ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﺑﺎﺷﻨﺪه وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر از دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب و ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
واﻟ ﺗﺨﺎر آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺷﻔﻖ اﻓﺰود" ،ﭘﺮوژه ﺗﺤﯿﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ درﯾﺎﯾ ﺗﺎﻟﻘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ ﯾ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ و زرﮔﺮی را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۴۰۰۰ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ از اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻫﺎﻟ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دو ﻗﺮﯾﻪ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ و زرﮔﺮی ﺧﺴﺎرات وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف و ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﮔﺎه آب ﻧﻮراﻟﻪ  ،ﮐﻪ آب ۴۰۰
ﻫﺘﺎر از اراﺿ ﻣﺰارع و ﯾ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق آﺑ ﮐﻮﭼ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﺸﺎﻓ وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر ،ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
اﻧﺸﺎﻓ وﻻﯾﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب و اﺣﯿﺎی ﯾ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در
ﻣﺎه ﻗﻮس  ۱۳۹۷آﻏﺎز و  ۱۶ﻣﺎه را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﯾﺪ از دو ﻗﺮﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺤﻠ وﻣﺰارع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﺘ و ﺗﺤﺮﯾ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪه ﮔﺎن در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن
دﯾﺮ از ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻞ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺗﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺪود ﯾ ﺳﺎل ،ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﻠ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش روزاﻧﻪ،
ﺷﻐﻞ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺠﻨﯿﺮ ﻗﯿﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻮزه درﯾﺎﯾ ﺗﺎﻟﻘﺎن اﻓﺰود "ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﺎه ﻫﺎی آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﭘﻞ
دوﺻﺪ ﻣﺘﺮی وﺳﺎﺣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ و زرﮔﺮی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﺎﺟ ﻧﻮراﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰۰۰ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ را آﺑﯿﺎری
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻋﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﺑﺎ ﺗﺤﯿﻢ ﭘﺮوژه  ۷۵ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻘﺐ دﯾﻮار ﻧﯿﺰ اﺣﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻮل دوره ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ RIDF ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﯿﺮی و ورﮐﺸﺎپ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای
 TRBAﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ  TRBAدر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ TRBA .ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای  KfWﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ) (RIDFرا ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از وزارت ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ) (BMZﻋﻤﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اداره و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،اﺟﺮا و ﻋﻤﻠ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺗﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﺮق ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﺎل  1389اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه و  ۹۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری و  ۱۵دﯾﻮار ﺣﺎﻓﻈﺖی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﯿﻼب را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ،اﻋﻤﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۲۹ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و  ۵۷۵۰ﺧﺎﻧﻮار را ﺑﻪ ﺷﺒﻪ
ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۵۵۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ RIDF ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان وﻻﯾﺘ دوﻟﺘ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
Teaser text:
در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎن وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر ،دﯾﻮار ) (TRBAﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر ۲۷ ،ﺟﻮزا  ‐۱۳۹۹دﯾﺮوز ،ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮ آژاﻧﺲ ﺑﺎﺳﯿﻦ درﯾﺎی ﺗﺎﻟﻘﺎن
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨ ﮐﻮوﯾﺪ‐ ،۱۹ﺣﺪود  ۱۵ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
دﯾﻮار ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از دو ﻗﺮﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺗﺎﻟﻘﺎن و  ۲،۰۰۰ﺟﺮﯾﺐ ) ۴۰۰ﻫﺘﺎر( زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۰،۰۰۰ﺑﺎﺷﻨﺪه از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﻫﻤﺎری ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
.اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻬ ﮐﻞ در ﺣﺪود  ۱۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﺮد )(RIDF
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