ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ 1.2
آﻗﺎی اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮزاده ،ﻣﻌﺎون واﻟ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ" :ﻣﺎ از ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤ دراز ﻣﺪت ﺷﺎن ﺳﭙﺎﺳﺰاری ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪۀ
ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺮک ﻣﻬﻢ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ".
ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎر در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮک اﺻﻠ ﻣﯿﺎن ﻓﯿﺾ آﺑﺎد و ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ از  1.7ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﻮار ﺳﻨ
ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی اﺳﺘﻨﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب در ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾ ،ﺟﺰو ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮک ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻼب ،ﺧﻄﺮ آب درﯾﺎی ﮐﻮﮐﭽﻪ و ﺳﻘﻮط ﺳﻨ ﻣ ﺷﻮد .ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و ﺣﻔﺎﻇﺘ در اﭘﺮﯾﻞ  2017آﻏﺎز و در اواﯾﻞ
ﺟﻮن  2019ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﻌﺎون وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ" ،اﮐﻨﻮن دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ اﻋﻤﺎر ﺷﺪه در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮک ﻓﯿﺾ آﺑﺎد‐ﮐﺸﻢ
ﺑﺼﻮرت وﺳﯿﻊ از ﺳﺮک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻼب ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺗﺎ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺮک ﻣﻬﻢ ