 .7اتخاذ تدابیر جهت سهمگیری در کار احداث و اعمار مراکز مسکونی ،مراقبت سرکها ،کوچه محالت مسکونی و جلب همکاری
داوطلبانه مردم
 .8اتخاذ تدابیر جهت ترمیم پاککاری کاریزها ،جویچهها ،کانالها
 .9اتخاذ تدابیر جهت سازماندهی و تدارک تکفین و تدفین اموات مجهولالهویه بصورت مجانی
وظایف مالی و بودجوی
 .1طرح بودجه و تشکیل شاروالی
 .2طرح تعدیل و متمم بودجه
 .3حفاظت ،خرید و فروش ،کرایه و اجارهی ملکیتهای مربوط
 .4عقد انواع قراردادها طبق قانون
 .5تأسیس و مدیریت تشبثات اقتصادی عرضه کننده ی خدمات عامه
 .6مطالبهی حقوق از اشخاص حقیقی و حکمی
 .7تحصیل فیسها و تکسهای عرضهی خدمات شهری و وضع جریمههای نقدی از اشخاص متخلف و تحصیل آن طبق مقرره
 .8قبول کمک ،هبه و اعانه و ثبت آن در دفاتر شاروالی
 .9ثبت ملکیتهای ساحات رهایشی ،تجارتی ،صنعتی اشخاص حقیقی و حکمی
 .10قیمتگذاری اماکن و تثبیت کرایه ملکیتهای شاروالی طبق مقرره
 .11توزیع جواز کار برای کارمندان قراردادی سازمانهای بین المللی ،دولتی و غیر دولتی طبق مقرره
 .12انجام سایر امور مالی و پولی
وظایف اداری
 .1تهیه پالن استراتیژیک و پالن های عملیاتی در تمام بخش ها
 .2ارائه گزارش ربعوار و ساالنه به دوایر زیربط
 .3تصویب لوایح با در نظر داشت احکام قانون
 .4رهبری شعبات تحت پوشش
 .5دعوت و تدویر جلسات در رابطه به خدمات شهر
 .6سازماندهی تطبیق پالن بودجوی ،پالن عواید و مصارف ساالنه و اتخاذ تدابیر جهت صرفه جوئی مصارف
 .7نظارت و کنترول از اجرای تصامیم شورای اداری
 .8کنترل و تفتیش داخلی فعالیت ها و حسابات مالی
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 .9حفظ اسناد و اظهارنامه ها
 .10تنظیم پذیرش مراجعین و حل و فصل بموقع عادالنه شکایات شهریان و نظارت بر اجراات تصامیم داخل صالحیت
 .11قبول کمک ،هبه و اعانه به نمایندگی از شاروالی و ثبت آن در دفاتر
وظایف شاروالی در امور زیربنایی
 .1احداث و اعمار جادههای شهری ،ورزشگاه ها ،تفریحگاه ها ،تشناب های عمومی ،حمام ها ،مندوی ها ،مارکیت ها ،پارک های
تفریحی و صنعتی ،مسلخ ها ،مراکز فرهنگی ،اجتماعی ،مدنی و همکاری در احداث کودکستان ها ،پرورشگاه ها و نهادهای
تعلیمی و تحصیلی با همکاری ادارات در ساحهی مربوط
 .2توزیع نمرات زمین جهت اعمار منازل رهایشی ،پارک های صنعتی و تجارتی طبق مقررهی مربوط
 .3همکاری در حفظ ،مراقبت و ترمیم آثار و آبدات تاریخی ،فرهنگی با همکاری ادارات مربوط
 .4ابراز نظر در مورد ایجاد تأسیسات ترافیکی در شهرها
 .5استمالک زمینهای آبی و زراعتی طبق قانون
 .6تخریب عمارات نزدیک به انهدام بر اساس نظر هیئت فنی
 .7نظارت بر تطبیق پروژههای شهری مطابق پالنها
 .8احداث و حفظ چاهها و ذخایر آب آشامیدنی
 .9احداث و حفظ کانالهای سرپوشیده و سیستم فاضالب
 .10تالش برای جلب حمایت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در مورد ایجاد مناطق مسکونی و شهرکها
وظایف هماهنگی
 .1اتخاذ تدابیر جهت تأمین همکاری با مؤسسات صحی در تطبیق تدابیر مربوطه بخاطر جلوگیری از شیوع امراض حفظ محیط
زیست
 .2اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در تهیه مواد غذایی و بهبود خدمات معیشیتی
 .3اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در امر انکشاف ورزش و تربیت بدنی
 .4اتخاذ تدابیر مبنی بر مساعدت در جمعآوری ارقام احصایوی احوال نفوس (دیموگرافی)
 .5اتخاذ تدابیر در جهت حفظ مراقبت آثار و آبدات تاریخی و باستانی با همکاری دوایر مربوطه
 .6اتخاذ تدابیر جهت همکاری مؤثر در امر مبارزه علیه بیسوادی ،باال بردن سطح تعلیمات عمومی و فرهنگی آموزش مسلکی
مردم ،انکشاف شبکه خدمات اجتماعی ،مدارس و تعلیمات عمومی مسلکی و کتابخانهها در ساحات مربوطه ،با همکاری دوایر
ذیربط
 .7مساعدت در رفع نیازهای اولیه و عاجل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در محل ،با همکاری مراجع مربوط
 .8مساعدت در تحکیم قانون ،تأمین امنیت ،نظم اجتماعی ،آرامی جامعه و مساعدت در دفاع از منافع قانونی ساکنان محل
 .9همکاری با ادارات انکشاف منطقوی (شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغان ,دافغانستان برشنا شرکت  ,همکاری با
ریاست شهرسازی و مسکن  ,ترانسپورت ,فواید عامه ,انرژی و آب  ,مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره محلی حفظ محیط
زیست )
وظایف انتظامی
 .1قیمت اماکن طبق مقررات
 .2تثبیت کرایهی ملکیت های شاروالی طبق مقرره
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 .3استمالک اراضی مطابق قانون استمالک
 .4مراقبت و کنترول قیم و وسایل اندازهگیری ،تنظیم و تعمیم سیستم متریک در ساحات مربوطه
 .5تحصیل محصول خدمات شهری
 .6تثبیت محل ذبح و تنظیم بهتر امور صحی قصابیها
 .7بررسی شرطنامه ،تعهدنامه ،قراردادها و اجارهی ملکیت های شاروالی
 .8اتخاذ تصامیم مبنی بر تخریب عمارات نزدیک به انهدام بر اساس فیصلهی هیئت فنی
 .9جلوگیری از اعمار ساختمانهای خودسر
 .10اعطای جوازنامه های صنفی برای اصناف شهر
 .11اعطای جوازنامهی کار برای کارگران
وظایف شاروالی در امور فرهنگی
 .1ارائهی تسهیالت برای آموزشهای مسلکی و برگزاری محافل فرهنگی
 .2انکشاف شبکههای خدمات اجتماعی ،اعمار اماکن فرهنگی و آموزشی
 .3همکاری با شبکه های خبری برای اطالع رسانی عمومی از فعالیت های شاروالی
 .4برگزاری جلسات مطبوعاتی برای آگاهی رسانی عامه در مورد فعالیت های شاروالی.
 .5مدیریت آثار تاریخی و فرهنگی
 .6ایجاد موزیم محلی
 .7مراقبت و حفاظت از میراث های فرهنگی
.8

تشویق سیاحان برای بازدید از جاذبه های فرهنگی و آبدات تاریخی

جمعیت در هرات
طبق آمارهای ارائه شده سروی اقتصادی و اجتماعی سال  1395آمریت احصاییه مرکزی والیت هرات ,نفوس هارات حادود ()2،050،514
نفر تخمین شده است و براساس آمارهای ارائه شده از طرف آمریت امور کوچی های والیت هرات تقریبا ( )700،000کوچی درهرات وجاود
دارند .نفوس شهر هرات به تفکیک جنسیتی  50،1فیصد مردان و  49،9فیصد آنرا زنان تشکیل میدهد که میزان رشاد نفاوس  2،03فیصاد
تخمین شده است .میزان افرادی که در شهر و یا در دهات ساکن اند قرار جدول ذیل ارائه شده است:
نفوس هرات به تفکیک شهری و روستایی

شهر

روستا

613،944

1،436،570

منبع :سروی اقتصادی و اجتماعی سال 1395
ازمجموع نفوس شهر هرات ,تقریبا  44،3فیصد پایین تر از سن  15سال قرار دارند که یک فیصدی بارز قشر جاوان را نشاان میدهاد کاه
جدول آن قرار ذیل ارائه شده است
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گروه سنی ( )4-0سال

گروه سنی ( )9-5سال

گروه سنی ( )14-10سال

15,2%

14,9%

14,3

منبع :سروی اقتصادی اجتماعتی  1395والیت هرات.

جاذبههای باستانی و آبدات تاریخی
میراث فرهنگی و تاریخی هرات ،از سرمایه های عمده ملی و فرهنگی به شمار میرود که با برنامه ریزی دقیق می توان این بناها را به
منبع هویتی ،فرهنگی ،تاریخی و عایداتی مبدل نمود .طبق آمار رسمی ،تا کنون در والیت هرات بیش از  870آبده و ساحه تاریخی
شناسایی و فهرست شده است که طی  15سال گذشته تعداد محدودی از این بناها و آن هم عمدتاً بناهای داخل شهر هرات ترمیم و مرمت
شده است .ولی تعداد زیادی از این بناها در سطح ولسوالیها در معرض تخریب و ویرانی قرار دارد .تعدادی از مشهور ترین بناها که
جاذبههای عمده توریستی شهر هرات به شمار میروند ،در ذیل به صورت کوتاه و مختصر معرفی میگردد:
•

مسجد جامع :یکی از بانیان اصلی آن سلطان غیاث الدین غوری است که طرح اصلی بنا را در سال  597هجری ریخته است.
از آن پس این مسجد بارها در زمان شاهرخ میرزا ،امیرعلی شیر نوایی ،حسنخان شاملو و عبداهلل خان ملکیار ترمیم گردیده و از
دورۀ غوری تنها یک ایوان زیبا با کتیبه های کوفی آبی رنگ در دو سمت آن ،در جنوب شرق مسجد جامع به جای مانده است.

•

ارگ هرات :این دژ تاریخی و حماسی که به قلعة اختیارالدّین مشهور است ،بر باالی تپّهای بلند با برج و باروهایی عظیم
ساخته شده و بنای آن اکنون یکی از کهنترین و زیباترین ابنیة تاریخی هرات میباشد .به این قلعه ،در قدیم «دژ شمیران»
میگفتند .بر اساس بعضی از تواریخ ،قدمت آن به پیش از بنای شهر هرات میرسد .برخی از منابع تاریخی ،بنای آن را به اسکندر
مقدونی نسبت دادهاند .قلعة اختیارالدین حدود  5000متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطة آن  20متر ارتفاع دارد .در حال
حاضر دارای  13برج میباشد .پس از تخریب ارگ به دست سپاهیان چنگیز ،در سدۀ هفتم یا دورۀ ملک فخرالدین کُرت به
کوشش وزیرش اختیارالدین مرمّت و در دورۀ تیموریان و شاهرخ میرزا به سال 818ق .ترمیم اساسی شد .در دهة پنجاه
خورشیدی ،بودجة از جانب یونسکو برای بازسازی آن اختصاص یافت و بازسازی شد .مرحلة دوم و تکمیلی بازسازی این اثر در
سالهای اخیر انجام شده است .حسب لزومدید مقامات مرکزی و محلی ،موزیم هرات و آرشیف ملی هرات نیز موقتا به داخل
ارگ منتقل گردیده است.

•

مصلی :مجموعة مصالّی هرات در منطقة «خیابان» واقع است و یکی از زیباترین و باشکوهترین بناهای مشرق زمین بوده که
شامل مدرسه و خانقاه گوهرشاد ،مدرسة سلطان حسین بایقرا ،دارالحفاظ ،دارالشّفا ،خانقاه اخالصیّه و مدرسة اخالصیّه
امیرعلیشیر نوایی ،آرامگاه گوهرشاد ،سلطان حسین و سایر شاهزادگان تیموری است .نخستین بنای این مجموعه ،مسجد
گوهرشاد بود که در سال  841هجری ساخته شد و پس از آن مدرسة گوهرشاد در سال  861و مدرسة سلطان حسین میرزا در
 898به پایة اکمال رسید .متأسفانه در سال 1304ق .بخش اعظم این بناها ،جز منارهها و گنبد گوهرشاد بیگم که به گنبد سبز
معروف است ،از بین برده شده .این گنبد که به شکل کاله فتیلهیی درویشان اعمار شده ،معماری شگفتانگیزی دارد و در آن جز
گوهرشاد ،شش تن از شاه زادگان تیموری به شمول بایسنقر میرزا دفن هستند.

•

گازرگاه :مجموعة فرهنگی-زیارتی گازرگاه به 10کیلومتری شمال هرات و دامنة کوهی موسوم به زنجیرگاه ،آرامگاه پیر هرات
خواجه عبداهلل انصاری واقع است .بنای ایوان از دوران شاهرخ تیموری است .خانقاه زرنگار ،حوض زمزم ،عمارت نمکدان و سنگ
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هفت قلم نیز مشمول این منطقه است .سنگ هفت قلم را سلطان حسین بایقرا برای مزار خود سفارش داده بود ،امّا چون پیش از
او یکی از فرزندانش به نام غریب میرزا درگذشت ،آن سنگ را بر مزار او نصب کردند.
•

کهندژ مصرخ :کهندژ یا مصرخ منطقهیی در شمال شهر هرات است که مزار سید عبداهلل ابن معاویه ابن عبداهلل ابن جعفرطیار
و شاه زاده ابوالقاسم و زادگاه خواجه عبداهلل انصاری است .در سال  706هجری و دورۀ حکومت سلطان محمد کُرت دو گنبد
عالی بر فراز مزار این دو نوادۀ گرامی رسول خدا اعمار شد .این بنا که در دورۀ تیموری و دورۀ صفوی بازسازی شده بود ،اخیراً
نیز مرمت اساسی شده است .منطقة کهندژ را در گذشته ها به اسم « تل قطبیان » و « تل بنگیان » نیز میخواندند.

•

پل ماالن :نام هرات از هریرود آغاز میشود و هری نشینان همواره ازآن سیراب میشدند .این رود از کوههای بامیان و غور در
شمالشرق هرات سرچشمه می گیرد و از شرق به سمت غرب جاری است و در هفت مایلی دروازۀ جنوبی شهر هرات از نزدیکی
قریة ماالن عبور میکند .این پل به گواهی مؤرخان در دورۀ تیموری دارای  26طاق بوده است .این پل در مسیر جادۀ قدیمی
هرات  -قندهار واقع شده و در گذشته های دور ،کاروانهایی که از هرات به مقصد سیستان ،قندهار و هند سفر میکردند ،از این
پل عبور میکردند .پل ماالن ،در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ ،بارها
بازسازی شده

است.

نهادهای فرهنگی
آمار نهادهای فرهنگی
شماره

تفصیالت

تعداد

مالحظات

1

کتابخانه های رسمی موجود در والیت هرات

36

شامل کتابخانه های معتبرادارات ,دانشگاه ها ,مدارس برخی
نهادهای دولتی و خصوصی میباشد

2

کتابخانه های شخصی با کمیت  800الی  3640جلد
کتاب

15

این کتابخانه ها مربوط به شخصیت های اکادمیک ,استادان و
فرهنگیان هرات میباشد

3

نهادهای رسمی فرهنگی

35

نهادهای خدمات اقتصادی ,اجتماعی و انجوها دراین بخش شامل
نمیباشند

4

رسانه های تصویری (تلویزیون ها)

20

شامل تلویزیون های ملی و محلی

5

رسانه های صوتی (رادیو ها)

44

رادیوهای ملی و محلی و همچنان ملکی و نظامی

6

رسانه های چاپی (مجالت) فعال در هرات

15

روزنامه ها ,هفته نامه ها ,گاهنامه ,فصل نامه و سایر مجالت چاپی

7

تعداد ناشران موجود در سطح شهر هرات

20

8

مراکز خدمات چاپی

80

9

شرکت های خدمات سیاحتی و توریستی

199

10

اماکن بود و باش مسافران  -گردشگران

307

11

جاذبه های فرهنگی و گردشگری والیت هرات

870

منبع :ریاست اطالعات و فرهنگ ()1398
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 :1شرکت های چاپی  :تعداد  30شرکت
 :2خدمات متفرقه چاپی اضافه از 50 :مرکز
 :1خدمات سیاحتی (تکت فروشی ها) 126 :شرکت
 :2خدمات تور درمانی 52 :شرکت
 :3خدمات زیارتی 104 :باب
 :1هتل ها :تعداد  14باب
 :2مسافرخانه ها :تعداد  189باب
 :3سماواری ها :تعداد  104باب
 :1تعداد اماکن ثبت شده در اداره آبدات تاریخی 207 :مکان
 :2تعداد اماکن مساعد برای بازدید و گردشگری 144 :مکان
 :3تعداد اماکن و ساحات ترمیم شده درسال  20 :1397مکان

ورزش وتربیت بدنی
در والیت هرات عالوه بر آنکه یک جمنازیوم دولتی به نام میرویس صادق وجود دارد بیش از  50باب جمنازیوم خصوصی نیز فعالیت
مینماید همچنین در والیت هرات یک استدیوم ورزشی وجود داشته که مربوط به فدراسیون فوتبال است .به گفته مسئولین مربوطه هم
اکنون  55نماینده گی فدراسیون فعال در هرات وجود دارد که روی برنامه های مشخصی ساالنه به امور ورزشی میپردازند که برنامه های
مسابقات ،نمایشات ،همایشات ،سیمینارها و کورسهای آموزشی مشمول روند ورزشی است .بیش از  500کلپ ورزشی خصوصی در رشته
های مختلف ورزشی ثبت و راجستر میباشد که از آن جمله به تعداد  465کلپ ورزشی در بخش مردان و  41کلپ ورزشی در بخش بانوان
فعالیت دارد .همچنین به تعداد  475مربی مرد و  41مربی زن 466 ،داور مرد و  26داور زن 139 ،ملی پوش مرد و  10ملی پوش زن در
چوکات تمامی رشته های ورزشی فعال ثبت و راجستر میباشد .بیش از  53رشته ورزشی فعال در چوکات و سبکهای مرتبط در والیت
هرات فعالیت دارد که در فدراسیون های مختلفه شامل اند.
تسهیالت سرگرمی
فضای سبز هرات در گذشته ها ،بخشی از جلوه های طبیعی بوده که در پرورش روحیة قوی اجتماعی و سالمت روانی ،زیبایی و پاکی
محیط نقش به سزایی
داشته است ،چنانچه پس
از تطبیق برنامههای
کمربند سبز و افزایش
فضای سبز هرات ،این
شهر را به شهر ناجو ها و
کاج ها مشهور ساخته
بود.

هرچند

فضای

روستایی از طبیعت سبز
ویژه برخودار است و در
مجموع

14

پارک

تفریحی سبز در والیت
هرات وجود دارد که
شامل پارک ترقی ،پارک
فرهنگ ،پارک شیدایی،
پارک میرداود ،پارک
تخت صفر ،باغ ملت،
پارک صلح ،پارک ظاهر
شاهی ،پارک پایحصار،

وسایل بازی برای اطفال در پارک تخت سفر

پارک خواجه مراد بخش،
هرات
پارک مسجد جامع ،هوتل پارک ،پارک شاروالی ،پارک شهرک صنعتی میباشد و چندین ساحه سبز که شامل کمربند سبز شمال شهر،
ساحه شهدای گمنام و ساحه پوهنتون غیاثیه است .همچنین به تعداد  20بلوار سبز وجود دارد که مساحت تخمینی کلی آنها  45کیلومتر
میباشد .و اکثر مردم شهر هرات روزهای جمعه و رخصتیهایشان را در پارک ها و میله جاها سپری میکنند .شاروالی مسئولیت مدیریت و
نگهداری از این پارک ها را دارد و بعضی از پارک ها به بخش خصوصی واگذار گردیدهاند ،مثالً یک قسمت از پارک ملت و تخت صفر که
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بخش خصوصی بعضی تغییرات از جمله نصب لوازم بازی ،ایجاد رستورانت ،ساخت استخر ،ایجاد و بهبود فضای سبز ،باغ وحش ،نصب
غرفهها ،تنویر پارک که پارک های مذکور را برای شهروندان جالبتر ساخته است و شهروندان در مقابل استفاده از این پارک ها فیس
پرداخت میکنند .دیگر پارک هایی که در باال ذکر گردیده بدون خدمات اساسی مانند صندلی ،رستورانت ،لوازم بازی ،استخر ،ناکافی بودن
نگهداری از فضای سبز ،نبود توالت و غیره میباشند.
معارف
ریاست معارف در عرصه توسعه و گسترش ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی برای همه و بلند بردن سطح کیفیت تعلیمی در مکاتب سراسر
هرات دستآورد های قابل مالحظهء داشته است .بمالحظه آمار وارقام موجوده درسال  1398در چهار چوب برنامه های تعلیمات عمومی،
تعلیمات اسالمی ،و تربیه معلم و سواد حیاتی به شمول شاگردان محلی وآموزش تسریعی ،تعداد شاگردان معارف هرات به  -830088/تن
شاگرد میرسد که از جمله  454331تن ذکور و  375757تن آن اناث می باشد که در  -1044باب نهاد تعلیمی دولتی که از جمله  983باب
مکاتب دولتی در برنامه تعلیمات عمومی  33باب مدرسه دینی در برنامه تعلیمات اسالمی ؛  10باب تربیه معلم و  4باب مکتب سواد حیاتی
در برنامه سواد آموزی و  -197/باب موسسات تعلیمی خصوصی مصروف که مجموعه مراکز تعلمی دولتی و خصوصی در  5برنامه 1256
باب می شود که مصروف فراگیری تعلیم وتربیه میباشند.
به تعداد ()19355کارمند اعم از معلم ،مامور و اجیر که از جمله  17084تن آن معلم  ،که  9426تن آن ذکور  7658 ،تن آن اناث می باشد
و به تعداد  272تن مامور  2012 ،تن آن کارمند خدماتی  ،تعداد  4000تن معلم حق الزحمه می باشد ،در چوکات تشکیالتی ریاست معارف
استخدام گردیده ومصروف ارائه خدمات تعلیمی میباشند که  75فیصدمجموع کارمندان هرات راتشکیل میدهد .ریاست معارف با استخدام
این تعداد کارمندان عالوه بران که در فراهم سازی تعلیم و تربیه خدمات الزم را برای هموطنان عرضه نموده برای همین تعداد فامیلها
زمینه بدست آوردن عواید سالم بخاطر امرار معیشیت شان فراهم نموده است ..در مجموع در سطح شهر و ولسوالیهای والیت هرات به
تعداد  983مکتب دولتی ثبت است که به تفکیک (ابتدائیه ،متوسطه و لیسه) در جدول ذیل نشان داده شده است:
شماره

نوعیت مکاتب دولتی راجستر شده

تعداد

1

ابتدائیه

384

2

متوسطه

298

3

لیسه

301

مجموع(ابتدائیه ،متوسطه ،لیسه)

983

منبع :ریاست معارف والیت هرات1398
در سطح والیت هرات از مجموع  1145مکتب به تعداد  162مکتب خصوصی راجستر شده موجود است که تمام شان فعال می باشند.
شماره

نوعیت مکاتب خصوصی راجستر شده و فعال

تعداد

1

ابتدائیه

70

2

متوسطه

25

3

لیسه

67
162

مجموع(ابتدائی ،متوسطه ،لیسه)
منبع :ریاست معارف والیت هرات1398
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نسبت حضور شاگران ( دختران با پسران ) در مکاتب (ابتدایی /متوسطه  /لیسه ) قرار جدول ذیل ارائه شده است:

نسبت شاگردان دختر بر پسر در لیسه

نسبت شاگردان دختر بر پسر در

نسبت شاگردان دختر بر پسر

متوسطه

در ابتدائیه

0,9

0,81

1,0
منبع :ریاست معارف والیت هرات1398
تحصیالت عالی

درهرات یک پوهنتون دولتی بوده که دارای  16پوهنحی دربخش های ادبیات ،شرعیات ،زراعت ،وترنری ،ژورنالیزم ،انجینیری ،کمپیوتر
ساینس ،هنر ها ،اداره و پالیسی عامه ،حقوق ،اقتصاد ،ساینس ،علوم اجتماعی ،تعلیم و تربیه ،طب و استوماتولوژی و دارای  71دیپارتمنت
میباشد .درکنار آن به تعداد  2پوهنتون خصوصی ( جامی ،غالب ) و  7موسسات خصوصی تحصیالت عالی در والیت هرات فعالیت دارند
که عبارت اند از (الغیاث ،آسیا ،هریوا ،کهکشان شرق ،اشراق ،عاطفی و انصاری) .براساس آمارهای ارائه شده از طرف ریاست پوهنتون
هرات ,درپوهنتون هرات بیش از  16144محصل وجود دارد که  8039آنها پسر و  8105آن دختران میباشد و در پوهنتون های خصوصی
طبق آمار سال  1396درحدود  12000محصل بوده است.
وضعیت امور صحی در والیت هرات
دیپارتمنت هایی مختلف در چوکات ریاست صحت عامه هرات در زمینه کاهش واقعات امراض ساری فعالیت مینمایند شامل دیپارتمنت
های کنترول مالریا و لشمانیا ،کنترول توبرکلوز ،کنترول اچ -آی -وی (ایدز) و سرویالنس امراض و دیپارتمنت کنترول امراض ساری اند
چنانچه در طی دو سال گذشته واقعات مرض مالریا تقریباً در حد صفر کاهش یافته است .در طی دو سال اخیر هیچ واقعه مرض پولیو یا
فلج اطفال در این والیت و والیات حوزه واقع نشده ,و مرکز هرات آمبوالنس با  10عراده آمبوالنس فعال و داشتن پرسونل آموزش دیده و
مجرب بصورت  24ساعته با شماره تماس  102در خدمت هموطنان عزیز در این والیت قرار دارد.
در مجموع خدمات صحی در بخش تولیدی توسط  156مرکز صحی به سطوح مختلف شامل  1شفاخانه حوزوی 1 ،شفاخانه چشم1 ،
شفاخانه نسائی والدی سکینه یعقویی 4 ،شفاخانه ولسوالی ،سه مرکز صحی جامع پیشرفته 25 ،مرکز صحی جامع 36،مرکز صحی اساسی،
 49مرکز صحی فرعی 21 ،تیم صحی سیار 9 ،آشیانه صحی و  6مرکز صحی با ساختار متفاوت به مردم عرضه میگردد البته در پهلوی این
مراکز به تعداد  1010پسته صحی نیز فعال می باشند که در هر کدام  2نفر رضاکار مرد و خانم نیز برای مردم عرضه خدمات مینمایند
مراکز صحی دولتی موجود در والیت هرات قرار جدول ذیل ارائه میگردد:

شفاخانۀ

شفاخانۀ

شفاخانۀ

حوزوی

نور

ولسوالی

1

1

4

مرکز

مرکز

مرکز

تیم

صحی

صحی

صحی

صحی

جامع

اساسی

فرعی

سیار

25

36

49

21

منبع :ریاست صحت عامه والیت هرات 1398
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خانۀ صحی
روستایی،مرکز
صحی باساختار
متفاوت

15

شفاخانۀ
معتادین،مرکز
صحی پیشرفته

مجموع

وشفاخانه نسایی
والدی

5

157

بر عالوۀ مراکز صحی فوق الذکر به تعداد  1010پستة صحی در سطح قریهجات فعالیت دارند که هر کدام با داشتن یک مرد و یک زن
رضاکار خدمات صحی را به مردم قریهجات مربوطه عرضه میکنند که عمدتاً شامل ارایة تعلیمات صحی ،تشریح اهمیت و فواید پروگرام
واکسیناسیون ،معرفی عالیم امراض شایع و رجعت دهی مریضان به نزدیکترین مرکز صحی میباشد.
شفاخانههای دولتی و خصوصی
مجموعاً به تعداد  95شفاخانه در والیت هرات در بخش دولتی و بخش خصوصی در حال حاضر فعال بوده و مریضان را بشکل داخل بستر
تحت تشخیص و تداوی قرار میدهند .از این جمله  8شفاخانه مربوط به بخش دولتی بوده و همچنین در بخش خصوصی به تعداد 87
شفاخانه ( 49شفاخانه معالجوی بستردار و  38کلینیک سراپا یا  )OPDدر والیت هرات مشغول به فعالیت میباشند.
از جملة مجموع دواخانهها در سطح والیت هرات  3دواخانه در بخش دولتی فعالیت دارد و  997دواخانه مربوطه بخش خصوصی میباشد
که از جملة آن به تعداد  700باب در سطح شهر و متباقی 300باب آن در ولسوالی ها مصروف عرضة خدمات دوایی برای مردم می باشند.
درسطح والیت هرات تعداد زایشگاه ها و قابله ها قرار جدول ذیل ارائه شده است.

