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 به نام خدا

                                                         :  گزارش خبري 

:   رئيس جمهور افغانستان غنياشرف 

 "هرات به مركز تجارت و ترانزيت منطقه  اي تبديل مي شود" 

با اشاره به اينكه هرات از جايگاه هرات شوراي عالي توسعه شهري در ديدار با رئيس جمهور افغانستاناشرف غني 
 ( ايران و تركمنستان خاصي در بخش تجارت و اقتصاد افغانستان برخوردار است، گفت: واليت هرات با دو كشور

 .، مرز مشترك دارد كه مي تواند در آينده به مركز ثقل تجارت و ترانزيت منطقه اي تبديل شود) 

به گزارش خبرنگار سايت افغانستان خبرگزاري فارس، جلسه شوراي عالي توسعه شهري به رياست اشرف غني 
رئيس جمهور افغانستان، در خصوص برررسي طرح پيشنهادي عمراني شهردار هرات، پيشرفت قرارداد پروژه هاي 

غني با اشاره به اينكه هرات از جايگاه .استراتژيك، ساختمان هاي در حال ساخت و برنامه ملي مسكن، برگزار شد
تاپي و خط آهن انتقال گاز خاصي در بخش تجارت و اقتصاد افغانستان برخوردار است، گفت: با افتتاح پروژه 

 .هرات-مزار، چهره اين شهر تغيير خواهد كرد

رئيس جمهور افغانستان افزود: واليت هرات با دو كشور، مرز مشترك دارد كه مي تواند در آينده به مركز ثقل 
وي خاطرنشان كرد: بر روي فرودگاه بين المللي هرات بايد كار بيشتري .تجارت و ترانزيت منطقه اي تبديل شود

انجام شود، زيرا اين فرودگاه مي تواند به عنوان دهليز تجاري ميان افغانستان و كشورهاي عربي، هند و آسيايي 
رئيس جمهور افغانستان تاكيد كرد: از شهردارهاي موفق بايد تقدير شود و امكانات .ميانه، مورد استفاده قرار گيرد
همچنين اشرف غني به وزارت كشور افغانستان دستور داد تا در زمينه انتقال .كافي در اختيارشان قرار گيرد

وي همچنين پيشنهاد .بخش ترافيك هرات به شهرداري اين واليت، اقدامات فوري را در دست اجرا گيرند
غني در ادامه در .شهردار هرات براي اعزام كارمندان اين اداره به خارج از افغانستان جهت آموزش را پذيرفت

مورد انتقال زمين ها از يك اداره به اداره ديگر نيز تصريح كرد: اداره مستقالت اراضي، بانك زمين را ايجاد خواهد 
در اين جلسه .كرد تا جايگاه زمين ها تثبيت و بر اساس برنامه هاي مشخص ادارات، به امالك دولتي تبديل شود

همچنين «سيد وحيد قتالي» شهردار هرات گفت: شهرداري هرات در مدت كم، مسير خود را پيدا كرده و تالش 
 نفر از طريق رقابت 81وي افزود: در اين شهرداري .دارد تا اصالحات را به شكل همه جانبه در اين اداره اجرا كند

 3سيد وحيد قتالي تصريح كرد:  .تن آنها درگير فساد اداري هستند 20 آزاد استخدام شده اند و نزديك به
از كارمندان اين اداره را زنان تشكيل مي دهند و منابع انساني اين اداره در گذشته مبتني بر نيازهاي درصد 

شهردار هرات گفت: تمامي پست هاي خاص .خدمات رساني نبوده اما اخيراً اين موارد مورد توجه قرار گرفته است
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اين اداره جهت رقابت آزاد به اداره اصالحات اداري سپرده شده است و كاركنان خدماتي از ادارات ديگر دوباره به 
وي در خصوص درآمد شهرداري هرات نيز افزود: در گذشته درك الزم از منابع درآمدي  .اين اداره بازگشته اند

اين اداره وجود  نداشت و پيش بيني درآمد مبتني بر واقعيت هاي موجود نبود ولي طي چندماه اخير، در اين اداره 
قتالي خاطرنشان كرد: روند الكترونيكي شدن خدمات اداري اين .تغييرات مثبت و اصالحات الزم بوجود آمده است

وي افزود: تمامي روندهاي .اداره آغاز شده و اكنون قسمتي از شهرداري هرات، از اين خدمات برخوردار مي باشد
قتالي .تداركاتي كه قبالً داراي مشكالت انبوه بود، اكنون تحت كنترل آمده و با شفافيت كامل انجام مي شوند

بيان داشت كه درحال حاضر آگاهي مردم را نسبت به منابع تمويل برنامه ها بيشتر ساخته ايم و شهروندان، انگيزه 
و اميد بيشتر به آينده مرفه پيدا كرده اند و همچنان افزود كه براي برنامة ميثاق شهروندي تسهيالت الزم جهت 

شورا ايجاد شده  80 درسطحنواحيشهرهراتدرحدود  هرات تصريح كرد:هردارش.سهم گيري مردم فراهم شده است
ناحية  15 وي گفت كه در.پروژه  به حساب شوراها واريز گرديده است 40 كه از آن جمله، پول اجرا و تطبيق

 نواحي طرح كليميليون يورو پروژه ها طراحي شده است كه شامل پالن هاي تفصيلي،  2,2 واليت هرات به ارزش
 .و تطبيق قسمتي از آن مي باشد و به زودي كار آنها آغاز مي شود

 مالحظه : 

گفته مي شود كه با توجه به افتتاح قريب الوقوع پروژه گاز رساني تاپي در واليت هرات افغانستان ، قرار  -
است بزودي اشرف غني به اين شهر سفر نمايد. افتتاح فاز اول پروژه تاپي در هرات با حضور مقامات 

 عالي كشورهاي تركمنستان ، افغانستان ، پاكستان و هند صورت خواهد گرفت. 

 2/11/1396 سايت افغانستان  –خبرگزاري فارسمنبع : 
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