
 @ADB_HQ :تماس شوید. آدرس ما بهبا ما از طریق تویتر 

 

  

 
 آدرس تماس:

 
 سید مسعود علم

 +۹۳ ۲۰۲ ۲۱۰ ۳۰۱ شماره تماس:
 +۹۳ ۷۰۸ ۸۱۵ ۵۰۶ شماره موبایل: 

  salam.consultant@adb.orgایمیل: 
 
 

  اعالمیۀ خبری
 
 
 
 

 
تکمیل سرک حلقوی برای را دالر میلیون  ۳۳۰بانک انکشاف آسیایی 

 در افغانستان منظور نمود

 

تکمیل را برای کمک بالعوض میلیون دالر  ۳۳۰بانک انکشاف آسیایی مدیره  هیئت — (۱۳۹۶قوس  ۱۵)فیلیپین ، مانیال
کشور،  وىقطمن چگیریکپااز دهلیز استراتیژیک ملی و اجندای سرک متذکره بخش مهی منظور نمود.  ،سرک حلقوی در افغانستان

 گرفته شده، میباشد. قباْل در نظر مبلغ  دالر میلیون ۱۸۰جدید و  مبلغدالر میلیون  ۱۵۰کمک متذکره شامل میباشد. 

ۀ بوم وصل میکند، به مصرف دررا با قیصار  که منطقهکیلومتر سرک  ۱۵۱برای ساخت بانک انکشاف آسیایی کمک این 
 بودهبزرگ افغانستان را با هم وصل مینماید،  هایسرک حلقوی که شهرکیلومتر  ۲۲۰۰ از یسرک متذکره آخرین بخشخواهد رسید. 

سرک حلقوی . میباشد (CAREC) یمركز یآسیا یی منطقه یاقتصاد یهمكاریها سازمانمهم تحت  هایدهلیزاز جملۀ و همچنین 
  . میباشد بمنظور بهبود سرک ها در این کشور،سرمایه گذاری در ماستر پالن حکومت افغانستان برای نخست های اولویت  شامل

بخش مهمی از  سرک حلقوی": افزود اوسلیوانآقای شان  آسیایی انکشاف بانک غربی و مرکزی آسیای بخش یعموم رئیس
 شرق، و یاین کشور را هم در داخل و هم با همسایه های اش در آسیایی مرکزی، آسیایی جنوبمیباشد که میتواند در افغانستان زیربناها 

برعالوه ایجاد فرصت های کاری،  : "کمک جدید بانک انکشاف آسیایی برای سرک حلقویعالوه نمود موصوف" میانه، وصل کند.
  بازتاب دهنده تجارب ما در ساخت زیربناها در محیط و اوضاع شکننده، خواهد بود." بهبود تجارت، و امنیت بهتر، 

 از ،سرک یمربوط به زیربنا میباشد. همچنان تسهیالت مدرن های شاهراه ایمنی و زهکشی معیار دو هر شامل پروژه این
سرک حلقوی  .گرفته شده است روستایی، نیز در این پروژه در نظر جامعۀ ۶۰های انکشافی برای  برنامه و روستاییسرک های  جمله

 ، دیزاین و ساخته میشود. اقلیمی تغییرات با با در نظر داشت معیارها برای کاهش خطرات حوادث و سازگار

پورت ترانس، تصویب گردید ۲۰۱۷استراتیژی جدید بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان که در ماه اکتور سال  بر اساس
این بانک برای همکاری با حکومت افغانستان میباشد. دو سکتور دیگر شامل انرژی و زراعت و منابع طبیعی، یکی از سه سکتور مهم 

کمک کرده، و  در افغانستان سرککیلومتر  ۸۵۰ساخت و بازسازی بیش از در تا کنون، بانک انکشاف آسیایی  ۲۰۰۲از سال میباشد. 
. کمک مجموع این بانک برای ساخت سرک ها، خطوط آهن، و میادین گر ادامه داردکیلومتر دی ۸۵۰کار باالی ساخت و یا بازسازی 

 میلیارد دالر میرسد.  ۲.۲بیش از به هوایی، 

 و آسیایی کشورهای در فقر کاهش منظور به میباشد، فیلیپین کشور پایتخت مانیال؛ شهر در آن مقر که آسیایی انکشاف بانک
 سال در آسیایی انکشاف بانک. نماید می فعالیت  منطقویی یکپارچگی و زیست محیط بهبود اقتصادی، پایدار رشد طریق از اقیانوسیه

 از بانک این. باشد می آسیایی کشورهای جمله از آن عضو ۴۸ که رسد می کشور ۶۷ به آن اعضای تعداد و گردیده تاسیس ۱۹۶۶
دالر بوده  میلیارد ۳۱.۷، همکاری های این بانک بیش از ۲۰۱۶در سال  .مینماید تجلیل خویش ای منطقه همکاریهای سالگرد پنجاهمین

 است. 