خصوصی

دولتی

تعداد زایشگاه

تعداد قابله

تعداد زایشگاه

تعداد قابله

109

208

17

209

در سال  1396به تعداد  54واقعه مرگ و میر مادری گزارش شده است و به تعداد  634واقعه مرگ ومیر اطفال در سطح والیت گزارش شده
است.
نیروی کار
طبق معیارهای پذیرفته شده جهانی ,گروه سنی  15الی  64منحیث گروه سنی کار درنظر گرفته شده است براساس آمار احصائیه مرکزی
والیت هرات 60 ,فیصد افراد باالی  18سال دراین والیت شاغل هستند که در سطح شهر هرات و ولسوالی ها این نسبت متغییر است و
همچنان حسب آمار و ارقامی که توسط ریاست احصائیه ومعلومات ارائه گردیده است میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت حدود
 33فیصد زنان و  67فیصد مردان را تشکیل می دهد.
به مدت  6ماه یا بیشترکار کرده اند

کمتر از  6ماه کار کرده اند

هیج کار نکرده اند.

مردان

زنان

مردان

زنان

مردان

زنان

72,8

11,4

4

1,7

23,2

87

منبع :سروی اقتصادی و اجتماعی و دموگرافیکی 1395
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نسبت اشتغال نفوس به تفکیک سکتورها:
تفکیک اشتغال نفوس نسبت به سکتور های مختلف نمایانگر گرایش مردم به فعالیت های اقتصادی بوده و نقطه عطفی برای سرمایه
گذاری های سالهای آینده خواهد شد .برحسب معلومات جدول ذیل ,میزان اشتغال در سکتور زراعت نسبت به تمام سکتورها زیادتر میباشد.
زراعت

صنعت و تولید

خدمات

زیربنا

تجارت

دولت

256،925

25،000

4،151

10،100

8،058

12،963

منبع :سالنامه ساحوی  1395ص 32و ادارات والیتی
طبق آمار آمریت احصاییه مرکزی والیت هرات ,نرخ فقر در این والیت ( 54فیصد) میباشد .در والیت هرات هرچند با توجه به موقعیت
تجارتی و ترانزیتی و بازار کار نسبتاً خوب که باشندگان آن بیشتر مصروف کار هستند با آن هم حسب آمار و ارقامی که توسط آمریت
احصائیه مرکزی ارائه گردیده است در والیت هرات در مقابل هر  100نفر در سنین  15سالگی و باالتر  8نفر کار نمی کردند اما در
جس تجوی کار یا آماده به کار بوده اند این نسبت در میان زنان در مقایسه با مردان باالتر بوده است  11زن در هر  100زن در حالی که تنها
 6مرد در هر  100مرد کار نمی کردند .در سطح ولسوالی این نسبت برای بانوان از  2,3فیصد در اوبه تا  6,22فیصد در زنده جان متغییر
بوده است .برای مردها این نسبت  2,2فیصد در اوبه  8,7فیصد در شهر هرات م تغییر میباشد.
فیصدی اشتغال در سکتور زراعت
در سکتور زراعت با در نظر داشت بلند رفتن فیصدی شهر نشینی روستائیان و مسکونی شدن اراضی زراعتی طی یک دهه گذشته و کاهش
منابع آبی در کل نظر به سروی دفتر  FAOدر سال  1395در والیت هرات  54فیصد مردم به زراعت و مالداری مصروفیت دارند که 47
فیصد مردان و  7فیصد زنان به زراعت و مالداری مصروفیت دارند .براساس معلومات ریاست زراعت به صورت مستقیم  256000دهقان به
سکتور زراعت فعالیت دارند.
سهم اشتغال درسکتور اقتصاد (تولید وتجارت)
براساس معلومات ارائه شده توسط ریاست اتاقهای تجارت و صنایع والیت هرات در حال حاضر به تعداد  25000نیروی کار در فابریکات
تولیدی شهرک صنعتی استخدام گردیده و ایفای وظیفه می نمایند که  25فیصد این رقم را زنان تشکیل می دهد و همچنان در حدود
 8000تاجر و سرمایهگذار ثبت هستند و فعالیت مینمایند .در این قسمت نیز باید به موجودیت اتاق تجارت خانم ها که نیز جدیداً در والیت
هرات افتتاح گردیده و  58خانم تجارت پیشه اشاره نمود.
عواید و اشتغال در صنایع استخراجی
در والیت هرات معادن زیادی به عنوان منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی وجود دارد که می توان به گونه نمونه از معادن :آهن غوریان،
سمنت ،لیتیم ،بیرایت ،سنگ مرمر ،سنگ رخام ،سنگ چقمق ،نمک طعام ،نفت تیرپل ،گچ ،ذغال سنگ و غیره نام برد .هر چند همه معادن
نام برده استخراج نشده است اما با آن هم با استخراج و بهره برداری از چند معدن عواید ساالنه طی سال  1397براساس آمار ارائه شده
توسط ریاست معادن ,عواید ساالنه معادن در والیت هرات تقریبا معادل ( )62،975،000افغانی مطابق به احجام قراردادها میباشد.
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سکتور زراعت وانکشاف دهات
سکتور زراعت و انکشاف دهات منحیث سکتور کلیدی در بهبود سطح استخدام و تهیه مواد خام برای صنایع زراعتی نقش عمده و اساسی
داشته و هدف استراتیژیک دولت در این سکتور جذب سرمایه گذاری سکتور خصوصی برای تغییر از سیستم کنونی زراعت عنعنوی به
زراعت تجارتی به عنوان منبع با ارزش معیشت میباشد .وضعیت زراعت هرات به تناسب سالهای قبل در کل بهبود یافته است و رشد
کمی وکیفی در محصوالت زراعتی و مالداری از جمله گندم ،برنج ،زعفران ،باغداری ،نباتات گلخانه یی ،مرغداری ،زنبور داری و گاو داری
از لحاظ میزان تولیدات و کیفیت مواد بهبود قابل مالحظه ای نموده است .در بخش تحقیقات زراعتی بزرگترین فارم تحقیقاتی افغانستان در
والیت هرات واقع بوده که تحقیقات تطبیقی و توافقی را باالی بیش از  20نوع نبات در اقسام جداگانه به اهداف متفاوت اجرا می نماید و در
قسمت تخم های بذری اصالح شده نیز والیت هرات بیش از  50فیصد تخم اصالح شده افغانستان را تولید میکندکه شامل اقسام مختلف
گندم ،سویا بین و سبزیجات میباشد.
طبقه بندی زمین
اکثریت محالت مرکز شهر و نواحی اول الی ششم و هشتم به شکل پالنی انکشاف نموده اند در حالیکه بعضی محالت مرکز شهر و اطراف
شهر غیر پالنی میباشند .بدلیل شهری شدن سریع در  30سال گذشته ،هرات شاهد تحوالت زیاد از لحاظ نفوس و رشد شهر بوده است .در
نتیجه افزایش سریع نفوس و فشار حاصله از آن ،بیشتر انکشافات شهر با ماستر پالن های موجود مطابقت ندارند .ساحات غیر پالنی ،غیر
رسمی و نامنظم جاگزین رشد پالنی شهر گردیده اند.

لیست طبقه بندی زمین در شهر هرات
شماره

نوع زمین

میزان

1

رهایشی

17,80%

2

تجارتی

1,20%

3

نهاد ها

3,50%

4

صنایع

0,20%

5

ترانسپورت

2,40%

6

سرک های عمومی وفرعی

5,90%

7

زمین سفید

20,70%

8

ساختمان های تحت کار

0,00%

9

زراعت

35,90%

10

ساحات سبز

0,30%

11

جنگل

0,00%

12

آب

0,30%

14

زمین بذری

11,70%

منبع :وضعیت شهر های افغانستان UN-Habitat، 2015
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زمینهای قابل کشت
هرات با داشتن ( )1،859,200هکتار اراضی موازی یکی از جمله والیات مهم در عرصه ارائه محصوالت زراعتی و مالداری در کشور عزیزمان افغانستان
محسوب میگردد

شماره

نوع زمین

ساحه به جریب

ساحه به هکتار

فیصدی

1

اراضی زراعتی ابی شخصی

512347

102469,4

5,5

2

اراضی زراعتی آبی دولتی

12140

2428

0,1

3

اراضی للمی شخصی

1711142

342228,4

18,4

4

اراضی للمی دولتی

89960

17992

1

5

علفچر و جنگالت

5811785

1162357

62

6

اراضی دشتی

792863

158572,6

9

7

اراضی مسکونی وخدمات عامه

381838

76367

4

9،312،075

1،862،415

100

مجــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
منبع :ریاست زراعت والیت هرات1397

جنگالت طبیعی ،مصنوعی و علفچرها
از مجموع کل اراضی سروی شده  11,35فیصد توسط جنگالت پوشیده شده است که این جنگالت شامل دو بخاش جانگالت طبیعای و
جنگالت مصنوعی میباشد:
جنگالت طبیعی

جنگالت مصنوعی

علفچرها

 232290هکتار

 1116هکتار

 2125264هکتار

منبع :ریاست حفاظت محیط زیست
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زیر بناهای زراعتی و

مالداری2

•

سیلو یک باب دولتی

•

فابریکه آردو نان آریا و  4فابریکه شخصی آریا  ،آرین  ،ظاهر عارف صوفی زاده و ()Tarehe new food industry

•

فابریکه پخته  2فابریکه صنعتی پخته و طالی سفید

•

یک فابریکه رب بادنجان رومی

•

تصدی تخم های بذری

•

فابریکه پروسس میوه جات

•

فارم اردو خان

•

شرکت های تولید تخم بذری  10کمپنی

•

فارم اردو باغ

•

انجمن قوریه داران

•

فارم فالحت

•

اتحادیه ملی زعفران افغانستان

•

شر کت های خدماتی زراعتی و مالداری( که بیش از  242شرکت در هرات فعال میباشند)

•

کوپراتیف های زراعتی42

•

البراتور تخم های بذری

•

البراتوار زعفران

•

البراتوار میوه جات

•

البراتوار های فاکولته زراعت

•

استیشن هواشناسی

•

مرکز مکانیزه زراعتی

•

فارم پیله وری

•

سرد خانه ها ( به تعداد  8باب سرد خانه خصوصی در والیت هرا ت به ظرفیت  4300تن میباشد )

•

استیشن القاح مصنوعی

•

فارم های گاو داری ( 8765فارم خصوصی)

•

البراتوار صحت حیوانی

•

فارم زنبور داری (  523فارم)

•

کلنیک های حیوانی 70

•

فارم مرغداری (  630فارم)

•

-5قرانطین بنادراسالم قلعه و تورغندی

•

- 6فارم جوجه کشی)(13

•

-7فارم مالداری اردوخان ( پیله وری)

•

فابریکه چرم
 2منبع :ریاست زراعت (  ) 1398پالن انکشاف والیتی

- 16 -

•

فابریکه پروسس کرک و کشمیره

در والیت هرات  1081فارم زراعتی و مالداری موجود است که از آن جمله در والیت هرات  350فارم کوچک و بزرگ مرغداری 133 ،فارم
گاو داری 18 ،فارم ماهی پروری 120 ،فارم زنبور داری و بیش از  460فارم زراعتی موجود است.
دسترسی به آب اشامیدنی صحی
از آنجایکه دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از فکتورهای وقایه از امراض مختلف دانسته میشود ،در والیت هرات نیز با راه اندازی
شبکههای آب رسانی تقریباً  85فیصد مردم دسترسی مستقیم به منابع آب صحی آشامیدنی داشته و مابقی مردم در بعضی فصلهای سال
به این منابع دسترسی دارند .شبکه آبرسانی هرات  65فیصد ساحه شهری و پنج ولسوالی ازجمله ولسوالیهای زنده جان ،غوریان ،شیندند،
اوبه ،و پشتون زرغون این والیت را تحت پوشش قرار داده است .طول مجموعی شبکه انتقالی و توزیعی در شهر هرات تقریباً  636کیلومتر،
طول شبکه ها در ولسوالیها  179,4کیلومتر می باشد .تعداد ذخایر  20باب با اندازه های مختلف است و به تعداد  30حلقه چاه عمیق
تولیدی در شهر و ولسوالی ها فعالیت دارند .تعداد 19پایه جنراتور در سطح شهر و ولسوالیها نصب است .تعداد مشترکین آب رسانی در
والیت هرات و ولسوالیها مجموعاً  60292میباشند.
مشترکین عادی

مشترکین تجارتی

مشترکین دولتی

اماکن مقدسه

مشترکین در ولسوالیها

52550

1234

 291با میتر و 18بدون میتر

340

5859

منبع :ریاست آبرسانی 1397
تعداد سردخانهها
براساس معلومات ریاست زراعت ,آبیاری و مالداری ,در والیت هرات یک باب سردخانه از کمکهای  PRTاحداث شده که در منطقه
سرجنگل واقع میباشد و یک باب دیگر به ظرفیت  5000تن در جوار میدان هوایی در دست احداث میباشد که الی سال  1399باید به
بهره برداری سپرده شود و در قسمت سکتور خصوصی به تعداد  7باب سردخانه های کوچک در شهرک صنعتی ساخته شده که ظرفیت
شان کم بوده و صرف برای گوشتهای یخچالی بعضی مواد پکیج شده مناسب میباشد ولی برای ذخیره سازی مواد زراعتی از جمله میوه
جات و سبزیجات مناسب نمیباشد.
تعداد کانالهای آبیاری با ظرفیت آن
کانال های آبیاری که از طرف ریاست زراعت با همکاری برنامه های در این والیت احداث و اعمار و یا احیا گردیده است به تعداد  43کانال
آبیاری بوده که ظرفیت شان بین  8الی  22اینچ میباشد که بین  1,2الی  36متر مکعب آب را ظرفیت دارند .عالوه بر آن براساس آمار
ارائه شده توسط ریاست محترم حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی به تعداد  318کانال آبیاری در والیت هرات تا کنون سروی و ثبت
گردیده است که از جمله به تعداد  41کانال بازسازی گردیده و  23کانال دیگر در حال بازسازی میباشد و از  0,5الی  23متر مکعب ظرفیت
آبی دارند .ذخایر آبی والیت هرات در واقع شامل منابع آبی این والیت بوده که عبارت از هریرود ،رود پاشدان و رود ادرسکن میباشد .این
ذخایر در حالت نورمال آن بین  2تا  3ملیون متر مکعب بوده که هرگاه به صورت صحیح مدیریت گردد میتوان در حدود  50تا  60فیصد
اراضی زراعتی هرات را آبیاری نماید.
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محصوالت
بخش زراعت و مالداری هرات دارای زمین های زراعتی مناسبی است که با آب و هوای معتدل برای کشت و تولید انواع محصوالت
زراعتی مانند برنج ،انگور ،گندم ،زعفران ،حبوبات و غیره میباشد؛ که حدود  500هزار هکتار زمین آبی و للمی قابلکشت وجود دارد.
همزمان  160هزار هکتار زمین دشتی در این والیت موجود است که نسبت عدم آب غیر فعال بوده و منجمله  53فیصد اراضی هموار که از
نقطه نظر اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و برای مالداری مانند پرورش گاو و گوسفند مناسب است .از جمله پوتانشیلهای زراعتی و مالداری
در والیت هرات که سبب انکشاف اقتصادی و اجتماعی سکتور زراعت و انکشاف دهات میگردد عبارتند از:
زعفران3

در والیت هرات فعالیت تولید زعفران در 10ولسوالی از جمله ولسوالی های (زنده جان ،غوریان ،گذره ،انجیل و پشتون زرغون) صورت
میگیرد .تولیدات زعفران درسال  1397به مقدار  14300کیلوگرام بوده است .صادرات زعفران درحدود  14000کیلوگرام توسط شرکت های
زعفران ,که عمده ترین شان الکوزی زعفران ،هرات زعفران ،آریانا زعفران ،افغان زعفران ،کابل زعفران و سایر شرکت ها میباشد.
ابریشم
ابریشم بازار خارجی خوبی دارد و تولید ابریشم در هرات به شکل محلی آن ساالنه  200تن میباشد و سرمایهگذاری روی این محصول نظر
به موجودیت انواع درختان توت بسیار مناسب است .ابریشم در  4ولسوالی (زنده جان ،انجیل ،گذره و پشتون زرغون) والیت هرات تولید
میشود که این تولید به شکل محلی میباشد و نیاز به سرمایهگذاری جهت تبدیل تولید ،پروسس و بافندگی از حالت محلی به شکل مدرن
و صنعتی دارد .همچنان درصورتیکه فارم های تولید تخم کرم ابریشم و فارم های  100هکتاری توت به منظور تولید ابریشم ایجاد شود
کمک بزرگی به رشد و انکشاف این صنعت خواهد شد.
کشمیره
پرورش بز در والیت هرات به شکل طبیعی آن از زمانهای قدیم وجود دارد و در حال حاضر بیشتر از  1,5میلیون بز در هرات تحت پرورش
قرار دارد .ساالنه بیشتر از  2000تن کشمیره تولید میشود و نیاز است تا سرمایهگذاری در پروسس این محصول صورت گیرد.
میوه جات خشک
میوه جات خشک در والیت هرات عبارت اند از :کشمش ،پسته ،بادام ،چهارمغز ،کنجد و غیره که به کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه ،جرمنی،
دوبی ،لبنان ،کانادا ،ایتالیا و نیوزلند صادر میگردد.
چرم
ساالنه در هرات  600،000متر مربع پوست تولید میشود که قیمت آن فی متر به  10دالر میرسد .در حالیکه چرم دربازارهای خارج قیمت
فی متر 70الی  200دالر میباشد و کفاشان این والیت از مواد غیر چرمی به ساخت کفش در هرات استفاده می نمایند .زمینه سرمایه گذاری
روی تولید چرم به شکل مناسب آن موجود میباشد.

قالین
از جمله صنایع مهم دستی هرات صنعت قالین میباشد و در افغانستان حدود  2500000مترمربع قالین تولید میشود که  40فیصد این
تولیدات مربوط حوزه غرب می باشد و در این راستا پشم ،فابریکه نخ تابی موجود است .همچنین شهرک قالین نیز تأسیس گردیده است که
این شهرک  200هکتار زمین را در اختیار دارد.
 3ریاست زراعت (  ) 1398پالن انکشاف والیتی
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سکتور زیربنا ومنابع طبیعی
عمدتاً روی مسائلی همچون ,سرک ها ،ترانسپورت زمینی ،ترانسپورت هوایی ،انرژی و آب ،مخابرات ،معادن و منابع طبیعی و انکشاف
شهری بحث مینماید .در این زمینه می توان از پوتانشیل های اقتصادی و زیربنایی چون سنگ مرمر چشت شریف ،موجودیت میدان هوائی
بین المللی ،زیربناهای ترانسپورتی از جمله شاهراه هرات –تورغندی ،شاهراه هرات -اسالم قلعه ،سرک بای پاس ،پروژه خط آهن،
موجودیت شهرک صنعتی و چندین پوتانشیل زیربنایی دیگر نام گرفت.
مبتنی بر آمار و ارقام ارائه شده از جانب ریاست ترانسپورت هرات ،دسترسی مردم به ترانسپورت زمینی حدود  100فیصد است .که آمار آن
قرار ذیل ارائه شده است:
شماره

موقعیت

نوعیت سرک

کیلومتر

1

شهری

سرکهای اسفالت در نواحی مختلف شهر

به طول 180

2

شهری

سرک های خامه

به طول 130

3

روستایی

سرکهای اسفالت در روستا

به طول 88,24

4

روستایی

سرک های خامه و جغلی

به طول1507

منبع  :ریاست احیا و انکشاف دهات و شاروالی والیت هرات
میدانهای هوایی در والیت

هرات4

دروالیت هرات دو میدان هوایی موجود میباشد که یکی ازآنها میدان هوائی شیندند میباشد که با در نظر داشت موقعیت استراتژیک آن یکی
از میدانهای مهم و بزرگ نظامی کشور شمرده میشود که نیروهای قوای هوایی در آن مستقر می باشند .میدان هوائی بین المللی هرات
که محل اتصال پل هوایی هرات به مرکز و دیگر نقاط کشور ،کشورهای منطقه و جهان پنداشته میشود .
میدان هوائی هرات یکی از جمله چهار میادین هوائی بین المللی کشور بوده که این میدان هوائی دارای یک خط استندرد پرواز و نشست
(رنوی) بطول  3014متر و  45متر عرض میباشد و همچنان در این میدان هوائی چندین خط تکسوی ورمپ های طیارات وجود داشته که
از آن طیارات به نوعیت های مختلف استفاده مینمایند ونیز از چند سال بدین سو از این میدان هوائی پروازهای زیاد بین المللی به
کشورهای مختلف از قبیل عربستان سعودی ،ایران ،هندوستان وسایر کشورها انجام شده است وهمچنان این میدان هوائی دارای دوباب
ترمینال بوده که یک باب آن برای مسافرین داخلی وخارجی استفاده وترمینال سابقه آن به منظور دفاتر اداری ازآن کار گرفته میشود ،قابل
ذکر است که میدان هوائی بین المللی هرات مجهز به دستگاه پیشترفته رهنمائی طیارات از قبیل:
Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range (DVOR) -1
Distance Measuring Equipment (DME ) -2
Non Directional Beacon (NDB) -3
میباشد و سهولتهای رایگان از قبیل برق ،آب و انترنت بطور  24ساعته برای مسافرین محترم ارائه میگردد.
( 4ریاست هوانوردی ملکی میدان بین المللی والیت هرات)
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دسترسی به ترانسپورت

زمینی5

هر چند به دلیل نبود دیتابیس مشخص و عدم ثبت دقیق ،آمار و ارقام معینی در این زمینه به دسترس نیست اما به صورت تقریبی و
سنجش احتمالی ریاست ترانسپورت هرات ،میزان دسترسی مردم به ترانسپورت زمینی حدود  100فیصد میباشد به صورت مجموعی بیش
از  100000نفر در این حوزه به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول کار می باشند.
امکانات ترانسپورت زمینی و راههای مواصالتی در والیت هرات قرار ذیل اند:
✓ از مرز ایران الی شهر هرات با ماعیار قابل استفاده به طول  130کیلومتر.
✓ از مرز ترکمنستان الی شهر هرات با معیار قابل استفاده به طول  110کیلومتر.
✓ از شهر هرات به سمت کابل از طریق قندهار با معیار قابل استفاده در ساحه هرات حدود  150کیلومتر.
✓ از شهر هرات به سمت کابل از طریق والیات مرکزی بدون معیار در ساحه هرات حدود  190کیلومتر.
✓ از شهر هرات به سمت کابل از طریق سرک حلقوی مسیر والیت بادغیس در ساحه هرات  112کیلومتر که  100کیلومتر آن
معیاری است.
✓ اعمار و اسفالت سرکها به سمت ولسوالیهای پشتون زرغون ،زنده جان ،غوریان به طول حدود  110کیلومتر.
✓ اسفالت و اعمار سرک کمربندی جنوب غرب شهر هرات از شاهراه اسالم قلعه ساحه (رباط پریان) الی میدان هوائی به طول 46
کیلومتر به شمول پل روی دریای هریرود که کار ان آغاز گردیده است.
✓ تکمیل زیرساخت قطعه سوم خط آهن (خواف-ایران) الی ولسوالی غوریان والیت هرات.
وضعیت منابع آب
حوزه فرعی دریائی هریرد پائینی (هرات) با مساحت مجموعی  55868,53کیلومتر و موجودیت حدود ( )1,3ملیارد متر مکعب آب فعالیت
های را روی منابع آب انجام داده است که از اثر آن تحوالت مهم در این حوزه بوجود آمده است و وضعیت فعلی این اداره قرار ذیل
مختصرا نمایش داده شده است
نوع فعالیت

شماره

تعداد/مقدار

1

کانال شناسایی شده

318

2

کانال بازسازی شده

38

3

کانال تحت بازسازی

23

4

تحکیمات سواحل شناسایی شده

120

5

تحکیمات سواحل کار شده

34

6

کاریزهای شناسایی شده

498

7

چشمه سارهای شناسایی شده

250

8

رودخانههای شناسایی شده

62

9

موقعیتهای شناسایی شده برای اعمار بند ذخیروی

28

10

موقعیتهای سروی شده برای اعمار بند ذخیروی

8

11

بند ذخیروی تکمیل شده

1

12

بند ذخیروی تحت کار

1

13

چاههای راجستر شده

2027

14

چاههای تحقیقاتی

30

منبع :ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی
 ( 5منبع :ریاست ترانسپورت زمینی سال )1398
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بند سلما (بند دوستی افغان -هند) :کار اعمار پروژه بند سلما (که در ولسوالی چشت باالی دریای هریرود قراردارد) در سال 1386
آغاز گردید و با هزینه  300ملیون دالر از کمک های کشور هند در سال  1395تکمیل و به بهره برداری سپرده شد .این بند دارای ظرفیت
 645ملیون متر مکعب آب است و قادر به تولید  42میگاوات برق توسط  3توربین میباشد و حدود  75000هکتار زمین را تحت آبیاری قرار
میدهد و همچنین عواید حاصله از این بند برق در حدود  1839600000افغانی درسال میباشد.
بند پاشدان :کار پروژه بند آبیاری و برق پاشدان که در ولسوالی کرُخ و باال رود کرُخ قرار دارد ،به تاریخ  2011/6/26آغاز گردیده و
تاکنون جریان دارد .هزینه این بند مبلغ  117,883ملیون دالر میباشد که از بودجه انکشافی دولت جمهوری اسالمی افغانستان تمویل
میگردد .این بند دارای ظرفیت ( )45ملیون متر مکعب است که قادر به تولید  2میگاوات برق میباشد و بعد از تکمیل  13000هکتار زمین
را تحت آبیاری قرار خواهد داد.

