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ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺗﺟدﯾد ﺳﮑﺗور
ﺗراﻧﺳﭘورت را ﺗرﺗﯾب ﻧﻣودﻧد
ﮐﺎﺑل ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )  ١١اﭘرﯾل ٢٠١٧م( ـــــ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروز ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺟدﯾد ﺳﮑﺗور
ﺗراﻧﺳﭘورت را ﮔﺷﺎﯾش ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮥ اﻧﮑﺷﺎف ﭘﺎﯾدار زﯾرﺑﻧﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺟﺎده ھﺎ ،ﺧطوط
آھن ،ھواﻧوردی ﻣﻠﮑﯽ ،ﺗراﻧﺳﭘورت ﺷﮭری ،ﻟوژﺳﺗﯾﮏ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻣرﺑوطﮫ ،ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺗﺧﻣﯾن ﺷده
ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اﯾن اھداف ﺑﯾن ﺳﺎﻟﯾﺎن  ٢٠١٧اﻟﯽ  ٢۶ ،٢٠٣۶ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﻏرﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ آﻗﺎی ﺷﺎن اوﺳﻠﯾوان اﻓزود” :ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺗﺟدﯾد ﺷده
ﭼﻧد ﻣوارد ﺿروری و ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺳﺗﺎی رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﮔﺳﺗرده ﺗوﺳﻌوی اش ﮐﻣﮏ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد".
وی ﻋﻼوه ﻧﻣود ” ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺳﮑﺗور ﺗراﻧﺳﭘورت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﮭد اﺳت و اﻓﺗﺧﺎر دارد ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن ﺳﮑﺗور ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد“.
ﺗﻣرﮐز اﯾن ﭘﻼن ﺑﺎﻻی ﺳﯾﺳﺗم ﺗراﻧﺳﭘورت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺗﺻﺎل ﻣﻧطﻘوی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت و ﭘﺎﯾداری زﯾرﺑﻧﺎی
ﺗراﻧﺳﭘورت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ،زﯾرﺑﻧﺎھﺎی ﻣوﺟود ﺗراﻧﺳﭘورت ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺳﮑﺗور و ﻧﯾز ﻧﯾﺎز
ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در آﯾﻧده ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﯾﺳﺗم ﺗراﻧﺳﭘورت را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد .اﯾن ﭘﻼن رواﺑط داﺧﻠﯽ ﻣﯾﺎن ﺻﻧﻌت ھﺎی
ﻣﻌدﻧﮑﺎری ،ﺳﺎﺣﺎت زراﻋﺗﯽ و ﻣراﮐز ﻧﻔوس را ﻧﯾز ﻣد ﻧظر ﻗرار ﻣﯾدھد.
وزﯾر ﻓواﯾد ﻋﺎﻣﮫ اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺣﻣود ﺑﻠﯾﻎ ﮔﻔت" :اﻧﮑﺷﺎف زﯾرﺑﻧﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘﺎﯾدار ﺳﺗون ﻓﻘرات اﺗﺻﺎﻻت را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ،ﻣﺳﯾر آﯾﻧده اﻧﮑﺷﺎف و ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت زﯾرﺑﻧﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد “.وی در اداﻣﮫ
اﻓزود”ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﻧﻘطﮫ وﺻل ﮐﻧﻧده ﺑﯾن ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ -ﭼﯾن و آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺟﻧوﺑﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺷور اﯾن
ﻓرﺻت را ﻣﺳﺎﻋد ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ،ﺗراﻧزﯾت و اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧطﻘوی ﻣﺑدل ﮔردد".
ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺗﺟدﯾد ﺳﮑﺗور ﺗراﻧﺳﭘورت ھذا ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای ﺟﺎده ھﺎ ) ،(٢٠١۶-٢٠٠۶ﺗرﺗﯾب ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺧش ﺗرﺗﯾب ﭘﻼن ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾز ھﻣﮑﺎری ﻧﻣوده ﺑود .ﭘﻼن ﻗﺑﻠﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺷﺑﮑﮫ ﺟﺎده ھﺎ ،ﺳﺗراﺗﯾژی  ۵ﺳﺎﻟﮫ را
آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .ﭘﻼن ﻣﺗذﮐره ﺣدود  ١٢٠٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﭘروژه ھﺎی دارای اوﻟوﯾت ﺟﺎده ھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣود ،ﮐﮫ ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻧطﻘوی ،ﻣﻠﯽ و
وﻻﯾﺗﯽ را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار ﻣﯾداد .ﺗﺎ اواﺳط ﺳﺎل ٢٠١۶م ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ  ٪٨٠از ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎی ﻣؤﺳس ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﺑوده ،و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل  ۴.٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر را ﺑﮫ ﺷﻣول  ٢.٢ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر
ﺑرای ﭘروژه ھﺎی ﺟﺎده ھﺎ ،ﺧطوط آھن و ﻣﯾدان ھﺎی ھواﯾﯽ ،ﺑطور ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض و ﻗرﺿﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت.
ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘر آن در ﺷﮭر ﻣﺎﻧﯾﻼ؛ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﺷور ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﻓﻘر در ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ و
اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ از طرﯾﻖ رﺷد ﭘﺎﯾدار اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﮭﺑود ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻧطﻘوﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف آﺳﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
 ١٩۶۶ﺗﺎﺳﯾس ﮔردﯾده و ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی آن ﺑﮫ  ۶٧ﮐﺷور ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ  ۴٨ﻋﺿو آن از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷورھﺎی آﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎﻧﮏ از
ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧوﯾش ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
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