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سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی: با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی 

شهری، تعهد حکومت مبنی بر مصئون ساختن خانه های غیر رسمی و غیر پالنی 

 تحقق یافته است
 

 باشنده گان ساحات غیر رسمی شهر هرات این مطلب را محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در مراسم توزیع سند ملکیت به
در هوتل ارگ با اشتراک والی هرات، اراکین بلند رتبه دولتی و جمع کثیری از باشنده گان ساحات غیر  دلو سال روان ۲۳که به روز سه شنبه مورخ 

 رسمی برگزار گردید، ابراز داشت.

ل، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم شهر هرات سند ملکیت توزیع نواحی اوساحات غیر رسمی خانه واقع در  ۲۰۰در این مراسم برای 
 گردید.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری را یکی از برنامه های ملی و دارای اولویت حکومت دانسته محمد جواد پیکار 
 های غیر رسمی و غیر پالنی تحقق یافته است. ی تعهد حکومت مبنی بر مصئون ساختن خانه افزود که با تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهر

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی ضمن تاکید بر اهمیت این برنامه افزود که با توزیع سند ملکیت خانه های هموطنان مصئون گردیده و خدمات 
 یکسان شهری به آنها فراهم خواهد شد. 

همچنان افزود که وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با نهاد های ذیربط از طریق تطبیق برنامه های بهسازی و احیای مجدد  محمد جواد پیکار
 مصمم است ساحات غیر رسمی شهری را به بهترین ساحات رهایشی مبدل سازد.

در خصوص جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افانستان و توجه وزارت شهرسازی و اراضی در این مراسم دریافت کننده گان سند ملکیت از تعهد 
 ابراز خرسندی نموده و تطبیق این برنامه را یک گام حیاتی برای رفع معضالت موجود در ساحات غیر رسمی شهری خواندند.تطبیق برنامه 

سند  ۵۰۰با حضورداشت جاللتمآب رئیس جمهور و اعطای چند ماه پیش  هراتی شهر رسم سند ملکیت برای ساحات غیراست که روند توزیع  ذکرقابل 
 خانه دیگر نیز جریان دارد. ۱۳۰۰خانه کار تشخیص  ۷۰۰توزیع سند ملکیت به شد و اکنون در کنار آغاز  ملکیت

هرسازی و اراضی ایجاد گردیده و هم اکنون قانون تنظیم امور زمینداری در چارچوب وزارت ش ۱۱۲برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری بر مبنای ماده 
هزار و  ۵۷۷تعداد در شهر های کابل، هرات، مزار شریف، جالل آباد، قندهار، فراه، بامیان و نیلی در حال تطبیق است. از آغاز فعالیت تا کنون مجموعاً به 

 منزل در ساحات رسمی و غیر رسمی ثبت گردیده است. ۴۴۸

خانه در ساحات غیر رسمی شهر های یاد شده سند ملکیت توزیع گردد که از مزایای این برنامه هزار  ۵۰۰به  دی، مجموعاًمیال ۲۰۲۰قرار است تا سال 
 .به طور مستقیم دو و نیم میلیون هموطن مستفید خواهد شد
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