6

ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون غرب (هرات )
ریاست آبرسانی زون هرات در سال ( 1348ه ش) فعالیت خود را به خاطر رساندن آب صحی به شهروندان شروع کرده که در ابتدا زیر
مجموعه ریاست شاروالی ودرسال  1354به تصدی آبرسانی افغانستان تعلق گرفت واز پیکر شاروالی جدا شد و بعدا به اساس مصوبه شماره
 14مورخ  13,04,1386تصدی آبرسانی به شرکت دولتی تغییر هویت کرد .از زمان تاسیس این اداره حدود  48سال میگذرد طی سال ها
فعالیت این اداره وتطبیق چندین پروژه در حال حاضر به طول  843,52کیلومتر شبکه در سطح زون که شامل (شهر هرات ،ولسوالی اوبه،
ولسوالی شیندند ،ولسوالی غوریان ،ولسوالی زنده جان ،شهر قلعه نو ،وشهر فراه) با تاسیسات مکمل این شبکات را به دسترس دارد که ازاین
طریق آن آب صحی آشامیدنی را به باشنده گان توزیع میکند .
چالش ها و مشکالت
•

آلوده گی آب های زیرزمینی براثر اعمار چاه های جذبی فاضالب یکی از مشکالت بزرگ محسوب میگردد .

•

استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی در بخش زراعت .

•

کمبود بودجه غرض تعویض و تمدید شبکات آبرسانی در سطح زون .

•

عدم دسترسی به زمین مناسب در نواحی مختلف شهر هرات غرض ایجاد سایت های تولیدی وتوزیعی آب آشامیدنی ..

 6ریاست حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی
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منبع :ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون غرب (هرات )
انرژی برق
والیت هرات در حال حاضر از انرژی برق توریدی و تولیدی به صورت نسبی برخوردار است .منابع تولید برق عبارتند از :بند سلما،
توربینهای کوچک آبی در برخی از ولسوالیها ،برق جلوارچه ،برق سولری و برق بادی میباشد و منابع تورید برق کشورهای همسایه ایران
و ترکمنستان می باشند که برق توریدی و تولیدی از مراکز  4سب استشن به سطح شهر ،بعضی ولسوالیها ،شهرک صنعتی و نهادهای
ساختاری تقسیم میگردد.
مجموع مشترکین برق در والیت هرات از آدرس ریاست هرات برشنا  250،000مشتری عنوان شده است که به صورت شبانه روزی از
انرژی برق استفاده می کنند .ریاست حوزه هرات برشنا در حال حاضر از طریق:
•

لینهای انتقالی  132کیلووات که به طول  120کیلومتر از مرز ایران الی سب استشن شهدای  24حوت والیت هرات،

•

لین انتقال  110کیلووات از مرز ترکمنستان به طول  102کیلومتر به سب استشن نور جهاد والیت هرات می رسد

•

لین انتقال  20کیلووات به صورت دبل سرکت از شهر تایبات ایران الی اسالم قلعه،

•

لین انتقالی  110کیلووات به طول  5کیلومتر از شهر کشکی ترکمنستان الی تورغندی و
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•

لین انتقال  102کیلووات به طول  155کیلومتر از بند سلما الی سب استشن نور جهاد والیت هرات

برق مورد نظر را انتقال میگردد از برق نام برده در بخشهای رهایشی ،تجارتی ،صنعتی و ادارات دولتی بهره برداری میشود.
شماره

نام ولسوالی

دسترسی به انرژی برق

1

غوریان

 56الی % 60

2

کهسان

 60الی % 95

3

کشک رباط سنگی

 40الی % 45

4

زنده جان

 60الی % 70

5

گذره

 70الی % 80

6

انجیل

 80الی % 85

7

گلران

 30الی % 35

منبع :ریاست احیا و انکشاف دهات
قابل یادآوری است که وزارت احیاء و انکشاف دهات از طریق برنامه همبستگی طی یک دهه فعالیت توانسته در امر برق رسانی فعالیت
های ذیل را به روستائیان ارائه نماید:
-

تطبیق  307پروژه تمدید شبکه داخلی برق رسانی در  307قریه به طول  843,683متر که انرژی آن از طریق برق وارداتی

توسط ریاست برشنا تامین میگردد.
-

تطبیق  32پروژه برق آبی کوچک در  32قریه با ظرفیت تولید مجموعی  421کیلو وات.

-

تطبیق  6پروژه برق آفتابی در  6قریه با ظرفیت تخمینی  28,86کیلو وات.

خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی
براساس آمار ارائه شده ریاست مخابرات و تکنالوژی ,یک شرکت خدمات انترنتی دولتی(افغاان تلای کاام) و  8شارکت خادمات اینترنتای
خصوصی ( ISPانستا تلیکام ،استارک تلیکام ،نارت تلیکام ،بهادر نت ،فوشنج ،رها نت ،پرند ،میکروگیت) و 53انترنت کلاپ باه طریقاههای
وایرلس ،وایست ،دایل آپ DSL ،و  G3مصروف عرضه خدمات اینترنتی و تعداد  15پسته خانه در  15ولسوالی 2 ،پسته خانه در بنادر اسالم
قلعه و تورغندی 1 ،پسته خانه مرکزی 1 ،پسته خانه شهری و یک پسته خانه در میدان هوائی و همچنین  5پسته خانه خصوصی مصاروف
عرضه خدمات پست در والیت و ولسوالیهای هرات میباشند.
اداره اقتصاد و رشد سکتور خصوصی
سکتور اداره اقتصاد و رشد سکتور خصوصی یکی از جمله سکتورهای کمیته انکشاف والیتی بوده و متشکل از دو دسته اعضا میباشد:
 -1اعضای دائمی :ریاست اقتصاد (ریاست سکتور) ،مستوفیت ،گمرک ،اتاقهای تجارت ،اداره جوازنامهها ،اداره آیسا ،اتحادیه صنعتگران
 -2اعضای موقتی  :این اعضا بر حسب نیاز جلسه و طبق موضوع قابل بحث در اجندا که ارتباط مستقیم با آنها دارند به طور اتفااقی دعاوت
میشوند که شامل بانکهای خصوصی ،محاکم تجارتی ،نمایندگان سایر کمیتههای ساکتوری ،اشاخاص انفارادی ،ساازمانهای تجاارتی و
حقوقی و بعضی از شرکتهای خصوصی میباشد .هدف از ایجاد این سکتور ،بررسی مشکالت سکتور خصوصی میباشد که میتواند شامل
مباحثی همچون ضعف در زیرساخت های صنعتی و تجارتی و عدم موافق بودن قوانین و مقررات تجارتی با محیط تجارتی فعلی افغانستان،
کمبود ظرفیت در سکتور خصوصی ،عدم انسجام در قوانین گمرکی که باعث ضعف در تولیدکنندگان خصوصی میشود ،بروکراسای طویال
دولتی در بخش اخذ جواز کار ،ثبت شرکت و اخذ نمبر تشخصیه مالیاتی و دهها موارد دیگر که باعاث کناد شادن رشاد ساکتور خصوصای
میگردند.
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نگاه کلی بر وضعیت موجوده سکتور خصوصی والیت هرات
در این والیت وجود دو بندر مهم گمرکی (تورغندی ،اسالم قلعه) و وجود شهرک صنعتی و نیز وجود زیربناها (سرکها ،برق ،سیستم حمل
و نقل ،پل و پلچکها و ،)...به این والیت چهره متفاوتی از دیگر والیات افغانستان نظر به فعالیتهای اقتصادی داده است و هم منبع مهم
عایداتی برای دولت افغانستان میباشد.
فعالیتهای این سکتور باعث به وجود آمدن تغییرات عمدهای در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این والیت گردیده است که مهمترین
آنها عبارتند از:
•

ایجاد سرمایهگذاری در بخش مکاتب و پوهنتونهای خصوصی (سکتور تعلیم و تربیه)

•

ایجاد سرمایهگذاری در شفاخانهها و کلینیکهای خصوصی (سکتور صحت)

•

ایجاد سرمایهگذاری در بخش صنایع و ایجاد اشتغال

•

ایجاد سرمایهگذاری در بخش ارتباطات (رسانههای صوتی و تصویری و شرکتهای خدمات انترنتی)

•

جذب سرمایهگذاریهای خارجی

•

ایجاد سرمایهگذاری در بخش زراعت و ایجاد فارمهای زراعتی (سکتور زراعت)
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ارزش تولیدات و خدمات
حسب معلومات ارائه شده توسط ریاست اتاقهای تجارت و صنایع هر چند ارزش تولیدات داخلی به صورت دقیق بر اساس والیات قابل
سنجش نیست اما بخش عظیمی از نیازمندی اولیه والیات کشور از تولیدات داخلی والیت هرات تامین میگردد که ارزش پولی آن به دهها
میلیون دالر می رسد.
ارزش صادرات و واردات
براساس معلومات ارائه شده توسط ریاست اتاقهای تجارت والیت هرات ،مقدار مجموعی صادراتی که از طریق والیت هرات صورت گرفته
و نزد این اداره ثبت میباشد شامل(محصوالت حیوانی ،نباتات طبی ،سنگ پروسس شده ،میوه جات خشک ،سبزیجات ،شیرینی باب،
زعفران ،قالین تولید وطن ،تولیدات شرکت های صنعتی و اقالم متفرقه) طی سال  1397جمعاً مقدار( )46623تن به ارزش مجموعی
 64119098دالر امریکائی و ارزش صادارت دو ماه اول سال  1398جمعاً مقدار ( )6234,831تن به ارزش مجموعی ( )8875196میشود.
اقالم متذکره به کشورهای آسیائی ،آسیای میانه ،اروپا ،امارات متحده عربی ،کانادا ،اوکراین ،پرتگال و سایر ممالک صادر شده است.
واردات و سکتورهای تولیدی شهر

هرات7

میوه جات تازه ،میوه جات خشک ،صنایع دستی ،قالین ،عسل و مرباجات ،پوست و چرم ,مواد غذایی (کیک و بسکویت ،چپس) نوشابه جات
غیر الکولی و انرژی زا ،لوازم بهداشتی و آرایشی ،صابون ،شامپو ،ادویه جات و لوازم طبی ،قالین ،سازههای فلزی (ذخایر گاز و نفت ،ذوب
آهن ،سیخ گل ،پروفیل ،انگالرند) ،درب و پنجره پی وی سی و آلمونیمی ،ظروف آلمونیمی ،سازههای پالستیکی (ظروف یکبار مصرف،
ظروف خانگی ،بوجی ،خریطههای پالستیکی ،لوله جات و اتصاالت) ،مواد ساختمانی (خشت ،بلوک ،عایق ،ایزوگام) که اقالم مشابه بعضی
از آنها در والیت هرات تولید شده و بعضی آنها از خارج کشور وارد میگردد به استثنای چند قلم که با وضع تعرفههای بلند محصولی ،قسماً
واردات این نوع اقالم کاهش یافته است.
تعداد بانکها به تفکیک دولتی وخصوصی
در حال حاضر وضعیت بانکداری در والیت هرات قناعت بخش بوده درپهلوی چهار نمایندگی دافغانستان بانک و دفترساحوی بانک مرکزی
در هرات 13 ,بانک تجارتی (دولتی ،خصوصی نمایندگی های بانک های تجارتی) با  28شعبه بانکی فعالیت دارند که از جمله این بانکها سه
بانک تجارتی دولتی و ده بانک دیگر تجارتی مربوط به بخش خصوصی سرمایه گذاری داخلی و نماینده گی بانکهای خارجی هستند بیشتر
این بانک های از سال  2004به این سو آغاز به فعالیت نموده اند این فعالیت ها با معیارهای بین المللی همسان شده است بانکهای تجارتی
به حد کافی سرمایه دارند به همین دلیل سکتور بانکی در هرات با ثبات است .ناگفته نباید گذاشت که در پهلوی سیستم بانکی به تعداد
 309صرافی و  121فراهم کننده خدمات پولی در مارکتهای اسعاری فعالیت دارند.
فعالیت های عمده بانکی
•

افتتاح حسابات جاری ،پس انداز ومیعادی افغانی واسعاری

•

پرداخت معاشات مامورین ملکی ونظامی

•

پرداخت معاشات فامیل های شهدا ومعلولین

•

انتقاالت داخلی وخارجی وجوه

•

اعطای قروض

( 7ریاست اتاقهای تجارت و صنایع)
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•

لیتراف کریدت و بانک گرانتی

براساس آمار ارائه شده توسط دافغانستان بانک به والیت هرات در مجموع به تعداد  13بانک دولتی و خصوصی فعالیت دارند که تعداد آن
به تفکیک دولتی و خصوصی قرار ذیل است:
نوعیت بانک
بانکهای دولتی
بانکهای خصوصی

تعداد
دافغانستان بانک ،بانک ملی ،نوی کابل بانک ،و پشتنی بانک
بانک بینالمللی افغانستان ،غضنفر بانک ،میوند بانک ،عزیزی بانک ،باختر بانک  ,بانک الفالح,
مایکروفایننس ,بانک اسالمی افغانستان ,افغان یونایتد بانک

بنادر تجارتی

وگمرکات8

والیت هرات روابط تجارتی با ایران ،قزاقستان ،قرغزستان ،ترکیه ،کوریا ،روسیه ،ترکمنستان ،پاکستان ،چین ،آمریکا ،اوروپا ،دبی و برخی از
کشورهای دیگر دارد .دو بندرتجارتی اسالم قلعه و تورغندی که بیشترین صادرات و واردات تجارتی کشور را از آن صورت میگیرد نه تنها
نقش بسیارمهم در رشد وپیشرفت اقتصاد این والیت ،بلکه کل افغانستان ایفا نموده است .همچنین موجودیت گمرک هرات ،میدان هوایی
بین المللی ،نقش بسیار مؤثر در روند تجارت  ، TIRاحداث خط آهن هرات خواف ،اعمار سرکها و شاهراههای حلقوی؛ مانند اجرای پروژه
تاپی و ترانزیت در والیت هرات دارد.
اقالم مهم صادراتی والیت هرات شامل) میوه خشک ،زعفران ،قالین ،انار ،پوست ،پشم ،روده ،کشمیره ،سنگ مرمر و غیره(...میباشد.
پارکهای

صنعتی9

شهرک صنعتی والیت هرات از لحاظ تقسیمات ساحوی دارای چهار فاز بوده که سه فاز آن تکمیل و فاز چهارم آن نیز در شرف توزیع برای
سرمایه گذاران است که  810نمره زمین در مساحت دو نیم الی  5جریب از طرف ریاست پارک های صنعتی به متقاضیان عرصه صنعت
توزیع گردیده است .اکنون در شهرک صنعتی بیش از  600فابریکه موجود است که به تعداد ( )320فابریکه در سکتورهای مختلف فعالیت
تولیدی دارند و متباقی آن غیر فعال و همچنان بصورت فصلی فعالیت دارند .سکتورهای تولیدی شهرک صنعتی به بیش از  27سکتور
رسیده که شامل بخش مواد غذایی (کیک ،بسکویت ،پفک ،چاکلیت ،قند) نوشیدنی باب (آب معدنی ،انرژی ،نوشابه جات ،جوس باب)
ترشیجات ،ادویه جات ،مواد بهداشتی (صابون ،انوع کریم) ،مواد ساختمانی (سنگ مرمر ،عایق ،درب و پنجره ،ایزوگام) صنایع پالستیکی
(ظروف یکبار مصرف ،انواع لوله جات پولی اتلین و پولیکا ،میز و چوکی ،بوجی ،خریطه ،کفش ،سازههای پالستیکی ) قالین ،سازه های
فلزی و ذوب آهن (سیخ گل ،ظروف آلمونیمی ،پروفیل ،ذخایر و تانکرهای گاز ،شمش سرب و ذوب باطری) تولید آرد و پروسیس گندم،
دستمال کاغذی ،بسته بندی و تولید موتور سکلیت ،تجهیزات و لوازم برق رسانی میباشد.
تحلیل پوتانشیل و منابع موجود بالقوه انکشاف اقتصادی و اجتماعی سکتور اقتصاد و رشد سکتور خصوصی
از ظرفیت های و پوتانشیل های موجود در والیت هرات می توان به موجودیت شهرک صنعتی میتوان بحد اعظمی استفاده کرد .صادرات از
والیت هرات به خارج از کشور از زمانه های پیشین کشمش ،کنجد ،کشمیره و کرک ،قالین دست باف ،پشم گوسفند ،پوست گاو به هزارها
تن صورت میگرفت که فعالیت تجار صادرکننده را نشان میدهد .قابل یادآوری است که محصوالت تولیدی شهرک صنعتی هرات بر
عالوه اینکه در  34والیت افغانستان توزیع و به فروش میرسد به خارج از کشور نیز صادر میگردد .از جمله تولیدات این شهرک میتوان از
مواد خوراکی ،مصالح ساختمانی ،لوازم بهداشتی ،داروهای طبی ،نوشیدنیهای غیر الکولی ،خوراک طیور ،منتاژ موتورسکلیت ،سنگهای
تزئینی از قبیل مرمر ،رخام و غیره اند ،یاد آوری نمود .بنادر تورغندی و اسالم قلعه با مرزهای ترکمنستان و ایران زمینه فعالیت و کسب
( 8ریاست تجارت و صنایع والیت هرات)
( 9ریاست تجارت و صنایع والیت هرات)
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وکار را برای تجار به وجود آورده است همچنان نمی توان از صنایع دستی هرات که سبب جلب توجه صنعت گردشگری گردیده است
عبارت انداز :خامک دوزی ،گلدوزی ،شیشه سازی ،کاشی سازی و کاشیکاری ،قالین ،نمد ،گلیم بافی و حکاکی و غیره چشم پوشی نمود.
منابع اشتغال دیگر:
جمعآوری زبالهها:
شهر هرات در حدود  2,5ملیون نفوس دارد که در  15ناحیه شهر زندگی میکنند و در حال حاضر بخاطر جمع آوری زباله در سطح شهر
هرات هم بخش تنظیف شاروالی و هم دو شرکت در بخش سکتور خصوصی فعالیت دارند .با در نظر داشت امکانات و وسایط موجوده,
شاروالی و شرکتهای بخش خصوصی با درنظرداشت فشردگی پایین زباله این وسایط به طور اوسط روزانه در حدود  562متر مکعب زباله را
حتی زمانی که کامال پر هستند ،به ساحه دفن زباله انتقال می دهند ..شرکت های خصوصی به شکل خانه به خانه از  160گذر از مجموع
 317گذر زباله های شهر را جمع آوری میکنند .این مواد به ساحه مخصوص دفن زباله که در  17کیلومتری جنوب مرکز شهر قرار دارد
انتقال و تخلیه میگردد.
شاروالی نظر به کمبود پرسونل ،بودجه و امکانات نمیتواند طوری که الزم است زباله ها را به وقت و زمان و از تمام مناطق شهر جمع و
انتقال بدهد .بوسیلهی این پالن توقع میرود که جمعآوری و انتقال زبالههای تمام پانزده ناحیه بشمول ساحات تجارتی به سکتور خصوصی
از طریق توافق و امضا قرارداد طویل المدت واگذار شود و نقش شاروالی به نظارت و کنترول تغییر نماید .خصوصیسازی این روند مفادهای
زیر را در بر خواهد داشت:
•

سکتور خصوصی میتواند جمعآوری و انتقال زباله ها را به یک شکل بهتر و به موقع انجام دهد که از کثیف شدن شهر
جلوگیری میکند.

•

تغییر نقش شاروالی از اجرا به کنترول و سرپرستی فعالیت باعث افزایش بهره وری و مؤثریت خدماترسانی شاروالی
میشود.

•

افزایش اشتغالزایی

•

افزایش درآمد برای سکتور خصوصی

واگذاری پارکهای تفریحی به سکتور خصوصی
تا الحال پارک های تفریحی( تخت سفر ,پارک فرهنگ ,پارک ترقی و پارک پایحصار) به سکتور خصوصی واگذار شده است و همچنان اماکن تفریحای
دیگر نیز وجود دارد تا به سکتور خصوصی واگذار شود.

اعمار پل های هوایی
شهر هرات شاهد افزایش جمعیت در طی یک دهه اخیر بوده است .هجوم مردم از دهات و اطراف به داخل شهر ،شهر هرات را بسیار شلوغ
و مزدحم نموده که رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر شهر و عبور از سرکها و جادهها به یک مشکل مبدل شده است .فعالً کدام پل هوایی
برای عبور و مرور مردم در داخل شهر وجود ندارد که به آسانی و بدون کدام خطر ،سرک ها و جاده ها را عبور کنند .بنابراین یک ضرورت
است که پل های هوایی در جاهای مزدحم ساخته شوند که با ساخت این پل های هوایی ,برای شهروندان در قسمت عبور و مرورشان از
جادهها سهولت ایجاد میگردد .این پل های هوایی باید در مکانهای زیر اعمار گردند.
•
•
•
•

پل هوایی مقابل لیسه سلطان غیاث الدین غوری
پل هوایی مقابل لیسه گوهر شاد
پل هوایی مقابل لیسه امیر علی شیر نوائی
پل هوایی مقابل لیسه هاتفی
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ایجاد جمعه بازار (سیار)
ایجاد جمعه بازار به شکل سیار یک ابتکار نو در هرات است ،گرچه در بازار لیالمی بعضی روزهای مشخص (چهار شنبه بازار) برگزار
میگردد که لباس دست دوم خرید و فروش می شود ،اما به شکل سیار کدام بازاری در شهر هرات وجود ندارد .بازار سیار به تجارت ها و
خرید و فروش اجناس مختلف کمک خواهد کرد که اجناسشان را در جاهای مزدحم بخصوص میله جاها در روزهای جمعه به فروش
برسانند .سکتور خصوصی عالقمند خواهد بود که در روزهای جمعه در جاهایی که به همکاری شاروالی مشخص خواهد شد ،گرد هم آمده و
کاالی مورد نیاز مردم را برای شهروندان به فروش برسانند .شاروالی باید این موضوع را با اتحادیه پیشه وران در میان گذاشته و نحوه
اجرای آن را جستجو نمایند .بازار سیار باعث افزایش درآمد برای سکتور خصوصی خواهد شد و در عین حال سهولتی خوب برای شهروندان
بخاطر خرید و تهیه کاالی مورد ضرورتشان خواهد بود.
شاروالی هرات
شاروالی هرات یک واحد اداری غیر بودجوی بوده که بودجه خاصی از طرف دولت ندارد وعواید خود را از کانال های عایداتی قانونی خویش
بدست می آورد .مجموع پرسونل شاروالی هرات ( )1064نفر بوده که از جمله  236کارمند ومامور رسمی ( 8کارمند خانم و 228کارمند مرد)،
 25انجینیر و 828نفر اجیر وکارگر (  36زن و 792مرد)

میباشد10.

شاروالی هرات دارای  15ناحیه 271 ،گذر ،مساحت تحت پوشش این شاروالی  184,5کلیومتر مربع ونفوس تحت پوشش شاروالی هرات
درحدود  2,05ملیون نفر میباشد که  200هزار نفر آن بطور سیار از سایر والیات افغانستان وولسوالی های مربوطه شهر در رفت وآمد
هستند.
منابع عمده عواید شاروالی
منابع عمده عواید شاروالی عواید ثابت وغیر ثابت میباشند که هرکدام ذیال تشریح میگردد:
عواید ثابت :عوایدی از قبیل صفائی ،کرایه جاتی که از امالک شاروالی اخذ میگردد ،بندرها ،مسلخ ،اجاره اماکن ،عوارض سرکها ،جریمه ها،
جوازنامه ها وغیره هستند که توسط شهروندان به شاروالی تادیه میگردند.
عواید غیر ثابت :فروش امالک تجارتی ،رهایشی ،تکس نقشه ها وغیره.
مجموع عواید و مصارف درچند سال اخیر
جدول ذیل مقدار عواید و مصارف شاروالی هرات را منعکس میسازد:
عواید و مصارف شاروالی هرات طی سالهای  1393الی 1397

شماره

سال

مقدار عواید (افغانی)

مجموع مصارف (افغانی)

1

1394

331,916,636

263,471,046

2

1395

534,368,535

561,519,482

3

1396

493,603,537

465,119,599

4

1397

594,327,232

418,173,469

5

1398

459,232,841

455,186,660

2،413،448،781

2،163،470،256

مجموع

نوت :عواید و مصارف ماه قوس سال مالی  1398بصورت تخمینی درنظر گرفته شده است.
 10منبع :پروفایل شاروالی هرات ,راپور ارایه شده به ریاست محترم اقتصاد تاریخ 1398 -03- 22
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مقایسه عواید و مصارف
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عواید

منابع موجود شاروالی هرات
 .1موجودیت بورد مشورتی درسطح شاروالی
 .2ایجاد  207شورای انکشافی شهری درسطح گذارها ونواحی
 .3ایجاد  GA 20یا ( )Gozar Assemblyدرسطح نواحی است که خود  GAمتشکل از شورای های محلی میباشد یعنی
هر  1250خانه یک  GAدارند.
 .4ایجاد کتابخانه درمدیریت فرهنگی
 .5فعال شدن مرکز خدمات مراجعین
 .6تهیه وساخت پالن انکشاف اقتصادی  5ساله شاروالی
 .7تهیه وساخت پالن مدیریت زباله های جامد
 .8منظور شدن ماستر پالن شهر هرات
 .9پخش برنامه های تلویزیونی بخاطر ترویج فرهنگ شهر نشینی وآگاهی مردم از ارائه خدمات
 .10دایر نمودن عندالموقع جلسات استماعیه عمومی بخاطر حسابدهی دولت به ملت
 .11ایجاد کلپ انترنت رایگان برای جوانان وعالقمندان
 .12موجودیت کمیته های شاروالی ها درسطح مکاتب شهر وفاکولته تعلیم وتربیه
 .13الکترنیکی ساختن سیستم مالی وعواید شاروالی
 .14احیا وبازسازی سیستم آرشیو (حفظ ونگهداشت اسناد)
 .15جلب همکاری کارشناسان دررشته های اقتصاد ،فرهنگی ،انجینیری ومحاسباتی
 .16موجودیت شهرک بازی برای اطفال
 .17اعمار تعمیرات اداری برای نواحی پانرده گانه شاروالی
 .18بطول  180کیلومتر اسفالت درنواحی مختلف
 .19بطول  130کیلومتر جاده های خامه
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 .20بطول  180کیلومتر کانال های فاضالب به مقاطع کوچک وبزرگ
 .21بطول  385کیلومتر جویچه های کنار سرکهای پخته
 .22به تعداد  435پایه پلچک خورد وبزرگ
 .23بطول  28کیلومتر بلوارهای وسط جاده های اسفالت شده
 .24بطول  6,5کیلومتر دریناج های سرپوشیده
 .25شهرک رهایشی دولتی وخصوصی که اکثریت شان هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده اند
 .26به تعداد  20نقطه ساحه سبز درنواحی  15گانه شهر
 .27موجودیت  4گلخانه بخاطر تکثیر گلهای تزئینی
 .28موجودیت فیلتر حوض (تصفیه خانه) فاضالب درناحیه دهم شاروالی هرات
 .29به تعداد  800پایه چراغ های آفتابی نصب شده درنقاط مختلف شهر
 .30ساخت ونصب واترپمپ های آفتابی بخاطرآبیاری ساحات سبز
 .31تطبیق ماستر پالن درحصه عقب نشینی های شهری منجمله سرک از چوک سینما الی فرقه
 .32موجودیت دو شرکت دربخش تنظیف خصوصی وجمع آوری زباله جات خانگی
 .33جمع آوری وانتقال زباله های جامد شهری به ساحه دفن زباله روزانه درحدود ( )593متر مکعب
 .34فعالی ساختن سیستم مدیریت مالی واحد ()Integrated Financial Management System
حمایت تمویل کنندگان

موسسات داخلی و بین المللی همکار همرای شاروالی که در چندین سال اخیر در قسمت ارتقای ظرفیت ,تطبیق پروژه
های عام المنفعه و دیگر بخش های تخنیکی و اداری همرای شاروالی هرات همکاراند:
•

USAID/SHAHAR

•
•

UN-HABITAT
اتحادیه اروپا

•

بانک جهانی

•

میثاق شهروندی

ماستر پالن شهری
اولین ماستر پالن برای هرات در سال  1967با کمک تخنیکی دولت ایتالیا انکشاف یافت .در آن زمان مساحت شهر  2000هکتار و با
گنجایش  200،000ساکن بود .در سال  ،2010وزارت شهرسازی و مسکن یک ماستر پالن جدید برای این شهر طرح نمود اما فاقد
اطالعات قبلی و بررسی /مطالعه بود و وضعیت فعلی و تحول سریع شهر را در نظر نگرفته بود .ماستر پالن جدید به همین دلیل نتوانست
انکشاف سریع شهر را محدود نماید بناٌ ماستر پالن مذکور اصالح و اصالح آن در سال  2013منظور گردید .در سال  ،2011نهاد انکشاف
استراتیژی ملی افغانستان با همکاری ریاست شهر سازی ،پوهنتون هرات و شاروالی هرات با حمایت پوهنتون فلورانس ایتالیا ماستر پالن
استراتیژیک را طرح نمود .ماستر پالن استراتیژیک سه شهرک را در اطراف شهر فعلی برای گنجانیدن نفوس رو به رشد پیشنهاد نمود .با آن
هم ،بدلیل ظرف یت کم انکشافات سریع شهر ،این ماستر پالن استراتیژیک تطبیق نگردید .بیشترین انکشافات در شمال غرب و شمال جنوب
شهر صورت گرفته است نه در شهرک پیشبینی شده .ساحات مرکزی هرات ،نواحی اول الی ششم و هشتم پالن شده میباشند در حالیکه
ساحات ثانوی غیر پالنی هستند .این شهر متشکل از سه نوع مهم شکل شهری میباشد که به مرور زمان انکشاف نموده است :انکشاف
اساسی ،انکشاف نیمه پالن شده و انکشاف پراکنده .انکشاف اساسی بیشتر در ساحات مرکزی تاریخی جائیکه محالت میراث های فرهنگی
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قرار دارند ،صورت گرفته است .بیشتر ساکنین این ساحه دارای اقتصاد ضعیف میباشند .انکشاف نیمه پالن شده در ساحات دورتر از مرکز
شهر صورت گرفته است .انکشاف پراگنده شهر پس از سقوط رژیم طالبان ،زمانیکه بیشترین مهاجرین به کشور عودت نمودند صورت گرفته
است .در همین زمان ،شهر هرات افزایش زیاد نفوس را تجربه نمود که شاروالی ظرفیت جابجایی آنها را نداشت.

منبع :وزارت شهرسازی و مسکن

نقشه  : 3,2ماستر پالن باز ن گری شد ه شهر هرا ت 2013
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منبعUN-Habitat :

نقشه  : 2.2انکشاف شهر هرات ازسال 2016 - 1992

نقشه : 4,2ماستر پالن استراتیژیک شهر هرات توسط پوهنتون فلورانس 2011
منبع  :ماستر پالن استراتیژیک
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ساختار تشکیالتی رهبری اداره شاروالی هرات

بورد مشورتی شاروالی هرات

شاروال معادل بست 1

معاون شاروال بست 2

آمریت نظارت و
ارزیابی -بست 3

آمریت اداری -بست 3

رئیس عواید ,محاسبه و امور اداری
بست 2

آمریت عواید و محاسبه
بست 3

مشاورین بست 3

آمریت خدمات تخنیکی
و سکتوری بست 3

ریاست خدمات تخنیکی و
سکتوری بست 2

آمریت پالن
بست 3
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آمرین نواحی
بست 3

آمریت تنظیف
بست 3

آمر دفتر -بست 3

ریاست حکومتداری شهری
بست 2

آمریت حکومتداری شهری
بست 3

آمریت حکومتداری
الکترونیکی بست3 -

فصـــــل دوم
نما پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی
ادارات و تصدی ها به منظور استفاده از منابع دست داشته خویش و همچنان جذب منابع مالی بالقوه ای موجود ,نیاز به پالن های استراتیژیک در
زمینه های مختلف داشته ,واین استراتیژی ها باید مبنای برای فعالیت های بعدی ادارات درنظر گرفته شود.
با

روشنایی

اهمیت

پالن

استراتیژیک ,از اینکه شاروالی
هرات یک تصدی است و منابع
مالی از درک های مختلف بدست
آورده و دوباره برای ارائه خدمات
موثر برای شهروندان استفاده
مینماید ,و درانکشاف اقتصادی,
اشتغال زایی و رشد سکتور
خصوصی نقش برازنده ای میتواند
بازی کند ,این شاروالی برآن شد تا
پالن انکشاف اقتصادی را ترتیب
نمایند تا ازیکطرف از منابع
اقتصادی موجوده بصورت دقیق,
متمرکز و پالن شده استفاده
صورت گیرد تا متضمن رشد
اقتصادی متوازن شده و ازطرف

اعضای کمیته رهبری و تخنیکی بازنگری پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات – سال 1398

دیگر ازضایع شدن منابع مالی
اعانه شده جلوگیری صورت گرفته و از این کمک های مالی دونرها دربخش فعالیت های اقتصادی بصورت موثر استفاده صورت گیرد .یکی از چالش
های عمده نهادها ,نبود افراد مسلکی در پروسه تهیه پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی و تطبیق آن در شاروالی بشمار میرود که این مشکل در
جریان ورکشاپ پالن استراتیژیک اقتصادی محلی یک مسئله مهم و ضروری پنداشته شده است.
برای اولین بار جهت ترتیب پالن انکشاف اقتصادی شاروالی ,ورکشاپ عامه با اشتراک اعضای کمیته رهبری ،ادارات ذیربط ،اعضای بورد مشورتی و
سایر ارگانهای مربوطه جهت انتخاب و اولویت بندی پروژه ها نظر به خواست و پیشنهادات مردم به منظور حل مشکالت آنها ها در پنج سال آینده
تدویر یافت .اعضای کمیته های تخنیکی و رهبری مسولیت انتخاب پروژه های را داشتند که در پنج سال آینده با کمک های تخنیکی و مالی سکتور
خصوصی مربوطه تطبیق میگردید .اشتراک کنندگان این ورکشاپ عالوه بر کارمندان کلیدی شاروالی هرات و سایر ادارات مانند :ریاست اقتصاد،
ریاست شهر سازی ،ریاست امور زنان ،کارشناس مقام والیت  ،ریاست محیط زیست ،ریاست اتاق های تجارت ،پوهنحی اقتصاد ،پوهنحی انجینیری،
اعضای بورد مشورتی وهمکاران پروگرام « شهر» بودند .این اقدامات یاد شده را بعنوان سنگ تهداب فعالیت ها و ترتیب پالن های انکشاف
اقتصادی سالهای بعدی درنظر گرفته شده است .بادرک اهمیت این پالن ,درسال مالی  1398براساس درخواست شاروالی هرات ,کمیته های رهبری
و تخنیکی مرور و بازنگری پالن انکشاف اقتصادی برای سالهای  1399الی  1403ایجاد شد و این پروسه را شاروال هرات بصورت رسمی افتتاح کرد
که بعداز دایر نمودن تعدا  8جلسه تخنیکی به اشتراک ادارات سکتوری مثل ریاست اقتصاد ،ریاست شهر سازی ،ریاست امور زنان ،ریاست اطالعات و
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فرهنگ ,ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ,کارشناس مقام والیت ،ریاست محیط زیست ،ریاست اتاق های تجارت ،پوهنحی اقتصاد ،ریاست
اراضی ,اعضای شورای مشورتی وهمکاران پروگرام « شهر» این پالن مرور وبازنگری گردید و همچنان جلسه عمومی همرای نماینده گان مردم
دایر و نظریات شان درمورد پروژه های پالن مدنظر گرفته شده است.
نما اقتصادی
این پالن به دو فصل تقسیم بندی گردیده است که فصل اول آن بصورت عمومی تحلیل وضعیت موجودی والیت هرات را مورد بحث قرار میدهد
و بخش دوم آن که عبارت از پروفایل اقتصادی پالن میباشد ,موارد ذیل را شامل میگردد :
موارد ذیل در نما پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی شامل است:
 .1دیدگاه اقتصادی شاروالی هرات
 .2ماموریت اقتصادی شاروالی هرات
 .3تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدات،
 .4تحلیل ،تجزیه ،تشخیص و شناسایی ضروریات مهم اقتصادی شهر.
 .5ساختن چهار چوب پالن استراتیژیک انکشاف اقتصاد محلی.
 .6پالن عملیاتی پنج ساله و اولویت بندی پروژه ها.
 .7پروفایل انفرادی پروژه.
دیدگاه (چشم انداز) اقتصادی شاروالی هرات
داشتن یک دیدگاه مشخص برای هر اداره ضروری پنداشته میشود و این دیدگاه طوری باید درنظر گرفته شود که سوق دهنده/جهت دهنده فعالیت
های یک سازمان باشد .چشم انداز میتواند مسیر اهداف شاروالی را مشخص کند تا برحسب آن نوع خدمات را اولویت بندی کرده و با درنظرداشت آن
خدمات الزم را به مردم عرضه نماید و همچنان این چشم انداز تعیین مینماید که شاروالی در آینده در چه سطحی قرار خواهد گرفت .همچنان یکی
دیگر از ویژه گی های چشم انداز این است که نباید کوتاه مدت باشد بلکه باید همیشه دارای یک هدف بزرگ و وسیع باشد.
چشم انداز/دیدگاه انکشاف اقتصادی شاروالی توسط کمیته رهبری و اشتراک کنندگان کمیته تخنیکی مشخص گردیده و نظر مردم درمورد دیدگاه
اقتصادی شاروالی نیز اخذ شده است تا مطابق این دیدگاه ،پروژه ها و فعالیت ها اولویت بندی شده و مورد اجراء قرار گیرد.
ازنظر دانشمندان هر چشم انداز باید دارای ویژه گی های ذیل باشد:
•

محدوده فکری اداره را باید تعیین نماید.

•

مسیر هدف باید مشخص گردد.

•

نظر به نیاز ،بسوی مراجع مربوطه حرکت کند.

•

در عرصه فکری کارمندان تالش بعمل آید .

•

اعتماد به نفس را ایجاد کند.

•

اعتماد و باور ها را افزایش دهد.

و بصورت مشخص عناصر چشم انداز قرار ذیل بیان شده است:
•

مثبت و قناعت بخش باشد.

•

رابطه بین ماموریت و باور ها را افزایش دهد.

•

بیانگر خواست های شما در آینده ها باشد.

•

آشکار ،پر مفهوم و توصیفی باشد
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دیدگاه (چشم انداز) اقتصادی شاروالی هرات طورذیل تعیین شده است:
) هرات شهری با خدمات موثر شهری و زیر بنایی متوازن ،مشوق مشارکت سکتور عامه – خصوصی ,زمینه ساز فرصت های اشتغال زایی با تطبیاق
پالن های راهبردی شاروالی به منظور رشد و انکشاف اقتصادی شاروالی و شهریان)
ماموریت انکشاف اقتصادی شاروالی هرات
ماموریت هر شاروالی باید نظر به اقتصاد ،نیازمندی ها ،خدمات شهری ،وظیفه های اداری ،و وسیع ساختن پیشینه های اجتماعی تشکیل شده باشد.
عرضه خدمات بهتر وظیفه هر شاروالی بوده که در چارچوب قوانین و مقررات آن بصورت مشخص و مفصل توضیح داده شده است ،اساسا هر قدر که
ظرفیت و نیازمندی های مردم بلند برود ،به همان اندازه شاروالی باید تالش نماید تا خدمات بیشتری را نظر به نیاز های مردم فراهم نماید .برآورده
کردن ابعاد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر شاروالی مربوط به عرضه خدمات بهتر و به موقع آن میگردد که در نتیجه باعث سربلندی و کامیابی
شاروالی ها در عرصه عرضه خدمات بهتر به مردم میگرد .شاروالی ها با موجودیت منابع و امکانات دست داشته خود در سطح شهر ،میتوانند پالن
های استراتیژیک را نظر به در خواست و ایجاب الزامات ساکنین تحت اثر شاروالی را در نظر بگیرند.
ویژگی های ماموریت
از دیدگاه ورن مک چیننز ماموریت سازمان باید دارای ویژگی های زیر باشد:
•

سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد بشود  ،معرفی نماید.

•

به اندازه ای محدود باشد که برخی از فعالیت های مخاطره آمیز را حذف نماید و بدان اندازه گسترده و وسیع باشد که نوید رشد خالق و
نوآوری را بدهد.

•

سازمان را از سایر سازمان ها متمایز نماید.

•

به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت های کنونی و آینده را ارزیابی کرد.

•

به حد کافی واضح و آشکار باشد تا همه ی اعضای سازمان بتوانند آن را درک نمایند .

•

ایجاد محیط مساعد برای تامین و حفظ همکاری خوب با سکتور های خصوصی جهت تشویق سرمایه گذاران.

•

قوی ،متحد و یکپارچه باشد..

لزوما ماموریت هر اداره باید ,به سه سوال ذیل پاسخگو باشد.
•

فواید اش چی است؟

•

کی ها از آن بهرمند میشوند؟

•

شاروالی کدام فعالیت را انجام داده و آن را به کدام مسیر سوق میدهد؟

•

با نظر داشت عناصر فوق الذکر کمیته رهبری ماموریت ذیل را برای شاروالی هرات انتخاب کردند.

ماموریت پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی شاروالی هرات طور ذیل بیان شده است:
) شاروالی هرات طی  5سال آینده جهت ارائه خدمات موثر شهری ,انکشاف متوازن ,اشتغال زایی ,آماده سازی شرایط الزم و مناسب جهات تساهیل
مشارکت ،تشویق و ترغیب سکتور خصوصی و موسسات ملی و بین المللی بمنظور سرمایه گذاری در تطبیق پروژه ها ,تالش میورزد
تحلیل نقاط قوت ,ضعف ،فرصت ها و تهدید ها )(SWOT
تحلیل ) (SWOTازجمله ابزاری کارآمد و مفید ارزیابی شرایط محیطی و توانایی های درون سازمانی شمرده میشود که وضعیت کنونی یک نهاد و
یا سازمان را با استفاده ازآن میتوان تحلیل کرد .درحقیقت نقاط قوت ,ضعف ،فرصت ها و تهدید ها دریک سازمان ازطریق این ابزار مشخص میشود .ماهیت
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قوت و ضعف مربوط به ویژه گی های درون سازمانی بوده و فرصت و تهدیدها معموال بعنوان عوامل محیطی درنظر گرفته میشود .معلومات هریک
از بخش های آن قرار ذیل تعریف گردیده است:

نقاط قوت  :Strengthsعبارت از منابع و توانایی های که سازمان دراختیار دارد ,نقاط قوت یک اداره ویا یک کاربرد موفق
از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری یک اداره میباشد.
نقاط ضعف  :Weaknessesنبود بعضی از توانایی های کلیدی در سازمان را میتوان نقطه ضعف نامید و عدم بهره برداری
ازیک عامل کلیدی رقابت پذیری سازمان را کاهش میدهد .و یا نقاط ضعف یک اداره ویا یک کاربرد نا موفق از یک شایستگی
یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری شرکت را کاهش میدهد ،با درنظرداشت نقاط ضعف شهر هرات،
اشتراک کنندگان در جریان ورکشاپ پروژه ها ی را اولویت بندی نموده ،که به نقاط ضعف شهرداری نقطه پایان بخشند.
فرصتها  :Opportunityفرصت یک حالت خارجی است که میتواند بصورت مثبت به پارامتر های عملکردی اداره تاثیر
گذاشته و مزیت رقابتی را بهبود بخشد .در جلسات تخنیکی پالن انکشاف اقتصاد محلی فرصت های موجود روی بحث شد و
میکانیزم های بمنظور استفاده موثر از این فرصت ها نیز مشخص گردید.
تهدیدات  : Threatsیک حالت خارجی است که میتواند بصورت منفی در عملکرد اداره تاثیر گذاشاته و مزیات رقاابتی کاه
ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش میدهد .در جریان ورکشاپ اشتراک کنندگان بارروی چاالش هاای
بحث کردند تا فرا راه تطبیق پالن،مانع ایجاد نکنند .در جلسات تخنیکی پالن انکشاف اقتصاد محلای روی تهدیادات موجاود
بحث گرفته شد و میکانیزم های بمنظور استفاده موثر از این فرصت ها نیز مشخص گردید
کمیته رهبری پالنگذاری در شاروالی هرات چهار سکتور/بخش عمده را که این پالن انکشافی بر مبنای آنها استوار خواهد بود
در نظر گرفتند و مطابق به همان چهار سکتور/بخش عمده اهداف و مقاصد را تعین کرده و متناسب به آنها یک تعداد پروژه ها
و فعالیت ها را انتخاب نمودند ،که این چهار سکتور قرار ذیل اند:
أ.

بهبود ارائه خدمات شهری

ب.

بهبود آگاهی عامه و روابط شاروالی

ج.

بهبود زیر بنا ها و محیط زیست

د.

بهبود و ازدیاد عواید شاروالی

ه.

رشد سکتور خصوصی

پروژه های که دراین پالن درنظر گرفته شده است مرتبط به تمام اهداف ذکر شده میباشد .باید خاطر نشان ساخت که اکثر
پروژه ها طوری باهمدیگر ارتباط دارند که با دست یابی به یکی از پروژه ها میتوان به چندین هدف پالن انکشاف اقتصادی
نایل آمد ,خصوصا پروژه های زیربنایی و محیط زیست ,معلومات باتطبیق آن میتوان خدمات رسانی موثر و همچنان تغییر در
عواید شاروالی ایجاد نمود.
برای هر نقطه قوت ,ضعف ,فرصت و تهدید یک درجه /فیصدی مشخص قرار ذیل تعیین شده است:
اهمیت متوسط )60 – 40( :فیصد

بسیار کم )20 – 0( :فیصد

کم )40 – 20 ( :فیصد

اهمیت زیاد )80 – 60( :فیصد

اهمیت بسیار زیاد )100 – 80( :فیصد
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براساس ارزیابی وضعیت شاروالی هرات ,نقاط قوت ،ضعف ،تهدید ها و فرصت های آنها بررسی و شناسائی شده که خالصه آن
در جداول ذیل درج اند:
جدول نقاط قوت ها و ضعف ها
شماره

قوت ها
موجودیت ملکیت های تجارتی و زمین های شاروالی

بسیار
زیاد

1

کمبود موجودیت پالیسی ،طرزالعمل ،راهکار بخاطر فعالیت های
عوایدی و ارائه خدمات

موجودیت منابع و چشمه های مختلف عایداتی به
شاروالی

متوسط

2

موجودیت پالن های انکشافی و افزایش عواید

زیاد

3

1

2
3

اهمیت

شماره

ضعف ها

4

استفاده

ناکافی بودن بودجه اداره شاروالی هرات جهت رسیدگی به نیاز
های اولیه شهروندان و ارائه خدمات شهری
نبود یک دیپارتمنت و برنامه های مشخص برای جستجوویافتن
منابع اقتصادی

اهمیت
کاهش
بسیار
زیاد
متوسط
زیاد

موجودیت دوکان ها و کسبه کاران زیاد در شهر هرات

بسیار
زیاد

4

کمبود آگاهی دهی به شهروندان از فرهنگ شهر نشینی و پائین
بودن آگاهی ومسئولیت شهروندان در قبال شهر شان

زیاد

موجودیت بورد مشورتی

زیاد

5

نداشتن وسایل و وسایط تخنیکی بحد کافی در بخش های
مختلف

متوسط

موجودیت دپیارتمنت سر سبزی و جمع آوری زباله ها

کم

6

عدم توسعه ماستر پالن در ساحات مربوطه شهر

زیاد

موجودیت محصوالت زراعتی و میوه جات برای ایجاد
مارکت های میوه و سبزیجات

متوسط

7

روند کند جمع آوری عواید

زیاد

ترتیب پالن های تفصیلی برای نواحی  15گانه

متوسط

8

نبود شرایط مناسب مصرف بودجه

کم

9

همکاری سکتور خصوصی درتمام عرصه ها

کم

9

پائین بودن صالحیت های مالی و اداری در سطح شاروالی
والیت هرات

متوسط

10

موجودیت موسسات ملی و بین المللی همکار

زیاد

10

عدم استفاده ازپالن عملی ازدیاد چشمه های عایداتی

زیاد

11

دسترسی محدود به تکنالوژی به روز و نبودن امکانات کافی در
شاروالی هرات

زیاد

12

کم توجهی ونبود نیروی قوی درجهت بدست آوردن امالک
غصب شده شاروالی هرات

زیاد

5
6
7
8

13
14

کمبود هماهنگی و همکاری مناسب بین اداره شاروالی و ادارات
ذیربط
عدم موجودیت یک سیستم ترانسپورتی وحمل نقل شهری
درست برای شهروندان

15

کمبود پارکینگ های شهری

16

کمبود خدمات سرویس های بهداشتی (تشناب ها)
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زیاد
متوسط
زیاد
بسیار
کم

فرصت ها و تهدیدات
شماره

فرصت ها

اهمیت
استفاده

شماره

تهدیدات

اهمیت
کاهش

1

موجودیت شهرک صنعتی .

متوسط

1

مشکالت امنیتی و شرایط نامناسب اوضاع سیاسی و
اقتصادی کشور

بسیار زیاد

2

موجودیت موسسات همکار با شاروالی هرات .

بسیار زیاد

2

نبود میکانیزم مبارزه با فساد اداری

زیاد

3

موجودیت ریاست اتاق های تجارت

متوسط

3

رقابت های ناسالم شرکت های کشور های همسایه با
شرکت های تولیدی داخلی

کم

4

موجودیت دوبندر تجارتی در هرات .

بسیار زیاد

4

کمبود منابع انرژی برق  ,گاز ( عدم موجودیت منابع
داخلی)

زیاد

5

موجودیت کدر های متخصص پوهنتون دولتی و
موسسات تحصیالت عالی خصوصی.

زیاد

5

مهاجرت مردم والیات همجوار حتی والیات دور دست و
روستاها به شهر و کمبود نواحی شهر و اعمار ساختمانها
و خانه های غیر معیاری و عدم رعایت اصول شهروندی

زیاد

6

توجه و تشویق دولت و نهاد های بین المللی جهت
توانمند سازی و حمایت جندر.

متوسط

6

ضعف آگاهی شهروندان از فرهنگ شهر نشینی

زیاد

7

موجودیت شورای متخصصان .

کم

7

موجودیت زورمندان و عدم رعایت قوانین شهری و
ممانعت در تطبیق ماستر پالن و پرداخت محصوالت
شهری

متوسط

8

موجودیت شرکت های بزرگ تجارتی سکتور خصوصی
و عالقمندی آنها به سرمایه گذاری در شهرهرات.

زیاد

8

غصب ملکیت ها و امالک شاروالی توسط زورمندان

بسیار زیاد

9

افزایش مارکیت ها ،خانه های رهایشی ،دوکان ها و
غیره در شهر که باعث بلند رفتن میزان عاید شاروالی
از درک محصول جواز صنفی و صفائی منازل میشود.

بسیار زیاد

9

ازدحام شهری

زیاد

10

موجودیت بستر های مناسب سرمایه گذاری.

زیاد

10

فقر و بیکاری

زیاد

11

تجربه های الزم سرمایه گذاری درسکتور خصوصی.

زیاد

12

موجودیت نیروی برق (تنویر جاده های درون شهری با
موجودیت آمریت برق)

زیاد
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شناسایی ضروریات مهم اقتصادی شهر:
کمیته مرور و بازنگری پالن انکشاف اقتصادی شاروالی هرات طی جلسات متعدد و بحث و تبادل نظر مشکالت ذیل را شناسایی نموده اند که قرار
ذیل درج میباشد.
 .1کمبود موجودیت پالیسی ،طرزالعمل ،راهکار بخاطر فعالیت های عوایدی و ارائه خدمات
 .2ناکافی بودن بودجه اداره شاروالی هرات جهت رسیدگی به نیاز های اولیه شهروندان و ارائه خدمات شهری
 .3نبود یک دیپارتمنت و برنامه های مشخص برای جستجوویافتن منابع اقتصادی
 .4کمبود آگاهی دهی به شهروندان از فرهنگ شهر نشینی و پائین بودن آگاهی ومسئولیت شهروندان در قبال شهر شان
 .5نداشتن وسایل و وسایط تخنیکی بحد کافی در بخش های مختلف
 .6عدم توسعه ماستر پالن در ساحات مربوطه شهر
 .7روند کند جمع آوری عواید و نبود شرایط مناسب مصرف بودجه
 .8پائین بودن صالحیت های مالی و اداری در سطح شاروالی و الیت هرات
 .9عدم استفاده ازپالن عملی ازدیاد چشمه های عایداتی
 .10دسترسی محدود به تکنالوژی به روز و نبودن امکانات کافی در شاروالی هرات
 .11کم توجهی ونبود نیروی قوی درجهت بدست آوردن امالک غصب شده شاروالی هرات
 .12کمبود هماهنگی و همکاری مناسب بین اداره شاروالی و ادارات ذیربط
 .13عدم موجودیت یک سیستم ترانسپورتی وحمل نقل شهری درست برای شهروندان
 .14کمبود پارکینگ های شهری و خدمات سرویس های بهداشتی (تشناب ها)
شاروالی هرات برای رفع نقاط ضعف یادشده ,فعالیت ها وپروژه های مشخصی را دراولویت کاری خویش قرار میدهد تا با تطبیق این فعالیت ها,
تغییر ات الزم و بالقوه ای را درتمام عرصه های خدمات رسانی مرعی گردد .هریک از فعالیت ها یکی از نقاط ضعف را هدف قرار داده ,و تالش
صورت میگیرد که از نقاط ضعف کاهش یافته به نقاط قوت برای شاروالی تبدیل گردد .که از جمله فعالیت ها میتوان از شمه ای فعالیت ها طور ذیل
یادآوری نماییم:
•

تثبیت ،توسعه و نوسازی امالک تجارتی شاروالی

•

تدویر جلسات هماهنگی شاروالی با ادارات ذیربط

•

استحکام روابط باموسسات تعلیمی و تحصیالت عالی (ایجاد شاروالی های مکاتب با هماهنگی شاروالی هرات و ریاست معاارف هارات) و
برگذاری پروگرام های آموزشی ازطریق بخش تحصیالت عالی و تحقیقات علمی

•

نشست های مداوم با تجار و اتاق های تجارت  ,ایجاد هماهنگی های الزم فرهنگی فی مابین اتاق های تجارت و شاروالی هرات

•

آگاهی دهی از طریق رسانه های محلی

•

نشر مجدد مجله "شهر ما"

این فعالیت ها باعث هماهنگی بین ادارات ,شاروالی و مردم میگردد که درنتیجه تطبیق این فعالیت ها مردم آگاهی کافی درمورد فعالیت های
اقتصادی ,انکشافی و خدماتی شاروالی معلومات بدست می آورند و درنتیجه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر مثبت باالی رشد عواید شاروالی
داشته و در راستای تطبیق پروژه ها و اولویت های شاروالی کمک زیادی مینماید .طوریکه ارزیابی میگردد در ادارات دولتی نبود هماهنگی الزم باعث
عدم تطبیق اکثر پروژه های عام المنفعه میگردد .تمرکز شاروالی هرات در  5سال بعدی برعالوه درنظر گرفتن و تطبیق پروژه های عایداتی و غیر
عایداتی برروی یک تعداد فعالیت های خواهد بود که ازیکطرف نقش شاروالی را دربین مردم برجسته ساخته و مردم نسبت به کارکردهای شاروالی
دید مثبت پیدا میکنند و از طرف دیگر زمینه رشد عواید و هماهنگی ادارات و شاروالی مهیا شده ,و پروژه ها بصورت هماهنگ و موثر تطبیق خواهد
شد.

لیست

فعالیت

ها

جدول

در
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ذیل

بیان

شده

است.

لیست فعالیت های شاروالی هرات ()1403-1399
شماره

اقدامات /فعالیت ها

1

تدویر جلسات
هماهنگی

2

تثبیت  ،توسعه ونوسازی
امالک تجارتی شاروالی

3

استحکام روابط
باموسسات تعلیمی
وتحصیلی

مقاصد

مشکالت

نتایج

الف :کاهش کاغذپرانی ها و
بوروکراسی
ب :هماهنگی های الزم بین
ادارات دولتی ،موسسات ملی و
بین الملی

شاروالی یک اداره خدمات رسانی مردمی میباشدکه با همه مردم ،ادارات و
موسسات سر و کار داشته  ،ولی به علت نبود هماهنگی بین این ریاست و
سایر ارگان ها – مردم و بخش خصوصی باعث ضرر های زیادی به شاروالی
هرات شده است  .شاروالی هرات یک سرک را ترمیم – قیر ویا جغل انداری
نموده ویا کوچه ها سمنت مینماید ولی اداراتی مثل مخابرات ،ریاست برق،
آبرسانی و غیره به خاطر فعالیت های خویش تخریب میکنند که هم شاروالی
و هم مردم منطقه متضرر میشوند .همچنان عدم هماهنگی با بخش سکتور
خصوصی باعث عدم تطبیق پروژه های که این بخش میتواند انرا تطبیق کند
که این امر باعث فرار سرمایه ها از کشور میشود.

اجرای امورات
مشترک بصورت
موثر و جلوگیری از
ضیاع وقت بخاطر
کاغذ پرانی های غیر
موثر

الف :مشخص نمودن تعداد
ملکیت های شاروالی
ب :تنظیم امور امالک شاروالی
ج :پالنگذاری دقیق برای
استفاده موثر از ملکیت های
شاروالی بعداز تعین شدن تعداد
ملکیت ها

متاسفانه در طی جنگ های داخلی اسناد زیادی از ملکیت ها حریق و یا
ازبین رفته که با این مشکل یک تعداد افراد سو د جو توانستند که ملکیت
های زیادی از شاروالی را غصب و دزدی کنند  .ریاست شاروالی که یک اداره
غیر نظامی و غیر سیاسی است نمیتواندکه ملکیت های خویش را ازدست زور
مندان و یا غاصبین مسترد کند ولی ریاست شاروالی میتواند با یک پالن و
برنامه منظم تثبیت ملکیت های خویش را مطابق کتاب های امالکی موجود
و هم از طریق تماس بامردم و وکالی گذر مشخص و احاطه نموده وبرایش
سند تهیه کنند که این خود باعث ازدیاد عواید ثابت برای شاروالی خواهد بود .

مدیریت دقیق و
استفاده موثر از تمام
ملکیت های شاروالی

الف :استفاده های
اقتصادی موثر از ملکیت
های شاروالی
ب :جلوگیری از غصب
ملکیت های شاروالی

الف :انتقال معلومات درمورد
فعالیت های شاروالی به
شهروندان
ب :ارائه آموزش درمورد فعالیت
های اداری برای شاگردان
ج :ترویج فرهنگ شهر نشینی

عدم همکاری مردم و پایین بودن فرهنگ شهر نشینی و شهروندی در شهر
مثل هرات باعث مشکالت زیادی ازجمله عدم رعایت حقوق شهروندی ،عدم
پرداخت مالیات ,فیس ,اعمار تعمیر غیر پالنی ,ناپاکی شهر وعدم آگاهی از
قوانین شاروالی شده که ریاست شاروالی با تطبیق این پروژه باعث توسعه و
گسترش فرهنگ شهری و شهروندی و جلب همکاری بیشتر مردم وهمه
اقشار خواهد شد.

الف :ترویج فرهنگ
شهر نشینی و
تبلیغات درمورد
فعالیت های شاروالی
هرات

رشد فرهنگ شهر
نشینی در بین مردم
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تاثیرات

پیشرفت امورسکتور
عامه بصورت منظم و
دقیق و تطبیق پروژه ها
بصورت موثر

سکتور

ب :بهبود آگاهی
عامه و روابط
شاروالی

ب :بهبود آگاهی
عامه و روابط
شاروالی

ب :بهبود آگاهی
عامه و روابط
شاروالی

4
آگاهی دهی از طریق
رسانه های محلی

5
رشد و توسعه مجله "شهر
ما" در شاروالی هرات

6

7

8

نشست های مداوم با تجار
و اتاق های تجارت ایجاد
هماهنگی های الزم
فرهنگی فی مابین اتاق
های تجارت و شاروالی
هرات

ایجاد جمعه بازارها

ایجاد و نصب آدرس
گذاری شهری ( لوحه
های رهنما -چوکی ها)

الف :ترویج فرهنگ شهر نشینی
ب :جلب و جذب سرمایهگذاری سکتور
خصوصی

الف :بلند بردن میزان آگاهی شهروندان
از فعالیت ها و دست آورد های
شهرداری.
ب :ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی.
ج :بلند رفتن آگاهی شهروندان از
مسئولیت ها و اصول شهرنشینی
الف :جلب توجه بخش خصوصی به
شاروالی
ب :ارائه خدمات بهتر از طریق شریک
ساختن بخش خصوصی
ج :تطبیق پروژهای موثر ،به بموقع و
مفید

در شهر هرات اکثراً از قوانین و اصول شهر نشینی آگاه نبوده و باعث بی نظمی به شهر
میگردند ،لذا راه اندازی برنامه های آگاهی عامه ،ایجاد نشریه ماهوار ،و تاسیس یک
استیشن تلویزیون برای شاروالی جهت آگاهی دهی شهروندان و آگاه ساختن آنها از
حقوق و مسئولیت های شهری شان و دست آورد و کارکرد اداره شهرداری و برقراری
ارتباطات موثر با شهروندان ضروری می باشد.
شهر هرات به دلیل مهاجرت مردم از والیات همجوار و دهات به شهر هرات نفوس
آن رو به افزایش است .که اکثراً از قوانین و اصول شهر نشینی آگاه نبوده و باعث بی
نظمی به شهر میگردند ، ،لذا راه اندازی برنامه های آگاهی عامه ،ایجاد نشریه ماهوار،
و تاسیس یک استیشن تلویزن برای شاروالی جهت آگاهی دهی شهروندان و آگاه
ساختن آنها از حقوق و مسئولیت های شهری شان و دست آورد و کارکرد اداره
شهرداری و برقراری ارتباطات موثر با شهروندان ضروری می باشد.
عدم هماهنگی بین ریاست شاروالی هرات و اتاق های تجارت که یکی از اساسی ترین
اداره خدمات رسانی مردمی میباشد باعث عدم تطبیق پروژه های عام المنفعه شده و در
نتیجه باعث فرار سرمایه های ملی و بین المللی میگردد.

ترویج فرهنگ شهرنشینی و
تبلیغات درمورد فعالیت های
شاروالی هرات

بلندرفتن سطح
آگاهی مردم و
افزایش میزان
همکاری مردم با
دولت
بلندرفتن سطح
آگاهی مردم و
افزایش میزان
همکاری مردم با
دولت

جذب سکتور خصوصی

پیشرفت امورسکتور
عامه بصورت منظم و
دقیق و تطبیق پروژه
ها بصورت موثر

بلند بردن میزان هماهنگی
و همکاری شهروندان و
ترویج فرهنگ شهر نشینی

الف :ایجاد زمینه های الزم برای
رشد اقتصادی فعالیت های متشبثین
ب :ازدیاد عواید شاروالی

در شهر هرات تابحال بازارهای مثل جمعه بازار ایجاد نشده وهمچنان مواد
مورد نیاز اولیه شهروندان در یک مکان مشخص ارائه نمیگردد .ایجاد این
بازارها از لحاظ اقتصادی زمینه خوبی برای رشد فعالیت های اقتصادی
شهروندان مهیا میسازد

الف :ازدیاد عواید شاروالی
به مبلغ  720هزار افغانی
ساالنه
ب :مهیا شدن زمینه
فعالیت های اقتصادی
برای متشبثین کوچک

الف  :سهولت در آدرس دهی برای
شهروندان
ب :مجهزکردن مکان های عمومی
مثل ایستگاه بس ها و غیره
ج:نامگذاری همه مکان های
عمومی

در شهر هرات هیچ رهنما ی وجود ندارد تا درقست ادرس دهی کمک نماید .یا
درهنگام انتظار در ایستگاه های ملی بس برای افراد سالم و یا مریض ها وافراد
ناتوان و مسن هیچ سهولتی برای رفع خستگی شان وجود ندارد و ساعت ها
باید در زیر باران و یا آفتاب گرم سر پا ایستاده شده و منتظر باشند .ریاست
شاروالی هرات با تطبیق این پروژه و با همکاری بخش خصوصی به راحتی
میتواندکه این مشکل را رفع نماید.

الف :تنظیمات امور
شهری بصورت منظم
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ب :بهبود
آگاهی عامه و
روابط شاروالی

ب :بهبود
آگاهی عامه و
روابط شاروالی

ب :بهبود
آگاهی عامه و
روابط شاروالی

انسجام و کنترل
بهتر باالی نرخ
مواد و سهولت
برای شهروندان

الف :بهبود
ارائه خدمات
شهری

الف :ارائه خدمات
معیاری برای
شهروندان
ب :جلوگیری از
سرگردانی و ضیاع
وقت شهروندان

الف :بهبود
ارائه خدمات
شهری

جدول نتایج و تاثیرات:
لیست پروژه های پیشنهادی پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399باتاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی -تمویل کننده :شاروالی هرات
شماره

001

002

003

004

اقدامات /پروژه

اعمار دکاکین جاده
شمالی مسجد
جامع

اعمار دکاکین جاده
جنوبی مسجد
جامع

اعمار مارکت در
پهلوی کتابخانه

ساخت پارک های
تفریحی برای
اطفال در سطح
نواحی شهر

مقاصد
الف :رشد فعالیت های
اقتصادی متشبثین
ب :ازدیا چشمه های
عایداتی
ج :تغییر نمای شهر
هرات
الف :رشد فعالیت های
اقتصادی متشبثین
ب :ازدیا چشمه های
عایداتی
ج :تغییر نمای شهر
هرات
الف :رشد فعالیت های
اقتصادی متشبثین
ب :ازدیا چشمه های
عایداتی
ج :تغییر نمای شهر
هرات
الف :ایجاد زمینه های
الزم تفریحی برای
اطفال
ب :ایجاد فضای سبز در
هرپارک

مشکالت
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که
سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از
آن صورت نگرفته است ,با ایجاد این مکان تجارتی تالش
صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و
توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری را پیدا
نماید.
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که
سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از
آن صورت نگرفته است ,با ایجاد این مکان تجارتی تالش
صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و
توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری را پیدا
نماید.
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که
سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از
آن صورت نگرفته است ,با ایجاد این مکان تجارتی تالش
صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و
توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری را پیدا.
درسطح نواحی شهر بصورت عمومی پارکها و محیط مناسب
تفریحی ومخصوصا برای اطفال وجود ندارد و همچنان
شاروالی هرات در نواحی مختلف ملکیتها ,زمین ها و خندق
های دارد که استفاده درست از آنها صورت نمیگیرد با ساخت
پارک اختصاصی برای اطفال با همکاری بخش خصوصی این
پارک ها به شکل معیاری شامل توالت های مجهز و عصری -
کانتین ها رستوانت ها و غیره سهولت ها الزم را خواهند داشت
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تاثیرات
نتایج
الف:بلند رفتن زمینه های اشتغال
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم
برای مردم و همچنان ایجاد حس
برای فعالیت های تجارتی خویش کسب
همکاری بین شهروندان و شاروالی
میکنند
هرات.
ب :چشمه های عایداتی و عواید شاروالی
افزایش می یابد به حدود مبلغ  18,9میلیون ب :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح
شهر
افغانی ساالنه
الف:بلند رفتن زمینه های اشتغال
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم
برای مردم و همچنان ایجاد حس
برای فعالیت های تجارتی خویش کسب
همکاری بین شهروندان و شاروالی
میکنند
هرات.
ب :چشمه های عایداتی شاروالی افزایش می
ب :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح
یابد در حدود مبلغ  15میلیون افغانی
شهر
الف:بلند رفتن زمینه های اشتغال
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم
برای مردم و همچنان ایجاد حس
برای فعالیت های تجارتی خویش کسب
همکاری بین شهروندان و شاروالی
میکنند
هرات.
ب :چشمه های عایداتی و عواید شاروالی
تقریبا  1,4میلیون افغانی ساالنه افزایش می ب :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح
شهر
یابد
الف :فضای مصون تفریحی برای اطفال در
هر ناحیه ایجاد میشود
ب :میزان الوده گی محیطی با موجودیت
فضای سبز کاهش میابد

بلندرفتن سطح رضایت شهروندان
ازفعالیت های شاروالی

سکتور
ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

005

006

007

شاروالی هرات پالن دارد که تعمیر جدید بخاطر امورات اداری خویش اعمار
نموده و مکان فعلی که از موقعیت تجارتی عالی برخوردار است را به یک
مرکز تجارتی وسیع تبدیل نماید و همچنان مکان و زمین های مناسبی در
اختیار دارد که سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید
از آن صورت نگرفته است ,با ایجاد این مکان تجارتی تالش صورت
میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و توانایی تطبیق
پالن های عام المنفعه کالن شهری را پیدا نماید.

الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان
الزم برای فعالیت های تجارتی
خویش کسب میکنند
ب :چشمه های عایداتی شاروالی
افزایش می یابد در حدود مبلغ 72
میلیون افغانی ساالنه

الف  :ازدیاد عواید
شاروالی هرات
ب :بلند بردن میزان
پاکی شهر و پائین
آوردن سطح امراض

در نقاط مزدحم و تجارتی شهر هرات تشناب های عامه بصورت کافی
نیست ،که باعث ایجاد مشکل برای شهروندان گردیده که برای خرید و
معامله به بازارها و داخل شهر میآیند .برای توسعه و ساخت توالتهای
دیگر داخل شهر برای سهولت شهروندان از طریق این پالن ،شاروالی یک
تعداد توالتهای عامه عصری را خواهد ساخت که باعث افزایش
خدماترسانی برای شهروندان میشود .همچنان تمام مراکز و مارکتهای
بزرگ باید مجهز به توالت گردیده تا سهولت برای خریداران و فروشندگان
مهیا شده باشد.

الف :ایجاد سهولت های الزم
شهری برای شهروندان
ب :ازدیاد عواید شاروالی هرات به
مقدار  108هزار افغانی ساالنه

الف :کاهش آلوده گی
های زیست محیطی
سطح شهر
ج :ازدیاد عواید
شاروالی هرات

الف :تغییر نقش شاروالی از اجرا به
در حال حاضر بخاطر جمع آوری زباله در سطح شهر هرات هم بخش
تنظیف شاروالی و هم دو شرکت در بخش سکتور خصوصی فعالیت دارند .با موقع کنترول و سرپرستی فعالیت،
که باعث افزایش بهره وری و
در نظر داشت امکانات و وسایط موجوده ,شاروالی و شرکتهای بخش
مؤثریت خدماترسانی شاروالی
خصوصی روزانه به اوسط کثافت حجمی بدست آمده از  562متر مکعب
میشود را جمع آوری مینمایند .شرکت های خصوصی به شکل خانه به خانه میشود.
از  160گذر از مجموع  271گذر شهر جمع آوری میکنند .این مواد به ساحه ب :ارائه خدمات موثر به شهروندان
مخصوص دفن زباله که در  17کیلومتری جنوب مرکز شهر قرار دارد انتقال ج :ازدیاد عواید شاروالی هرات
ساالنه به مبلغ  15میلیون افغانی
و تخلیه میگردد.

الف :رشد فعالیت های
اقتصادی متشبثین
اعمار مرکز تجارتی در
ب :ازدیا چشمه های
زمین فعلی شاروالی
عایداتی
هرات
ج :تغییر نمای شهر
هرات

ساخت  5باب تشناب
عامه  10چشمهای در
نقاط مزدحم شهر با
ابعاد :زیر بنای  50متر
مربع

جمع آوری زباله ها و
پاک کاری جوی ها و
سرک ها در ناحیه
اول ،پنجم ،چهاردهم,
دوم و دهم توسط
سکتور خصوصی
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الف:بلند رفتن زمینه اشتغال
برای مردم و ایجاد حس
همکاری بین شهروندان و
شاروالی هرات.
ب :ازدیاد تعداد پیشه وران در
سطح شهر

الف :بلندبردن میزان رضایت
شهروندان نسبت به فعالیت
های شاروالی
ب :کاهش سطح امراض
ساری و قابل انتقال

بهبود سطح رضایت
شهروندان از فعالیت های
شاروالی
تبدیل نمودن شهرهرات به
یک شهر پاک وکمترین رقم
آلودگی محیط زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

الف :بهبود ارائه
خدمات شهری

لیست پروژه های پیشنهادی پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با تاثیر غیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی  -تمویل کننده :شاروالی هرات
شماره

اقدامات /پروژه

مقاصد

مشکالت

نتایج

تاثیرات

سکتور

008

اعمار تعمیر ده منزله
شاروالی هرات

الف :منسجم سازی ادارات
مربوطه شاروالی هرات
ب :ارائه خدمات موثر شهری

ادارات شاروالی هرات فعال در یک ساحه مشخص قرار ندارند و این باعث عدم
هماهنگی بین ادارات شاروالی شده و امورات یومیه به سکتگی مواجه میشود.

انسجام بهتر امور
اداری

تسهیل امورخدمات رسانی
برای شهروندان

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

الف :تنظم ترافیک
جاده و کاهش میزان
ازدحام و تصادفات

لف :تاثیر مثبت باالی دید
مردم نسبت به فعالیت های
شاروالی,
ب :کاهش ضیاع وقت مردم

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

009

010

011

شهر هرات به نسبت ازدیاد نفوس در حال توسعه بوده که این توسعه باعث
ساخت تقاطع های شهری
ایجاد عقب نشینی سرکها و جاده ها خواهد شد که با عقب نشینی و توسعه
الف :کاهش میزان تصادفات
مطابق ماستر پالن شهری
ب :کاهش میزان ازدحام شهری  .سرک ها نیاز است که تقاطع های زیادی هم بوجود آید تا ازدحام فعلی
د رچندین موقعیت شهر
جلوگیری صورت گیرد.

پالن تفصیلی برای 14
ناحیه

تهیه و ترتیب و تصفیه
اسناد و ساخت یک مخزن /
آرشیف معیاری

الف:منسجم سازی فعالیت های
نواحی  15گانه
ب :زیبای شهر و عالقه مردم در
همکاری با شاروالی و ایجاد
اشتغال

وضعیت نسبتا امن و مساعد اقتصادی باعث مهاجرت از والیات همجوار
وافزایش نفوس در هرات شده که این خود مشکالت زیادی را در شهر بوجود
آورده و عدم تطبیق بموقع ماستر پالن شهری و نبود یک پالن تفصیلی
نواحی که شاورالی هرات با مشکالت زیادی در این قسمت روبر است
موجودیت یک پالن تفصلی میتواند که هم ماستر پالن شهری را زود تر
تطبیق گردد و هم سهولتی برای شهروندان بوده تا از زمین ها در مناطق
رهایشی بهتر استفاده صورت گیرد.

انسجام بهتر فعالیت
های نواحی شاروالی

الف :داشتن یک آرشیف معیاری
ب :تنظیم اسناد بصورت معیاری
ج :دیتابیس منظم آرشیف

شاروالی هرات با داشتن ملکیت های رهایشی و تجارتی با مشکل جمع آوری اسناد
زیادی یعنی ملیون ها قطعه سند کار امد و ناکار امد روبرو بود که به علت نبودن جای
مناسب هنوز به داخل بوجی ها و تحویل خانه کهنه انبار بوده که هم جای زیاد ی را
اشغال کرده و هم ملیون افغانی پول شاروالی در بین این اسناد گم است .ریاست
شاروالی با تهیه یک پالن منظم میتواند که بسیاری از مشکالت خود وشهروندان را با
دسته بندی و تصفیه این اسناد حل کند.

دسترسی الزم و به
موقع به تمام اسناد
درصورت لزوم به
صورت آسان
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بازدهی موثر برنامه ها,
تطبیق پروژه ها بصورت
موثر و مثمر

هماهنگی و اجراات به موقع

ج :بهبود ارائه
خدمات شهری

ج :بهبود ارائه
خدمات شهری

012

013

014

015

ترمیم و بهسازی
سرک های شهر به
اندازه  10هزار متر
مربع

 30کیلو متر
اسفالت سرک ها,
برای هرسال به
اندازه  6کیلومتر در
نواحی مختلف

بازسازی سرک های
شهر به طول 20
کیلومتر

همسانسازی سطوح
پیاده روهای
شهری( 150000متر
مربع)

الف :سهولت درقسمت
امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر
شهری برای شهروندان

به دلیل ازدیا نفوس و افزایش تعداد موتر ها ,فرسایش سرک های اسفالت و استفاده کمتر
از وسایل نقلیه عمومی ،نبود یک سیستم ترانسپورت شهری و وجود مشکالت بر سر راه
تطبیق ماستر پالن شهری ،باعث ازدحام ترافیک در سرک های عمومی ،آلودگی هوا،
استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی شده است  .بهسازی سرک های موجود تخریب شده
یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به حساب میآید که سهولت برای
شهروندان در راستای استفاده درست از وسایل نقلیه می گردد همچنین اجرای این پروژه
سبب کاهش ازدحام ترافیک سرک های عمومی  ،کاهش آلودگی هوا ،جلوگیری تخریب
وسایل نقلیه عمومی و شخصی و زیبای شهر و در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه
شخصی و رجوع بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

سهولت برای
شهروندان در قسمت
حمل و نقل و کاهش
مصارف وسایط حمل
و نقل

الف :سهولت درقسمت
امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر
شهری برای شهروندان

نبود یک سیستم ترانسپورت شهری و وجود مشکالت بر سر راه تطبیق ماستر پالن شهری
 ،ازدحام ترافیک در سرک های عمومی  ،آلودگی هوا  ،استفاده بیشتر از وسایل نقلیه
شخصی  ،فرسایش سرک های اسفالت  ،ایجاد جاده های جدید و استفاده کمتر از وسایل
نقلیه عمومی شده است .

ایجاد سهولت های
الزم شهری برای
شهروندان شهر هرات

الف :سهولت درقسمت
امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر
شهری برای شهروندان

به دلیل ازدیا نفوس و افزایش تعداد موتر ها ,فرسایش سرک های اسفالت و استفاده کمتر
از وسایل نقلیه عمومی ،نبود یک سیستم ترانسپورت شهری و وجود مشکالت بر سر راه
تطبیق ماستر پالن شهری ،باعث ازدحام ترافیک در سرک های عمومی  ،آلودگی هوا،
استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی  ،شده است  .بهسازی سرک های موجود تخریب
شده یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به حساب میآید که سهولت برای
شهروندان در راستای استفاده درست از وسایل نقلیه می گردد همچنین اجرای این پروژه
سبب کاهش ازدحام ترافیک سرک های عمومی ،کاهش آلودگی هوا ،جلوگیری تخریب
وسایل نقلیه عمومی و شخصی و زیبای شهر و در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه
شخصی و رجوع بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

سهولت برای
شهروندان در قسمت
حمل و نقل و کاهش
مصارف وسایط نقلیه

الف :تشویق مردم به
استفاده درست از جاده
ب :تامین ارتباطات
خوب بین شاروالی و
مردم.
بلند بردن سطح
رضایت شهروندان از
فعالیت های شاروالی

الف :تنظیم پیاده
روهای شهری
ب :زیبا ی شهر و
جلوگیری از بی نظمی
و کندن کاری های
خود سر.

ازدیاد نفوس روز افزون شهر هرات و ازدیاد کسبه کاران در نواحی مختلف شهر و عبور مرور
مردم از پیاده روها به خاطر کار های روز مره موجودیت پیاده رو های خراب و کندن کاری
شده ,مرکز تجمع کثافات و بساط داران سو استفاده کرده دوکانداران ازاین وضع که اکثریت
شان اجناس خود را از دوکان کشیده به داخل پیاده گذاشته که باعث بی نظمی و سد معبر
برای عموم مردم میشود که ریاست شاروالی با همکاری ادارات دولتی و سکتور خصوصی
میتواند این مشکالت را بر طرف نماید.

الف :سهولت در
قسمت رفت و آمد
تمام مردم
ب :جلوگیری از
خودسری ها در
قسمت کندن کاری

الف  :تبدیل نمودن
شهر هرات به یک شهر ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
منظم
زیست
ب :رضایت مندی
شهروندان
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الف :تشویق مردم به
استفاده درست از جاده
ها
ب :تامین ارتباطات
خوب بین شاروالی و
مردم.
ه -بلند رفتن سطح
اعتماد مردم نسبت به
شاروالی.
رشد اقتصادی شهر
هرات ,حمل و نقل
تولیدات زراعتی به
وقت و زمان آن به
بازارهای تجاری

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

لیست پروژه های پیشنهادی (مشارکتی) پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی
شماره

016

عنوان پروژه

واگذاری پارک ها به
بخش خصوصی با
شرایط استندرد (
بام هرات ,شهرک
جبرییل ,شیدایی)

مقاصد
الف :تشویق سکتور خصوصی
درقسمت سهم گیری درپروژه
های عامه
ب :یجاد زمینه های اشتغا ل
بصورت کوتاه مدت وهم بلند
مدت .
ج :ازدیادعواید شاروالی
الف :یک مکان خوب تفریحی
برای فامیل – و جوانان

017

ساخت دوباب سینما
در دو نقطه شهر

ب :بلند بردن سطح فرهنگی
مردم
ج:ازدیاد عواید

018

ایجاد میدان کریکت

الف :ایجاد زمینه های توسعوی
شهر هرات
ب :زمینه سازی برای رشد
ورزش
ج :رشد عواید شاروالی

مشکالت
در شهر هرات تعدادی تعدادی از پارک ها در بعضی از نواحی شهر وجود داشته که
بعضی آنها هم به شکل معیاری خدمات ارائه نمیکنند .عده ئی محدودی از شهروندان
هرات از انها استفاده کرده وبرای همگان استفاده از پارک و محیط مناسب تفریحی
وجود ندارد .شاروالی هرات در بعضی مناطق که پارک های غیر معیاری وجود دارد را به
دسترس بخش خصوصی قرار خواهند داد که این پارک ها به شکل معیاری ایجاد و
احیا گردد که سکتور خصوصی باید تعمیرات شامل توالت های مجهز و عصری -
کانین ها رستورانت ها و غیره سهولت های الزم را بوجود خواهد آورد .

شهر هرات باداشتن پانزده ناحیه امکانات کمتر تفریحی روحی و روانی برای جوانان و
فامیل ها داشته و اکثریت جوانان و فامیل ها در اوقات بیکار وقت شان هدر رفته
وهمین باعث منحرف شدن جوانان به راه های خالف همچون – مواد مخدر –
اختطاف – دزدی – وغیره میشود .شاروالی هرات به همکاری بخش سکتورخصوصی
میتواند با اعمار دو باب سینما در دو موقعیت شهر باعث جلوگیری از مشکالت فوق
شود.

در شهر هرات تااکنون میدان های ورزشی وسیعی در بخش کریکت ساخته نشده و
درمورد این ورزش تابحال مردم آگاهی الزم را ندارند .این باعث گردیده است که اکثر
عالقه مندان بازی های کریکت از میدان های غیر استندرد استفاده نمایند که با اعمار
این میدان زمینه عواید برای شاروالی باال رفته و مردم به ورزش بیشتر عالقه مندی
پیدا میکنند
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نتایج
الف :رشد سکتور
خصوصی
ب :دسترسی اکثر
مردم به پارک
های تفریحی
ج :ازدیاد عواید
شاروالی هرات
ساالنه به مبلغ
 300هزار افغانی
الف :ایجاد مکان
مناسب برای تفریح
جوانان
ب :ازدیاد چشمه
ها و عواید شاروالی
هرات ساالنه به
مبلغ  240هزار
افغانی
الف :زیر بناهای
ورزشی توسعه می
یابد
ب :عواید شاروالی
افزایش می یابد.
بصورت ساالنه
مبلغ  120هزار
افغانی

تاثیرات

الف :رشد اقتصادی سکتور
خصوصی و شاروالی هرات
ب :بلند رفتن سطح رضایت
شهروندان

بلند رفتن سطح فرهنگ
شهر نشینی و ازدیاد عواید

الف:کاهش سطح جرایم
ب :استفاده مفید از اوقات
فراغت توسط جوانان
ج :بلند رفتن سطح رضایت
شهروندان
د :همگانی شدن ورزش
کریکت دربین شهروندان
هرات

سکتور

الف :بهبود ارائه
خدمات شهری

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

ج :بهبود زیر بنا
ها و محیط
زیست

019

020

021

022

023

اعمار پارک های بیرون شهری

طرح و اعمار ایستگاه های بس
شهری( 64ایستگاه)

بازیافت زباله ها در ابعاد ممکنه

ایجاد باغ وحش
اعمار پل های هوائی در 5
موقعیت شهر (مقابل شفاخانه
حوزه وی ،مقابل لیسه سلطان
غیاث الدین غوری ،لیسه گوهر
شاد ،لیسه امیر علی شیر نوائی،
ولیسه هاتفی

الف :ایجاد زمینه های الزم
تفریحی برای شهروندان
ب :ایجاد مکان الزم تفریحی
برای شهروندان
ج :ازدیاد عواید شاروالی

درشهر هرات چند پارک محدود در بعضی از نواحی شهر وجود داشته که انها هم به شکل
معیاری ارائه خدمات نمیکنند و عده ئی محدودی از شهروندان هرات به شکل عمومی از انها
استفاده میکنند وبرای همگان استفاده از پارک و محیط مناسب تفریحی ومخصوصا اطفال
وجود ندارد و همچنان شاروالی هرات در نواحی مختلف ملکیت و زمین ها و خندق های
دارد که استفاده درست از آنها صورت نمیگیرد .ساخت پارک های بیرون شهری ,باعث بلند
رفتن سطح فرهنگ شهرنشینی و اعتماد مردم به شا روالی خواهد شد.

الف :فضای مصون تفریحی
برای شهروندان در هر ناحیه
ب :ازدیاد عواید شاروالی
هرات ساالنه به مقدار 360
هزار افغانی

الف:باعث تقویه سیستم
ترانسپورت شهری میشود.
ب :شهروندان بیشتری از
ترانسپورت شهری استفاده میکنند
ج :کاهش ازدحام ترافیکی.

نبود یک سیستم ترانسپورت شهری باعث ازدحام ترافیک درسرک های عمومی شده است .
طرح واعمار ایستگاه های بس شهری یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به
حساب میآید که سهولت برای شهروندان در راستای استفاده از وسایل نقلیه عمومی ایجاد
می گردد .همچنین اجرای این پروژه سبب کاهش ازدحام ترافیکی سرک های عمومی شده
و در کاهش آلودگی هوا در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و رجوع بیشتر به
استفاده از وسایل نقلیه عمومی موثر خواهد بود.

سیستم ترانسپورتی منظم و
ارائه خدمات ترانسپورتی به
موقع به تمام شهروندان

الف :کاهش آلوده گی های
زیست محیط
ب :بلند بردن سطح عواید
شاروالی

.

الف :ایجاد زمینه های تفریحی
ب :ایجاد یک چشمه عایداتی
برای شاروالی
ج :استفاده موثر و مفید از ملکیت
های شاروالی
الف :کاهش ازدحام عمومی
ب :کاهش تصادفات وحوادث
ترافیکی
ج :ایجاد اشتغال

بلندرفتن سطح رضایت
شهروندان ازفعالیت های
شاروالی

الف :بهبود ارائه خدمات
شهری
ب :جلوگیری از
ایستگاههای غیرقانونی

ج :بهبود زیر
بنا ها و محیط
زیست

الف :بهبود
ارائه خدمات
شهری

شرکت های خصوصی به شکل خانه به خانه از  160گذر از مجموع  271گذر شهر جمع
آوری میکنند .این مواد به ساحه مخصوص دفن زباله که در  17کیلومتری جنوب مرکز شهر
قرار دارد انتقال و تخلیه میگردد ..شاروالی نظر به کمبود پرسونل ،بودجه و امکانات نمیتواند
طوریکه الزم است زبالهها را به وقت و زمان و از تمام جاهای شهر جمع و انتقال بدهد.
بوسیلهی این پالن توقع میرود که جمعآوری وانتقال زبالههای تمام نواحی پانزده گانه
بشمول ساحات تجارتی به سکتور خصوصیاز طریق توافق و امضا قرارداد طویل المدت واگذار
شود و نقش شاروالی به نظارت و کنترول تغییر نماید .خصوصیسازی این روند مفاد زیادی
را در بر خواهد داشت.

الف :بلند رفتن سطح عواید
شاروالی هرات ساالنه در
حدود  36میلیون افغانی
ب :کاهش آلوده گی های
زیست محیطی در سطح شهر

استفاده موثر از زباله های
قابل بازیافت و بلند رفتن
سطح عواید شاروالی

الف :بهبود
ارائه خدمات
شهری

یکی از مکان های که میتوان در بخش رشد عواید و ترویج فرهنگ شهر نشینی استفاده
نمود ایجاد باغ وحش میباشد که متاسفانه یک باغ وحش معیاری در سطح شهر هرات وجود
ندارد .با برداشتن این گام شاروالی هرات میتواند تغییرات چشم گیری در قسمت ارائه
خدمات ,رشد عواید و ایجاد زیربناها بردارد

الف :موجودیت یک مکان
فرهنگی و تفریحی
ب :رشد عواید شاروالی به
تناسب عواید فعلی به حدود
 2,4میلیون افغانی ساالنه

الف :آشنایی مردم با
جهان حیوانات و نوع
رفتار همرای آنها
ب :مکان مناسب برای
تحقیقات علمی شاگردان

ج :بهبود زیر
بنا ها و محیط
زیست

درشهر هرات به دلیل عدم موجودیت پل های هوائی در مناطق پر ازدحام ,باعث بوجود آمدن
مشکالت زیاد گردیده است .بناءً اعمار پل های هوائی در این شهر یک نیاز مبرم محسوب
میگردد .موقعیت این پروژه ها در نواحی مختلف مانند :مقابل مقابل لیسه سلطان غیاث
الدین غوری ،لیسه گوهر شاد ،لیسه امیر علی شیر نوائی و لیسه هاتفی اعمار خواهد گردید.
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الف :کاهش ازدحام شهری
ب :ازدیاد عواید شاروالی
درحدود  240هزار افغانی
ساالنه

الف :ایجاد نظم بهتر برای
شهر
ب :ایجاد اعتماد دربین
مردم

ج :بهبود زیر
بنا ها و محیط
زیست

زمان بندی تطبیق پروژه ها:
لیست پروژه های پیشنهادی پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399باتاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی -تمویل کننده :شاروالی هرات
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ربع اول

شماره
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ساخت  5باب تشناب عامه 10
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همسان سازی سطوح پیاده رو های شهر ی
( 150000متر مربع)

ربع سوم

ربع اول

ترمیم و بهسازی سرکها ,هرسال به اندازه
 2000متر مربع ,مجموعا به اندازه 10000
متر مربع

ربع چهارم
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ربع دوم

تهیه و ترتیب و تصفیه اسناد و ساخت یک
مخزن  /آرشیف معیاری
بازسازی سرک های شهر به طول  20کیلو
متر ,هرسال به اندازه  4کیلو متر
 30کیلو متر اسفالت سرک ها ,هرسال به
اندازه  6کیلومتر

ربع دوم

شماره

008

اعمار تعمیر جدید شاروالی هرات ده منزله

ربع سوم

نام و پروفایل پروژه

1400

1402

ربع چهارم

1399

1401

1403

پروفایل انفرادی پروژه ها:
نمبر پروفایل پروژه  ( :001بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه  :اعمار دکاکین جاده شمالی مسجد جامع
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از آن صورت نگرفته است,
با ایجاد این مکان تجارتی تالش میگردد تا شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری را پیدا
نماید.

گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم برای فعالیت های
تجارتی خویش کسب میکنند
ب :چشمه های عایداتی و عواید شاروالی افزایش می یابد به
حدود مبلغ  18,9میلیون افغانی ساالنه
ج :بلند رفتن زمینه های اشتغال برای مردم و همچنان ایجاد حس
همکاری بین شهروندان و شاروالی هرات.
د :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح شهر

مقاصد:
الف :رشد فعالیت های اقتصادی
متشبثین
ب :ازدیا چشمه های عایداتی
ج :تغییر نمای شهر هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام مراحل
اسنادی پروژه متذکره طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای
قراردادی جهت اعمار این دکاکین قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
ناکافی بودن بودجه شاروالی

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارداد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی تهیه
مینماید.

ارزش تقریبی:
مقدار هزینه ساخت تعداد  150دکاکین مبلغ  22,5میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :شروع از ربع دوم سال  1400الی اخیر سال 1401

شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه  ( :002بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه  :اعمار دکاکین جاده جنوبی مسجد جامع
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از آن صورت نگرفته است,
با ایجاد این مکان تجارتی تالش صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری
را پیدا نماید.

گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم برای فعالیت های
تجارتی خویش کسب میکنند
ب :چشمه های عایداتی و افزایش عواید شاروالی در حدود مبلغ
 15میلیون افغانی ساالنه ا
ج :بلند رفتن زمینه های اشتغال برای مردم و همچنان ایجاد حس
همکاری بین شهروندان و شاروالی هرات.
د :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح شهر

مقاصد:
الف :رشد فعالیت های اقتصادی
متشبثین
ب :ازدیا چشمه های عایداتی
ج :تغییر نمای شهر هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام مراحل
اسنادی پروژه متذکره طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای
قراردادی جهت اعمار این دکاکین قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
ناکافی بودن بودجه شاروالی

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارد اد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی تهیه
مینماید.

ارزش تقریبی:
مقدار هزینه ساخت تعداد  120دکاکین مبلغ  18میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :شروع از ربع دوم سال  1400الی اخیر سال 1401
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه  ( :003بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه :
اعمار مارکت پهلوی کتابخانه عامه
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی هرات مکان های تجاری مناسبی در اختیار دارد که سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید از آن صورت نگرفته است,
با ایجاد این مکان تجارتی تالش صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و توانایی تطبیق پالن های عام المنفعه کالن شهری
را پیدا نماید.

گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم برای فعالیت های
تجارتی خویش کسب میکنند
ب :چشمه های عایداتی و عواید شاروالی افزایش می یابد به
حدود مبلغ  1,4میلیون افغانی ساالنه
ج :بلند رفتن زمینه های اشتغال برای مردم و همچنان ایجاد حس
همکاری بین شهروندان و شاروالی هرات.
د :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح شهر

مقاصد:
الف :رشد فعالیت های اقتصادی
متشبثین
ب :ازدیا چشمه های عایداتی
ج :تغییر نمای شهر هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام مراحل
اسنادی پروژه متذکره طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای
قراردادی جهت اعمار این دکاکین قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
ناکافی بودن بودجه شاروالی

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارد اد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی تهیه
مینماید.

ارزش تقریبی:
مقدار هزینه ساخت تعداد  12دکاکین مبلغ  2,5میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :سال 1400
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه  ( :004بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه:
ساخت پارک های تفریحی برای اطفال در سطح نواحی شهر
معلومات مختصردر مورد پروژه :
درسطح نواحی شهر بصورت عمومی پارکها و محیط مناسب تفریحی ومخصوصا برای اطفال وجود ندارد و همچنان شاروالی هرات در نواحی
مختلف ملکیت ,زمین ها و خندق های دارد که استفاده درست از آنها صورت نمیگیرد با ساخت پارک اختصاصی برای اطفال با همکاری بخش
خصوصی این پارک ها به شکل معیاری شامل توالت های مجهز و عصری  -کانین ها رستوانت ها و غیره سهولت ها الزم را خواهند داشت و
باعث بلند رفتن سطح فرهنگ شهرنشینی و اعتماد مردم به شاروالی خواهد شد.

گروپ های مورد هدف مستفید

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :فضای مصون تفریحی برای اطفال در هر
ناحیه ایجاد میشود
ب :میزان الوده گی محیطی با موجودیت فضای
سبز کاهش میابد
ج :بلندرفتن سطح رضایت شهروندان ازفعالیت
های شاروالی

شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :ایجاد زمینه های الزم تفریحی برای اطفال
ب :ایجاد فضای سبز در هرپارک

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات یک پروپوزل از اهداف و نحوه فعالیت و مفاد آن تهیه و همرای اهالی محالت مورد نظر
شریک ساخته وبعد از اخذ نظر مردم درمورد پروژه اقدام به ساخت پارک های تفریحی در نواحی شهر
هرات مینماید

فکتور های خطر:
عدم موجودیت زمین در بعضی از نواحی

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات ،زمین را در مناطقی که دارد بدسترس شرکت اجرا کننده گذاشته و قرارداد به شکل
استندرد وشفاف تهیه میشود و همچنان شرکت اجرا کننده مکلف است که ساخت پارک را مطابق به
استندر ها ساخته و به زمان معین بعد از ختم قرارداد به شاروالی هرات ،ملکیت را مسترد کند.

ارزش تقریبی:
هزینه هرپارک مبلغ  1,5میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :ربع دوم ,سوم ,و چهارم هر سال مالی ( 1400الی )1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه  ( :005بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه :
اعمار مرکز تجارتی در زمین فعلی شاروالی هرات
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی هرات پالن دارد که تعمیر جدید بخاطر امورات اداری خویش اعمار نموده و مکان فعلی که از موقعیت تجارتی عالی برخوردار است را به یک
مرکز تجارتی وسیع تبدیل نماید و همچنان مکان و زمین های مناسبی در اختیار دارد که سالها بدون استفاده باقی مانده است و یا اینکه استفاده مفید
از آن صورت نگرفته است ,با ایجاد این مکان تجارتی تالش صورت میگیرد که شاروالی هرات رشد عوایدی الزم را کسب و توانایی تطبیق پالن
های عام المنفعه کالن شهری را پیدا نماید.
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تعداد زیادی از متشبثین مکان الزم برای فعالیت های
تجارتی خویش کسب میکنند
ب :چشمه های جدید عایداتی برای شاروالی ایجاد شده وعواید
در حدود مبلغ  72میلیون افغانی ساالنه افزایش مییابد
ج:بلند رفتن زمینه های اشتغال برای مردم و همچنان ایجاد
حس همکاری بین شهروندان و شاروالی هرات.
د :ازدیاد تعداد پیشه وران در سطح شهر

مقاصد:
الف :رشد فعالیت های اقتصادی
متشبثین
ب :ازدیا چشمه های عایداتی
ج :تغییر نمای شهر هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام مراحل
اسنادی پروژه متذکره را طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای
قراردادی جهت اعمار این دکاکین قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
ناکافی بودن بودجه شاروالی

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارد اد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی
تهیه مینماید.

ارزش تقریبی:
مقدار هزینه ساخت تعداد  600دکاکین مبلغ  96میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه  ( :006بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه:
ساخت  5باب تشناب عامه  10چشمهای در نقاط مزدحم شهر با ابعاد :زیر بنای  50متر مربع
معلومات مختصردر مورد پروژه :
در نقاط مزدحم و تجارتی شهر هرات کدام تشناب عامه وجود ندارد و یا هم کافی نیست ،که باعث ایجاد مشکل برای شهروندانی گردیده که برای
خرید و معامله به بازارها و داخل شهر میآیند  .فعالً در دو یا سه موقعیت شهر چند باب توالت وجود دارد که کافی نیست و مردم در مقابل استفاده،
پول پرداخت مینمایند .برای توسعه و ساخت توالتهای دیگر داخل شهری برای سهولت شهروندان از طریق این پالن ،شاروالی یک تعداد
توالتهای عامه عصری را خواهد ساخت که باعث افزایش خدماترسانی برای شهروندان شده و در پارکها ،مناطق تجارتی و مکان های مزدحم
ساخته خواهند شد و حداقل منفعت مالی را برای تحت پوشش قراردادن مصارف و نگهداشت توالتها را در بر خواهد داشت .همچنان تمام مراکز و
مارکتهای بزرگ باید مجهز به توالت گردیده تا سهولت برای خریداران و فروشندگان مهیا شده باشد.
گروپ های مورد هدف
مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف  :ازدیاد عواید شاروالی هرات
ب :بلند بردن میزان پاکی شهر و پائین آوردن سطح
امراض

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :ایجاد سهولت های الزم شهری برای شهروندان
ب :ازدیاد عواید شاروالی هرات به مقدار  108هزار
افغانی ساالنه
ج :بلندبردن میزان رضایت شهروندان نسبت به فعالیت
های شاروالی
د :کاهش سطح امراض ساری و قابل انتقال

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات یک سروی را در ناحیه های مزدحم ،انجام داده و از انتخاب زمین ودر نظر گرفتن مسایل محیط
زیستی بعدا با سکتور خصوصی و اشخاص شریک کرده ،بعداز توافق و ترتیب اسناد به مدت معین به طرف قرار
داد کننده داده خواهد داد.

فکتور های خطر:
عدم عالقه سکتور خصوصی

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات ،بعد از سروی و انتخاب موقعیت ها ،موضوع را با ریاست محیط زیست شریک ساخته و تائید شان
اخذ و از جریان کار احداث انها مطابق به قرارداد نظارت خواهد کرد و طرف قرارداد کنند به وقت و زمان معین
کار را تکمیل و همچنان به طور دوام دار تشناب ها برروی عموم باز ،و مسئله نظافت و تخلیه چاه آن نیز به وقت
و زمانش توسط شخص قرار داده کنند ه انجام شده و بعد از ختم قرارداد در زمان معین ملکیت را به شاروالی
مسترد نماید.

ارزش تقریبی:
هر دستگاه که شامل  10چشمه (  5باب مردانه  5باب زنانه ) به همرای چاه مبلغ یک میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال 1400
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( : 007بهبود ارائه خدمات شهری)
نام پروژه :
جمع آوری زباله ها و پاک کاری جوی ها و سرک ها در ناحیه اول دوم ,پنجم ،دهم,و چهاردهم توسط سکتور خصوصی
معلومات مختصردر مورد پروژه  :شهر هرات در حدود دو ملیون نفوس دارد که در  15ناحیه شهر زندگی میکنند و آنها روزانه مقداری زیادی
زباله تولید میکنند .شاروالی هرات به تنهایی و با امکانات محدود از تمامی پانزده ناحیه شهری زباله ها را جمع آوری و انتنقال میدهد .به همین
منظور از مدت چند سال پیش بخش خصوصی به شکل امتحانی و نسبی با شاروالی در قسمت جمع آوری و انتقال زباله همکاری میکند که نتایج
خوبی را در بر داشته است .بنا شاروالی هرات به خاطر سهولت بهتر در این بخش قرار است که در سال آینده به شکل امتحانی ،جمع آوری زباله ها و
پاک کاری جوی ها و سرک ها را در ناحیه اول ،پنجم ،چهاردهم ,دوم و دهم را به بخش سکتور خصوصی واگذار کند.
گروپ های مورد هدف

مقاصد:
الف :کاهش آلوده گی های زیست
محیطی سطح شهر
ج :ازدیاد عواید شاروالی هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
سکتور خصوصی به مدت یک سال وظیفه جمع آوری زباله ها وپاک کاری جوی وجویچه و جاروب کردن
سرک ها پنج ناحیه (اول ,دوم ,پنجم ،دهم,و چهاردهم ) را به عهده می گیرد که ریاست شاروالی در این
مدت وظیفه نظارت وکنترول سکتور خصوصی را در این نواحی ،به عهده دارد.

فکتور های خطر:
ضعف مدیریت اجرایی و نظارتی
دوامدار

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه،شاروالی هرات باید یک پروپوزل که شامل الیحه وظایف کاری – نحوه قرارداد و
تهیه قرار داد با در نظرداشت پالیسی تنظیم زباله های جامد ،مسایل صحی حقوقی شامل معاش – بیمه
امتیازات و غیره برای کارمندان بخش خصوصی جمع آو ری زباله را تهیه نموده و بدسترس بخش خصوصی
قراردهد.

مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تغییر نقش شاروالی از اجرا به موقع کنترول و سرپرستی
فعالیت ،که باعث افزایش بهره وری و مؤثریت خدماترسانی
شاروالی میشود.
ب :ارائه خدمات موثر به شهروندان
ج :ازدیاد عواید شاروالی هرات ساالنه به مبلغ  15میلیون افغانی
د :بهبود سطح رضایت شهروندان از فعالیت های شاروالی
ه :تبدیل نمودن شهرهرات به یک شهر پاک وکمترین رقم
آلودگی محیط زیست

ارزش تقریبی:
 30میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال  1400ربع دوم و سوم
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه ( : 008بهبود زیر بناها )
نام پروژه:
اعمار تعمیر  10منزله شاروالی هرات
معلومات مختصردر مورد پروژه:
ادارات شاروالی هرات فعال در یک ساحه مشخص قرار ندارند و این باعث عدم هماهنگی بین ادارات شاروالی شده و امورات یومیه به سکتگی مواجه
میشود .بنابرآن جهت سهولت ارائه خدمات به شهروندان ,و استفاده موثر از ملکیت های شاروالی ضرورت است که یک تعمیر مشخص برای شاروالی
در هوتل پارک اعمارگردد که تمام ادارات شاروالی در یک مکان مشخص منسجم باشند که هیچ شهروندی درقسمت طی مراحل اسناد شان به
مشکل روبرو نشوند.
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :منسجم سازی ادارات مربوطه شاروالی هرات
ب :ارائه خدمات موثر شهری

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام
مراحل اسنادی پروژه متذکره طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای
قراردادی جهت اعمار این تعمیر قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
بودجه ناکافی شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :انسجام بهتر امور اداری
ب :تسهیل امورخدمات رسانی برای شهروندان

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات طرح و نقشه مشخص را تهیه وموارد الزم قرارداد در دسترس شرکت قراردادی قرار
خواهند داد تا برحسب طرح و دیزاین مشخص تعمیر شاروالی اعمارگردد

ارزش تقریبی:
مبلغ  150میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال مالی 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
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پروفایل پروژه  ( : 009بهبود زیر بنا ها)
نام پروژه:
تقاطع های شهر ( چوک نمبر 1و پایین آب)
معلومات مختصردر مورد پروژه:
شهر هرات به نسبت ازدیاد نفوس در حال توسعه بوده که این توسعه باعث ایجاد عقب نشینی سرک ها و جاده ها خواهد شد که با عقب نشینی و
توسعه سرک ها نیاز است که تقاطع های زیادی هم بوجود آید تا ازدحام فعلی جلوگیری صورت گیرد.
گروپ های مورد هدف

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :تنظم ترافیک جاده و کاهش میزان ازدحام و تصادفات
ب :تاثیر مثبت باالی دید مردم نسبت به فعالیت های شاروالی,
ج  :کاهش ضیاع وقت مردم

مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :کاهش میزان تصادفات
ب :کاهش میزان ازدحام شهری

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه نموده و براساس قانون تدارکات تمام مراحل
اسنادی پروژه متذکره طی مراحل مینماید
ب :طبق دیزاین مشخص پروژه به اعالن داوطلبی سپرده شده و بعداز طی مراحل الزم قانونی ,همرای قراردادی
جهت ساخت این تقاطع ها قرارداد صورت میگیرد

فکتور های خطر:
عدم موجودیت ماستر پالن
شهری منظور شده .

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی مطابق به ماستر پالن شهری و در نظر گرفتن استندرد ها و باتهیه سند قرارداد برای جانبین مکلف بوده
و قرارداد کننده باید به زمان معین مطابق اسناد قرارداد ملکیت را به شاروالی مسترد کند.

ارزش تقریبی:
هر تقاطع مبلغ  1میلیون افغانی فی تقاطع

زمان بندی تطبیق:
ربع دوم و سوم سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمای پروژه ( :010 :بهبود ارائه خدمات شهری)
نام پروژه:
بازنگری پالن تفصیلی برای  14ناحیه
معلومات مختصردر مورد پروژه:
افزایش نفوس روز افزون در هرات به علت وضعیت نسبتا امن و مساعد اقتصادی این شهر ،باعث مهاجرت از قریه جات و والیات همجوار گردیده،که
این خود مشکالت زیادی را برای شهر هرات بوجود اورده است  .عدم تطبیق بموقع ماستر پالن شهری و نبود یک پالن تفصیلی نواحی ،شاورالی
هرات را با مشکالت زیادی در این قسمت روبرو کرده است  .موجودیت یک پالن تفصیلی میتواند که هم ماستر پالن شهری را زود تر تطبیق نماید و
هم سهولتی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشد تا از زمین ها در مناطق رهایشی مطابق ماستر پالن شهری بهتر استفاده صورت گیرد.

گروپ های مورد هدف
مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

نتایج و اثرات متوقعه:
مقاصد:
الف :انسجام بهتر فعالیت های نواحی شاروالی
الف:منسجم سازی فعالیت های نواحی  15گانه
ب :زیبای شهر و عالقه مردم در همکاری با شاروالی و ب :بازدهی موثر برنامه ها ,تطبیق پروژه ها بصورت
موثر و مثمر
ایجاد اشتغال

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :دونر ها

مدل کاری پیشنهاد شده:
به منظور تطبیق این پروژه ,شاروالی هرات با شرکت های خصوصی /دونرها تفاهم خواهد نمود .ریاست شاروالی
تطبیق این پروژه را به اولویت کاری خویش قرار داده و کوشش خواهد نمود که با همکاری سکتور خصوصی
برای  14ناحیه پالن تفصیلی ایجاد شود .شاروالی مطابق به ماستر پالن شهری ازجریان تهیه پالن تفصیلی و
نحوه اجرا آن نظارت و ارزیابی خواهند

فکتور های خطر:
عدم همکاری همه جانبه دونرها

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات تمام مواد مورد نیاز را جهت تهیه این پالن به دسترس دونر و یا سکتور خصوصی قرار خواهد داد

ارزش تقریبی 78 :میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال  1399الی .1402
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com

60

پروفایل پروژه  ( :011بهبود ارائه خدمات شهری)
نام پروژه:
تهیه و ترتیب و تصفیه اسناد و ساخت یک مخزن  /آرشیف معیاری
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی هرات با  86سال قدامت،شهری پرنفوس وکالن با ملکیت های زیاد رهایشی و تجارتی با مشکل جمع آوری اسناد زیادی یعنی ملیون ها
قطعه سند کار امد و ناکار امد روبرو بوده ،که به علت نبودن جای مناسب هنوز به داخل بوجی ها و تحویل خانه های کهنه انبار بوده،که هم جای
زیادی را اشغال کرده و هم ملیون ها افغانی پول شاروالی در بین این اسناد گم است .ریاست شاروالی با تهیه یک پالن منظم میتواند که بسیاری از
مشکالت خود وشهروندان را با دسته بندی و تصفیه این اسناد ،حل کند.
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی
منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

فکتور های خطر :زمان گیر بودن پروسه
تصفیه اسناد شاید باعث خسته شدن کارمندان
شاروالی و یا هم تعویق افتادن بعضی از فعالیت
های شاروالی شود.

مقاصد:
الف :داشتن یک آرشیف معیاری
ب :تنظیم اسناد بصورت معیاری
ج :دیتابیس منظم آرشیف

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :دسترسی الزم و به موقع به تمام اسناد
درصورت لزوم به صورت آسان
ب :هماهنگی و اجراات به موقع

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات با همکاری موسسات یک سیستم منظم را تهیه و تمام اسناد شاروالی مطابق
تاریخ و سال اش به داخل مخزن جابجا خواهد شد .و امکاناتی مثل فایل و غیره مواد مورد
ضرورت را به اختیار شعبات اش قرار میدهد.
پیش شرط های این پروژه:
ساختن یک مکان مشخص – تهیه سیستم و تصفیه اسناد بیکاره از اسناد مورد ضرورت و تهیه
امکانات سنجش شده مورد ضرورت به دسترس شعبات.

ارزش تقریبی:
تجهیزات و سیستم برای تعمیر_  2میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه ( :012بهبود زیر بنا ها و محیط زیست)
نام پروژه:
بهسازی سرک های شهر به طول  10هزار متر مربع
معلومات مختصردر مورد پروژه:
به دلیل ازدیا نفوس و افزایش تعداد موتر ها ,فرسایش سرک های اسفالت و استفاده کمتر از وسایل نقلیه عمومی ،نبود یک سیستم ترانسپورت
شهری و وجود مشکالت بر سر راه تطبیق ماستر پالن شهری ،باعث ازدحام ترافیک در سرک های عمومی  ،آلودگی هوا ،استفاده بیشتر از وسایل
نقلیه شخصی  ،شده است  .بهسازی سرک های موجود تخر یب شده یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به حساب میآید که سهولت
برای شهروندان در راستای استفاده درست از وسایل نقلیه می گردد همچنین اجرای این پروژه سبب کاهش ازدحام ترافیک سرک های عمومی ،
کاهش آلودگی هوا ،جلوگیری از تخریب وسایل نقلیه عمومی و شخصی و زیبای شهر و در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و رجوع
بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :سهولت درقسمت امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر شهری برای شهروندان

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :سهولت برای شهروندان در قسمت حمل و
نقل و کاهش مصارف وسایط حمل و نقل
ب :تشویق مردم به استفاده درست از جاده ها
ج :تامین ارتباطات خوب بین شاروالی و مردم.
د -بلند رفتن سطح اعتماد مردم نسبت به
شاروالی.

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی براساس قانون تدارکات قرار داد خواهد
نمود.

فکتور های خطر:
عدم عالقه مندی بخش سکتور
خصوصی

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی تهیه قرارداد و نحوه اجرا و نظارت و ارزیابی ازجریان بهسازی وترمیم جاده ها به بطور منظم و
دوام دار به خاطر استفاده مواد با کیفیت و استندرد را به عهده خواهد داشت .

ارزش تقریبی :فی متر مربع مبلغ  5هزار افغانی –
هرسال به اندازه  2هزار متر مربع ,که در  5سال به میزان  10هزار متر مربع که مبلغ مجموعی آن  50میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :ربع دوم و سوم و چهارم هر سال ()1403-1399
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه ( :013بهبود زیر بناها و محیط زیست
نام پروژه:
 30کیلو متر اسفالت سرک ها ,برای هرسال به اندازه  6کیلومتر در نواحی مختلف
معلومات مختصردر مورد پروژه:
شهر هرات یک شهر تجارتی با درنظرداشت نفوس روز افزون ،کم عرض بودن جاده ها ،ازدیاد بی رویه وسایل ترانسپورتی ،نبود یک سیستم
ترانسپورت شهری و وجود مشکالت بر سر راه تطبیق ماستر پالن شهری ،ازدحام ترافیک در سرک های عمومی ،آلودگی هوا ،استفاده بیشتر از
وسایل نقلیه شخصی ،ایجاد جاده های جدید و استفاده کمتر از وسایل نقلیه عمومی باعث فرسایش سرک های اسفالت شده است  .اسفالت سرک
های موجود تخریب شده و جاده های که بر اثر تطبیق ماستر پالن بوجود میاید یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به حساب میآید که
سهولت برای شهروندان در راستای استفاده درست از وسایل نقلیه می گردد .همچنین اجرای این پروژه سبب کاهش ازدحام ترافیکی در سرک های
عمومی ،کاهش آلودگی هوا ،زیبای شهر و در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و رجوع بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی موثر
خواهد بود.
گروپ های مورد هدف مستفید

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :ایجاد سهولت های الزم شهری برای
شهروندان شهر هرات
ب :رشد اقتصادی شهر هرات ,حمل و نقل
تولیدات زراعتی به وقت و زمان آن به بازارهای
تجاری

شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :سهولت درقسمت امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر شهری برای شهروندان

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی قرار داد خواهد نمود .ریاست شاروالی
موقعیت ها ی که بر اثر تطبیق ماستر پالن تخریب،و جاده ها ی عریض و کالن را به اولویت کاری
خویش قرار داده و بعدا جاده های خامه ولی مهم و پر نفوس را با همکاری سکتور خصوصی اسفالت
میکند.

فکتور های خطر:
تقاضای بیش از حد مردم از نواحی
مختلف که باعث کند شدن و یا به تعویق
افتادن آن خواهد شد.

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی تهیه قرارداد و نحوه اجرا نظارت و ارزیابی ازجریان اسفالت جاده ها را به بطور منظم و دوام
دار به خاطر استفاده مواد با کیفیت و استندرد را به عهده خواهد داشت .

ارزش تقریبی:
فی کیلو متر مبلغ  10میلیون افغانی
بصورت مجمومی مبلغ  300میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع دوم ,سوم و چهارم سال 1403 ,1400 ,1399
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه  ( :014بهبود زیر بنا ها و محیط زیست)
نام پروژه:
بازسازی سرک های شهر به طول  20کیلو متر
معلومات مختصردر مورد پروژه:
درشهر هرات که یک شهر تجارتی با افزایش نفوس ,استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی ,فرسایش سرک های اسفالت و استفاده کمتر از وسایل
نقلیه عمومی ،نبود یک سیستم ترانسپورت شهری ،وجود مشکالت بر سر راه تطبیق ماستر پالن شهری ،ازدحام ترافیک در سرک های عمومی،
آلودگی هوا از جمله موارد قابل ذکراست که شهروندان شاهد آن میباشند که بازسازی سرک ها یکی از پروژه های مهم و ارزنده در شهر هرات به
حساب میآید که سهولت برای شهروندان در راستای استفاده درست از وسایل نقلیه می گردد .همچنین اجرای این پروژه سبب کاهش ازدحام
ترافیکی سرک های عمومی ،کاهش آلودگی هوا ،و زیبای شهر و در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و رجوع بیشتر به استفاده از وسایل
نقلیه عمومی موثر خواهد بود.

گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :سهولت درقسمت امور ترانسپورتی
ب :ارائه خدمات موثر شهری برای شهروندان

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :سهولت برای شهروندان در قسمت حمل و
نقل و کاهش مصارف وسایط نقلیه
ب :تشویق مردم به استفاده درست از جاده ها
ج :تامین ارتباطات خوب بین شاروالی و مردم.
بلند بردن سطح رضایت شهروندان از فعالیت های
شاروالی

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی براساس قانون تدارکات قرار داد خواهد
نمود

فکتور های خطر:
عدم عالقه مندی بخش سکتور
خصوصی

پیش شرط های این پروژه:
به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی براساس قانون تدارکات قرار داد خواهد
نمود

ارزش تقریبی:
فی کیلومتر مبلغ  7میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع دوم ,سوم و چهارم سال 1403 ,1400 ,1399
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه  ( :015بهبود زیر بنا ها و محیط زیست)
نام پروژه :همسان سازی سطوح پیاده رو های شهر ی ( 150000متر مربع)
معلومات مختصردر مورد پروژه :
ازدیاد نفوس روز افزون شهر هرات و تعدد و ازدیاد کسبه کاران در نواحی مختلف شهر و عبور ومرور مردم از پیاده روها به خاطر کار های روز مره،
موجودیت پیاده رو های خراب ،کندن کاری شده ،بی نظم ،مرکز تجمع کثافات ،و هرج و مرج بساط داران و سو استفاده دوکانداران ازاین وضع که
اکثریت شان اجناس خود را از دوکان کشیده به داخل پیاده رو ها گذاشته اند و باعث بی نظمی و سد معبر برای عموم مردم میشود ،بناء ریاست
شاروالی با همکاری ادارات دولتی و سکتور خصوصی میتواند که این مشکالت را بر طرف نماید.
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مقاصد:
الف :تنظیم پیاده روهای شهری
ب :زیبا ی شهر و جلوگیری از بی نظمی و
کندن کاری های خود سر.

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :سهولت در قسمت رفت و آمد تمام مردم
ب :جلوگیری از خودسری ها در قسمت کندن کاری
ج :تبدیل نمودن شهر هرات به یک شهر منظم
د :رضایت مندی شهروندان

مدل کاری پیشنهاد شده:
ریاست شاروالی به هماهنگی – ادارات همکار وریاست شهری سازی یک سروی در نقاط اصلی و مهم
شهر انجام و بعدا با هماهنگی با اتاق های تجارت ،کسبه کاران و وکالی گذر نحوه اجرا پروژه را
مشخص و با سکتور خصوصی شریک ساخته و بعد از انتخاب شرکت اجرا کنند ه انرا به مرحله اجرا
قرار میدهد .همچنان با همکاری ریاست محیط زیست و ریاست زراعت در قسمت نهال شانی در کنار
پیاده ها همکاری و برنامه ریزی خواهند کرد.

پیش شرط های این پروژه:
فکتور های خطر :عدم همکاری مردم و
شاروالی هرات متراژ هرپیاده رو را مشخص و برآوردکرده و برای هر دوکاندار مبلغ سهمش را
مالکین
مشخص نموده و پول متذکره را اخذ میمناید.
ارزش تقریبی:
 2،340،000افغانی
فی متر مربع  1500افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع دوم ,سوم و چهارم سال  1402و 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :016بهبود ارائه خدمات شهری)
نام پروژه  :واگذاری پارک ها به بخش خصوصی با شرایط استندرد
معلومات مختصردر مورد پروژه :
در شهر هرات تعدادی چند پارک در بعضی از نواحی شهر وجود داشته که بعضی آنها هم به شکل معیاری ارائه خدمات نمیکنند .عده ئی محدودی از
شهروندان هرات از انها استفاده کرده وبرای همگان استفاده از پارک و محیط مناسب تفریحی وجود ندارد .شاروالی هرات در بعضی مناطق که پارک
های غیر معیاری وجود دارد را به دسترس بخش خصوصی قرار خواهند داد که این پارک ها به شکل معیاری ایجاد و احیا گردد که سکتور خصوصی
باید تعمیرات شامل توالت های مجهز و عصری  -کانین ها رستورانت ها و غیره سهولت ها الزم را خواهند داشت .
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

مقاصد:
الف :تشویق سکتور خصوصی درقسمت
سهم گیری درپروژه های عامه
ب :ایجاد زمینه های اشتغا ل بصورت
کوتاه مدت وهم بلند مدت.
ج :ازدیادعواید شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :رشد سکتور خصوصی
ب :دسترسی اکثر مردم به پارک های تفریحی
ج :ازدیاد عواید شاروالی هرات ساالنه به مبلغ  300هزار افغانی
د :رشد اقتصادی سکتور خصوصی و شاروالی هرات
ه :بلند رفتن سطح رضایت شهروندان

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :به منظور تطبیق این پروژه شاروالی هرات اسناد الزم را با درنظرداشت استندردها و موارد الزم تهیه
نموده و طبق آن همرای شرکت های خصوصی قرارداد مینماید.
ب :ریاست شاروالی هرا ت اماکن تفریحی را در اختیار بخش سکتور خصوصی می گذارد تا تمام نیازمندی
های مربوط به اماکن عمومی توسط بخش سکتور خصوصی مرفوع گردد و شاروالی وظیفه نظارت و
کنترول را در این راستا دارا میباشد در عین زمان از عواید ان هم بخش سکتور خصو صی و هم شاروالی
مستفید میگردند.

فکتور های خطر:
نبود امنیت و رکود اقتصادی .

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارد اد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی
تهیه مینماید.

ارزش تقریبی:
بام هرات :مبلغ اجاره ماهانه ( 10،000افغانی –) مقدار سرمایه گذاری مبلغ  12میلیون افغانی )
پارک شهرک جبرییل :مبلغ اجاره ماهانه (  5،000افغانی مقدار سرمایه گذاری مبلغ  4میلیون افغانی)
پارک شیدایی :مبلغ اجاره ماهانه (  10،000افغانی مقدار سرمایه گذاری مبلغ  4میلیون افغانی)
زمان بندی تطبیق:
سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمای پروژه  ( :017بهبود زیر بنا ها و محیط زیست)
نام پروژه:
ساخت دو باب سینما در دو نقطه شهر (میدانچه تخت صفر و جنوب استدیوم ورزشی)
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شهر هرات باداشتن پانزده ناحیه امکانات تفریحی روحی و روانی برای جوانان و فامیل کمتر داشته و اکثریت جوانان و فامیل ها در اوقات بیکار وقت
شان هدر رفته وهمین باعث منحرف شدن جوانان به راه های خالف همچون – مواد مخدر – اختطاف – دزدی – وغیره میشود .شاروالی هرات به
همکاری بخش سکتورخصوصی میتواند که دو باب سینما در دو موقعیت شهر باعث جلوگیری از مشکالت فوق شود.
گروپ های مورد هدف مستفید مقاصد:
الف :یک مکان خوب تفریحی برای فامیلها – و
شوندگان:
جوانان
الف :شهروندان
ب :بلند بردن سطح فرهنگی مردم
ب :شاروالی
ج:ازدیاد عواید
ج :سکتور خصوصی
منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

فکتور های خطر :عدم عالقه
سکتور خصوصی به خاطر رکود
اقتصادی و بلند بودن قیمت پروژه

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :ایجاد مکان مناسب برای تفریح جوانان
ب :ازدیاد چشمه ها و عواید شاروالی هرات ساالنه
به مبلغ  240هزار افغانی
ج :بلند رفتن سطح فرهنگ شهر نشینی و ازدیاد
عواید

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات در صورت داشتن زمین به دو نقطه مختلف مورد نظر که برای مردم قابل دسترس باشد را
انتخاب کرده و بدسترس بخش خصوصی قرار میدهد ،و در صورت نداشتن زمین در نقاط مورد نظر شرکت
های خصوصی را تشویق به تهیه و ساختن آن کرده و در قسمت ساختن تعمیر و طی مراحل کردن اسناد
ساخت و افتتاح ان بخش خصوصی را کمک میکند .
پیش شرط های این پروژه:
سروی بخاطر پیدا کردن زمین از ملکیت شاروالی در دو نقطه مورد هدف و بدسترس قرار دادن آن به
شرکت اجرا کنند ه و طی مراحل کردن اسناد ساختن واجرا ان از طریق شاروالی هرات.تشویق مردم به خاطر
رفتن به سینما و نظارت از آموزنده بودن برنامه های سینمایی و پخش نمایش نامه های سود مند از طرف
اجرا کننده ها .

ارزش تقریبی:
ساخت هر تعمیر مبلغ  12میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :ربع دوم و سوم سال  1402و ربع دوم و سوم سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه: :
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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پروفایل پروژه  ( : 018بهبود زیر بنا ها و محیط زیست)
نام پروژه:
ایجاد میدان کریکت
معلومات مختصردر مورد پروژه:
در شهر هرات تااکنون میدان های ورزشی وسیعی در بخش کریکت ساخته نشده و درمورد این ورزش تابحال مردم آگاهی الزم را ندارند .این باعث
گردیده است که اکثر عالقه مندان بازی های کریکت از میدان های غیر استندرد استفاده نمایند که با اعمار این میدان زمینه عواید برای شاروالی باال
رفته و مردم به مسایل ورزشی بیشتر عالقه مندی پیدا میکنند

گروپ های مورد هدف
مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :زیر بناهای ورزشی توسعه می یابد
مقاصد:
ب :عواید شاروالی افزایش می یابد .بصورت ساالنه مبلغ 120
الف :ایجاد زمیناه هاای توساعوی شاهر
هزار افغانی
هرات
ج:کاهش سطح جرایم
ب :زمینه سازی برای رشد ورزش
د :استفاده مفید از اوقات فراغت توسط جوانان
ج :رشد عواید شاروالی
ه :بلند رفتن سطح رضایت شهروندان
و :همگانی شدن ورزش کریکت دربین شهروندان هرات

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :شاروالی هرات در ابتدا دیزاین و طرح مشخصی را تهیه مینماید
ب :براساس طرح تنظیم شده این شاروالی همرای دونرها هماهنگی نموده و درخواست همکاری مالی مینماید

فکتور های خطر:
عدم موجودیت ماستر پالن
شهری منظور شده .

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی مطابق به ماستر پالن شهری و در نظر گرفتن استندرد هاو باتهیه سند قرارداد برای جانبین مکلف بوده
و قرارداد کننده باید به زمان معین مطابق اسناد قرارداد ملکیت را به شاروالی مسترد کند.

ارزش تقریبی:
هزینه ساخت این تعمیر  60میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع سوم سال 1403

شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :019بهبود زیربناها ومحیط زیست)
نام پروژه :
اعمار پارک های تفریحی بیرون شهری
معلومات مختصردر مورد پروژه :
درشهر هرات چند پارک محدود در بعضی از نواحی شهر وجود داشته که انها هم به شکل معیاری ارائه خدمات نمیکنند و عده ئی محدودی از
شهروندان هرات بسه شکل عمومی از انها استفاده میکنند وبرای همگان استفاده از پارک و محیط مناسب تفریحی ومخصوصا اطفال وجود ندارد و
همچنان شاروالی هرات در نواحی مختلف ملکیت ,زمین ها و خندق ها دارد که استفاده درست از آنها صورت نمیگیرد .ساخت پارک های بیرون
شهری ,باعث بلند رفتن سطح فرهنگ شهرنشینی و اعتماد مردم به شا روالی خواهد شد.
گروپ های مورد هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

مقاصد:
الف :ایجاد زمینه های الزم تفریحی برای شهروندان
ب :ایجاد مکان الزم تفریحی برای شهروندان
ج :ازدیاد عواید شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :فضای مصون تفریحی برای
شهروندان در هر ناحیه
ب :ازدیاد عواید شاروالی هرات ساالنه به
مقدار  360هزار افغانی
ج :بلندرفتن سطح رضایت شهروندان
ازفعالیت های شاروالی

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :به منظور تطبیق این پروژه شاروالی هرات اسناد الزم را با درنظرداشت استندردها و موارد الزم تهیه
نموده و طبق آن همرای شرکت های خصوصی قرارداد مینماید.
ب :ریاست شاروالی هرا ت اماکن را در اختیار بخش سکتور خصوصی می گذارد تا تمام نیازمندی های
مربوط به اماکن عمومی توسط بخش سکتور خصوصی مرفوع گردد و شاروالی وظیفه نظارت و کنترول را
در این راستا دارا میباشد در عین زمان از عواید ان هم بخش سکتور خصو صی و هم شاروالی مستفید
میگردند.

فکتور های خطر:
نبود امنیت و رکود اقتصادی .

پیش شرط های این پروژه:
بخاطر تطبیق این پروژه شاروالی هرات سهولت هاو قرارد اد ها و نحوه اجرا ات انرا با بخش خصوصی
تهیه مینماید.

ارزش تقریبی:
پارک میرداود :مبلغ  4میلیون افغانی
پارک شرق خواجه صاحب :هزینه مبلغ  4میلیون افغانی
پارک شهرک مامورین :هزینه مبلغ  5میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
پارک میرداود :ربع دوم سال 1400
شرق خواجه صاحب  :ربع دوم 1401
شهرک مامورین :ربع سوم سال 1402
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :020بهبود ارائه خدمات شهری )
نام پروژه:
طرح و اعمار  64ایستگاه بس شهری
معلومات مختصردر مورد پروژه :
نبود یک سیستم ترانسپورت شهری باعث ازدحام ترافیک درسرک های عمومی شده است  .طرح واعمار ایستگاه های بس شهری یکی از پروژه
های مهم و ارزنده در شهر هرات به حساب میآید که سهولت برای شهروندان در راستای استفاده از وسایل نقلیه عمومی ایجاد می گردد .همچنین
اجرای این پروژه سبب کاهش ازدحام ترافیکی در سرک های عمومی شده و در کاهش آلودگی هوا در راستای استفاده کمتر از وسایل نقلیه
شخصی و رجوع بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی موثر خواهد بود.

گروپ های مورد هدف

مقاصد:
الف:باعث تقویه سیستم ترانسپورت شهری میشود.
ب :شهروندان بیشتری از ترانسپورت شهری استفاده
میکنند
ج :ازدحام ترافیکی کاهش میابد.

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی
د :بانک جهانی

مدل کاری پیشنهاد شده:
به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی/دونر قرار داد خواهد نمود .ریاست شاروالی موقعیت ها
مشخص کرده و نحوه ساخت آنها را به سکتور خصوصی و یا دونر میدهد و عالوه بر آن جواز ساخت غرفه و محل
فروشات را نیز به این سکتور مید هد.که عاید هم نصیب شاروالی می شود و هم بخش خصوصی از آن مستفید
میگردند.

فکتور های خطر:
عدم همکاری مالی دونر

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات و دونر مناطق مختلف را سروی و مطابق به ضرورت محل انها تثبیت و تمام مراحل اسنادی شان
طی خواهد شد.

مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :سیستم ترانسپورتی منظم و ارائه خدمات ترانسپورتی
به موقع به تمام شهروندان
ب :بهبود ارائه خدمات شهری
ج :جلوگیری از ایستگاههای غیرقانونی

ارزش تقریبی:
مبلغ  39،780،000,00افغانی
زمان بندی تطبیق:
سال  1400الی سال 1402
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :021بهبود ارائه خدمات شهری)
نام پروژه :بازیافت زباله ها در ابعاد ممکنه
معلومات مختصردر مورد پروژه :
شاروالی و شرکتهای بخش خصوصی روزانه به اوسط کثافت حجمی بدست آمده  562متر مکعب را جمع آوری و انتقال میدهند .شرکت های
خصوصی به شکل خانه به خانه از  160گذر از مجموع  271گذر شهر جمع آوری میکنند .این مواد به ساحه مخصوص دفن زباله که در 17
کیلومتری جنوب مرکز شهر قرار دارد انتقال و تخلیه میگردد ..شاروالی نظر به کمبود پرسونل ،بودجه و امکانات نمیتواند طوریکه الزم است زبالهها
را به وقت و زمان و از تمام جاهای شهر جمع و انتقال بدهد .بوسیلهی این پالن توقع میرود که جمعآوری وانتقال زبالههای تمام نواحی پانزده گانه
بشمول ساحات تجارتی به سکتور خصوصیاز طریق توافق و امضا قرارداد طویل المدت واگذار شود و نقش شاروالی به نظارت و کنترول تغییر نماید.
خصوصیسازی این روند مفادهای زیادی را در بر خواهد داشت.
گروپ های مورد هدف

مقاصد:
الف :کاهش آلوده گی های محیط
زیست
ب :بلند بردن سطح عواید شاروالی

منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات یک پروپوزل از اهداف و نحوه فعالیت – مفاد و استفاده از پروسه بازیافت زباله ها تهیه و با
سکتور خصوصی و موسسات و انجوها شریک ساخته وبعد از یافتن یک شریک کار با بخش خصوصی که
پروسه جمع آوری زباله ها را انجام میدهد هماهنگی کرده که جمع آوری زباله ها به شکل درست آن در
موقع جمع آوری جدا شده و به شکل منظم به ساحه انتقال داده شود ..

فکتور های خطر :عدم عالقه
سکتور خصوصی به خاطر رکود
اقتصادی

پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات ساحه دفن زباله ها را در اختیار شرکت مورد نظر قرارداده و تهیه قرار داد و پروسه های اداری
به زودترین طی مراحل مینماید.

مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :بلند رفتن سطح عواید شاروالی هرات ساالنه در حدود 36
میلیون افغانی
ب :کاهش آلوده گی های زیست محیطی در سطح شهر
ج :استفاده موثر از زباله های قابل بازیافت و بلند رفتن سطح
عواید شاروالی

ارزش تقریبی :بصورت مجموعی مبلغ  95،550،000افغانی
قیمت دستگاه بازیافت  78میلیون افغانی  -2 -بلدوزر یک عراده –  -3،900،000افغانی
لودیر یک عرداده – 3900000افغانی -4اسکاتور یک عراده –  3900000افغانی
شاول یک عراده  3،900،00-افغانی  -6کنکس  4عدد  1،560،000,00افغانی
کارگر  20نفر معاش ماهوار و مصارف  390،000,00افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع دوم و سوم سال 1400
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :022بهبود زیر بناها و محیط زیست)
نام پروژه :ایجاد باغ وحش (ساحه شیدایی)
معلومات مختصردر مورد پروژه :
یکی از مکان های که میتوان در بخش رشد عواید و ترویج فرهنگ شهر نشینی استفاده نمود ایجاد باغ وحش میباشد که متاسفانه یک باغ وحش
معیاری در سطح شهر هرات وجود ندارد .با برداشتن این گام شاروالی هرات میتواند تغییرات چشم گیری در قسمت ارائه خدمات ,رشد عواید و ایجاد
زیربناها بردارد

گروپ های مورد هدف
مستفید شوندگان:
الف :شهروندان
ب :شاروالی
ج :سکتور خصوصی
منابع و شرکاء پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی
فکتور های خطر :عدم عالقه
سکتور خصوصی به خاطر رکود
اقتصادی

مقاصد:
الف :ایجاد زمینه های تفریحی
ب :ایجاد یک چشمه عایداتی برای
شاروالی
ج :استفاده موثر و مفید از ملکیت های
شاروالی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :موجودیت یک مکان فرهنکی و تفریحی
ب :رشد عواید شاروالی به تناسب عواید فعلی به حدود  2,4میلیون
افغانی ساالنه
ج :آشنایی مردم با جهان حیوانات و نوع رفتار همرای آنها
د :مکان مناسب برای تحقیقات علمی شاگردان

مدل کاری پیشنهاد شده:
شاروالی هرات یک پروپوزل از اهداف و نحوه فعالیت – مفاد طرح و دیزاین مشخصی را تهیه و با سکتور
خصوصی و موسسات و انجو شریک میسازد .بعد از یافتن یک شریک کار با بخش خصوصی/دونر پروسه
ایجاد یک باغ وحش معیاری را آغاز مینماید
پیش شرط های این پروژه:
شاروالی هرات ساحه ایجاد باغ وحش را در اختیار دونر مورد نظر قرارداده و تهیه قرار داد و پروسه های
اداری طی مراحل مینماید.

ارزش تقریبی:
هزینه مجموعی مبلغ  30میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق:
ربع دوم و سوم سال 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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نمبر پروفایل پروژه ( :023بهبود زیربناها و محیط زیست)
نام پروژه  :اعمار پل های هوایی درموقعیت های مزدحم شهری
معلومات مختصردر مورد پروژه :
درشهر هرات به دلیل عدم موجودیت پل های هوائی در مناطق پر ازدحام ,باعث بوجود آمدن مشکالت زیاد گردیده است .بناءً اعمار پل های هوائی
در این شهر یک نیاز مبرم محسوب میگردد .موقعیت این پروژه های در نواحی مختلف مانند :مقابل مقابل لیسه سلطان غیاث الدین غوری ،لیسه
گوهر شاد ،لیسه امیر علی شیر نوائی و لیسه هاتفی اعمار خواهد گردید.
گروپ های مورد
هدف مستفید
شوندگان:
الف :شهروندان
ب :سکتور خصوصی
ج :شاروالی
منابع و شرکاء
پروژه:
الف :شاروالی
ب :مردم
ج :سکتور خصوصی
فکتور های خطر:
نبود امنیت و رکود
اقتصادی

نتایج و اثرات متوقعه:
الف :کاهش ازدحام شهری
ب :ازدیاد عواید شاروالی درحدود  240هزار افغانی ساالنه
ج :ایجاد نظم بهتر برای شهر
د :ایجاد اعتماد دربین مردم

مقاصد:
الف :کاهش ازدحام عمومی
ب :کاهش تصادفات وحوادث ترافیکی
ج :ایجاد اشتغال

مدل کاری پیشنهاد شده:
الف :به منظور تطبیق این پروژه شاروالی با شرکت های خصوصی قرار داد خواهد نمود .ریاست شاروالی موقعیت ها و
نحوه ساخت پل های هوایی را برای سکتور خصوصی تعیین میکند و عالوه بر آن جواز نصب بلبوردها و لوحه های
تبلیغاتی را برای شرکت خصوصی برای مدت معین ارائه میدارد .بعداز ختم میعاد قرارداد پل های هوایی و عواید آن به
شاروالی تعلق میگیرد.
پیش شرط های این پروژه:
الف  :شاروالی جهت اعما پل های هوایی پروسه های قانونی را طی خواهد نمود.
ب :اعمار استندرد پل های هوایی
ج :واگذاری ملکیت ها بعداز زمان معین به شاروالی

ارزش تقریبی :
هر پل هوایی مبلغ  1,5میلیون افغانی
زمان بندی تطبیق :ربع دوم و سوم  1402 ,1401 ,1400و 1403
شخص ارتباطی شاروالی در تطبیق پروژه:
رییس خدمات تخنیکی و سکتوری (ایمیل  zahermokhlis@yahoo.comو شماره تماس  ,)0799767000آمر پالن ( ایمیل
) afghanyar1919@gmail.com
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میکانیزم نظارت و ارزیابی:
نظر به روش های نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و پروژه ها باید نهاد های مختلف درتمام مراحل تطبیق و عملی کردن پاروژه هاا مساتقیم یاا غیار
مستقیم دخیل باشند هر نهاد از خود پالیسی و پالن های نظارتی مشخص را دارد .شاروالی عواید خویش را از جمع آوری مالیات یا محصوالت بدست
میاورد و برای مصرف این بودجه به مردم پاسخگو وحسابده میباشد .شاروالی با تطبیق فعالیت ها وپروژه های مختلف زیربنائی شهری خدمات عرضه
مینماید .یکی از مسؤلیت های مهم شاروالی تطبیق پروژه های ساختمانی و زیربنائی میباشد که باید از نحوه تطبیاق پاروژه هاای شااروالی نظاارت
وارزیابی درست صورت گیرد تا قناعت شهروندان حاصل شود.
پروژه ها به کتگوری های مختلف بعداز ارزیابی وضعیت فعلی شاروالی هرات در این پالن برای پنج سال آینده در نظرگرفته شده است ،که شااروالی
بعنوان تطبیق کننده پروژه ها ,مسولیت های ذیل را درقسمت نظارت و ارزیابی پروژه ها به عهده دارد:
نقش شاروالی هرات:
✓ شاروالی مسولیت تطبیق پروژه های یاد شده در این پالن را داشته و از جریان تمویل وجه مالی پروژه هاا نظاارت و همچناان از جریاان
پیشرفت کار پروژه برای افراد مسؤل مکلف است بطور هفته وار ،ماهوار و ربعوار راپور ارائه نماید
✓ شاروالی جهت تمویل و تطبیق درست و به موقع پروژه باید بازار یابی و جلب توجه نماید.
✓ برای جلب توجه سکتور خصوصی و بخصوص دونر ها پالن باید در صفحات انترنتی ثبت شود.
✓ جلسات همآهنگی در مورد تطبیق فعالیت های پروژه ها بطور منظم و همیشه تدویر گردد و ازجریان نظاارت کاار در جلساات راپاور داده
شود.
✓ شاروالی مکلف است پالن تجدید شده  5ساله را حفظ و نگهداری نموده و همچنان بروز رسانی نماید.
نقش بورد مشورتی شاروالی:
بورد مشورتی بعنوان یکی از بخش های نظارت کننده فعالیت های شاروالی ,اقدامات ذیل را باید بخاطر تطبیق و عملی شدن موثر این پالن درنظار
داشته باشند.
✓ بورد مشورتی شاروالی باید از تطبیق پالن ترتیب شده نظارت و ارزیابی نماید.
✓ بورد مشورتی جهت تمویل و تطبیق پروژه های ذکر شده در پالن ,یکجا با شاروالی برای دریافت منابع تمویل برای پروژه های این پالن
بازار یابی کند.
✓ بورد مشورتی باید مسوده تطبیق پروژه میان سکتور خصوصی و سکتور عامه را بصورت درست نگهداشته تا از آن استفاده درست صاورت
گیرد.
✓ یکی از مسؤ لیت های بورد مشورتی این است که در موقوع و مراحل ساخت و تطبیق پالن مشوره های کامل خویش را ارائه دهند.
تحلیل از نتایج پروژه ها و فعالیت ها که بعدا از تطبیق آن بدست میاید:
طوریکه این پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی توسط یک کتله بزرگ قبال در سال  1391ترتیب و تهیه شده بود و در جریان  5سال 1395-1391
بعضی از پروژه های پالن شده در داخل این پالن تطبیق گردیده بودند .به همین منوال در سال  1395همین کتله بزرگ یعنی کمیته هاای مختلاف
این پالن استراتیژیک را برای  5سال آینده  1399-1395بروز رسانی و تجدید کردند وپروژه های جدید و اقتصادی اضافه گردید که در ادامه ایان 5
سال بعضی از این پروژه های پالن شده از طریق دخیل ساختن به بودجه ساالنه شاروالی تطبیق شده است .درک عمومی بار ایان اسات کاه بعاداز
تطبیق این پروژه ها نمای شهر هرات از نگاه اقتصادی ،فرهنگی و جغرافیای تغییرات مثبت داشته که در نتیجه وضعیت اقتصادی شهر تغییر کرده و
رشد اقتصادی بوجود میاید .به تعقیب دوره های قبلی در سال جاری  1398کمیته انکشاف پالن اقتصادی اقدام به بروز رسانی این پالن استراتیژیک
نمودند .این پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی شاروالی هرات طی جلسات مختلف توسط کمیته های رهبری ،تخنیکی و گروپ هاای کااری باروز
رسانی شده است.
بعد از بروز رسانی نمای اقتصادی شاروالی از وضعیت فعلی شاروالی و شهر تحلیل سوات  SWOTصورت گرفت که نقاط قاوت ،ضاعف ،تعهدیاد و
فرصت ها بدست آمد و در تحلیل سوات یافته ها نشان میدهد که شاروالی از نگای عوامل داخلی و خارجی در کدام وضعیت قرار دارد و نظر باه ایان
تحلیل سوات همین کتله بزرگ مختصصان و متجربین یک دورنما یا چشم انداز( )Visionو یک ماموریت ( )Missionترتیب نمودند.
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بعد از تهیه دور نمای و ماموریت شاروالی برای نقاط ضعف ها و تعهدیدات پروژه ها و فعالیت های مختلف برای  5سال آینده از ساال 1403-1399
تهیه و ترتیب نموده که با تطبیق این پروژه ها و فعالیت ها تهدیدات از بین رفته یا حداکثر کاهش یافته و با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها نقااط
ضعف را از میان برداشته که در نهایت شاروالی را به همان دورنمای که تعین کرده بود نزدیک تر میسازد.
درنتیجه بصورت کلی میتوان ارزیابی نمود که در سطح عواید تغییرات متوقع چشم گیری خواهد آمد ,که تغییرات دربخش عواید در گراف های ذیل
ارائه شده است.
تخمین عواید و مصارف پروژه های پیشنهادی پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی
شاروالی
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درگراف باال کودهای ( 001الی  )008نشانده کود پروژه های است که شاروالی درطی پنج سال پالن دارد که شرح هر پروژه درپروفایل هرپروژه ارائه
شده است .الزم به ذکر است که عواید یک ساله به مقایسه مصارف درنظر گرفته شده است .درچارت باال ,ابتدا میزان عواید و مصارف پروژه ها
باهمدیگ ر مقایسه گردیده است ,که عواید یکساله هرپروژه با مصارف آن مد نظر گرفته شده است و میزان عواید بستگی به تطبیق پروژه ها در
سالهای بعدی دارد .درصورتیکه تمام پروژه ها در طی پنج سال آینده بصورت کامل تطبیق گردد عواید ساالنه بصورت چشم گیر افزایش خواهد
یافت.
براساس تحلیل فعلی شاروالی هرات نه تنها تمام مصارف پروژه هارا میتواند بعداز تطبیق این پروژه از عواید چشمه های جدید به دست آورد بلکه این
چشمه های عایداتی بعنوان منابع اصلی عواید برای شاروالی خواهد شد .بناء شاروالی به اساس پالن ذکر شده طی پنج سال بعدی به تعداد هشت
پروژه را که تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی دارد را تطبیق مینماید.
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تخمین عواید پروژه های پیشنهادی پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با تاثیر مستقیم باالی
رشد اقتصادی شاروالی
60,000,000
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میزان عواید
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سالهای  1399الی 1403

درچارت باال پیش بینی میزان رشد عواید طی  5سال آینده ارائه گردیده است.
در کنار پروژه ها باتاثیرات مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی ,پروژه های مشارکتی نیز شاروالی در پالن دارد که طی  5سال آینده به همکاری
سکتور خصوصی و دونرها تطبیق نماید .که گراف آن قرار ذیل ارائه شده است.
تخمین عواید و مصارف پروژه های پیشنهادی (مشارکتی) پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با تاثیر مستقیم
باالی رشد اقتصادی شاروالی
100,000,000
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پروژه های مشارکتی مصارف آن از طرف شاروالی هرات پرداخت نمیشود بنابرآن هدف ارائه گراف باال مقایسه مصارف همرای عواید میباشد .اما باید
شاروالی به این آماده گی داشته باشد درصورتیکه دونر و یا سکتور خصوصی حاضر به همکاری در تطبیق پروژه ها ویا تمویل آن نداشته باشاد ,نیااز
است که این پروژه ها درسالهای بعدی بادرنظرداشت بودجه دست داشته خویش اقدام به تطبیق آنها نماید.
تخمین عواید پروژه های پیشنهادی (مشارکتی) پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با
تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی
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در گراف باال ,صرف میزان عوایدی که شاروالی میتواند از هرپروژه بعداز تطبیق پروژه های مشارکتی به دست آورد ارائه شده است ,و درایان بخاش
صرف موثریت پروژه ها از نظر عایداتی ارائه شده است.
در گراف ذیل میزان عوایدی که شاروالی میتواند بصورت تخمینی ساالنه با تطبیق پروژه های انکشافی کسب نماید ارائه گردیده است.
تخمین عواید پروژه های پیشنهادی (مشارکتی) پالن انکشاف اقتصادی سالهای ( )1403-1399با
تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی
40,000,000
35,000,000
30,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

1403

1402

1400

1401

سالهای  1399الی 1403
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1399

میزان عواید

25,000,000

تطبیق پرو ژه ها باید نتایج مثبت دروضعیت شاروالی و شهر هرات داشته باشد ,شاروالی هرات متوقع است که بعدازتطبیق پروژه های یاد شده درایان
پالن تغییرات زیادی در نحوه ای اجرای فعالیت ها بوجود آید و از نقاط قوت و فرصت ها بصورت اعظمی استفاده شده و نقاط ضاعف کااهش یاباد,
همچنان نقاط تهدید کنترل و یا ازبین برده شود.
بصورت کلی میتوان ارزیابی نمود که تطبیق و استفاده موثر از پروژه های با تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی بعاداز  5ساال در حادود 18
فیصد عواید شاروالی هرات را نسبت به عواید حصول یافته سال  1397افزایش خواهاد داد ,همچناان بعاداز تطبیاق و اساتفاده ماوثراز پاروژه هاای
مشارکتی با تاثیر مستقیم باالی رشد اقتصادی شاروالی ,عواید شاروالی به مقدار تقریبا 7فیصد بعداز  5سال رشد خواهد داشت .فیصدی های یادشده
بستگی به نوع تطبیق و استفاده پروژه ها داشته ,و درصورتیکه شاروالی هرات بتواند پروژه ها را باهمکاری ادارات ودونرهای همکار بصورت موثرتر و
مفید تر تطبیق نماید ,این شاروالی شاهد افزایش روز افزون عواید خویش خواهد بود.
تغییر اتی متوقع بعداز تطبیق پروژه ها و فعالیت های پالن استراتیژیک انکشاف اقتصادی طور ذیل تحلیل شده است:
تاثیرات متوقعه بعداز تطبیق پالن باالی نقاط ضعف:
• درطی پنج سال آینده تالش صورت میگیرد که درروشنایی قوانین نافذه کشور و قانون شاروالی ها باا همااهنگی ادارات ذیاربط پالیسای،
طرزالعمل ،و رهنمود های الزم جهت آوردن سهولت در امور شاروالی هرات تهیه گردد.
• با ایجاد چشمه های عایداتی جدید و همچنان تالش برای جمع آوری عواید از چشمه های عایداتی فعلای بصاورت ماوثر ,اداره شااروالی
هرات بودجه کافی را فراهم نموده و اقدام به تطبیق پروژه های عام المنفعه خواهد نمود.
• یک دیپارتمنت برای جستجو و یافتن منابع اقتصادی ایجاد و و برنامه های مشخص روی دست گرفته خواهد شد تاا چاالش هاای فعلای
شاروالی حل گردد.
• برنامه های آگاهی دهی به شهروندان از فرهنگ شهر نشینی برگزار خواهاد شاد تاا شاهروندان آگااهی الزم را درماورد مساولیت هاای
شهروندی شان را در قبال شهر شان کسب نمایند
• در پالن بودجوی شاروالی خریداری وسایل و وسایط تخنیکی بحد کافی در بخش های مختلف درنظر گرفته خواهد شد تا شاروالی هرات
در زمینه ارایه خدمات الزم از امکانات برخوردار شود.
• تهیه و انکشاف پالن های تفصیلی مطابق به ماستر پالن در ساحات مربوطه شهر وجود ندارد که این پالن هاا باا همکااری دونار هاای
موجوده ترتیب خواهد شد.
• داشتن پالن منظم براساس آمار و ارقام دقیق یکی از اهداف اساسی شاروالی بوده که براساس آن بودجه شاروالی تخمین و بطاور مانظم
مطابق پالن تدارکات به مصرف خواهد رسید .
• اقدامات الزم برای تطبیق پالن عملی ازدیاد عواید نظر به چشمه های عایداتی روی دست گرفته میشود تا در میزان عواید شاروالی هرات
تغیرات متوقعه مرعی گردد.
• در شاروالی هرات سیستم های الکترونیکی جدید مثل سیستم مدیریت یکپارچه منابع مالی ایجاد شاده و دردساترس تماام ذینفعاان قارار
خواهد گرفت تا برنامه ها و فعالیت های شاروالی ازطریق برنامه های الکترونیکی مدیریت گردد.
• شاروالی هرات لیست امالک غصب شده دراختیار ارگان های عدلی و قضای جهت بدست آوردن امالک غصب شده قرار خواهد داد.
• جلسات منظم هماهنگی و همکاری مناسب بین اداره شاروالی و ادارات ذیربط برگزار میگردد
• به تعداد  64ایستگاه های بس شهری برای سهولت های ترانسپورتی وحمل نقل شهری درست برای شاهروندان از طریاق دونار اعماار
خواهد شد.
• سرویس های بهداشتی (تشناب ها) در سه موقعیت شهری اعمار میگردد.
تاثیرات متوقعه بعداز تطبیق پالن باالی تهدیدات:
•

با ایجاد زمینه های اشتغال برای شهروندان ,وضعیت امنیتی درشهر بهبود خواهد یافت.

•

میکانیزم مبارزه با فساد اداری در شاروالی هرات ایجاد خواهد شد

•

برگزاری برنامه های رعایت اصول شهروندی صورت میگیرد

•

برنامه های آگاهی شهروندان از فرهنگ شهر نشینی از طریق رسانه های محلی پخش میشود
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•

لیست باقیات محصوالت شهری از طریق جلسات با مقام والیت و ادارات ذیربط تعقیب میگردد

•

با ایجاد طرزالعمل تنظیم مارکت ها و دست فروشان ازدحام شهری کاهش پیدا خواهد کرد.

•

با تطبیق پروژه های مدنظر گرفته شده دراین پالن ,فرصت های کاری موقت ایجاد خواهد شد.

این پالن طی  79صفحه که محتویات آن میباشد آماده شده و قابل تطبیق است.
###
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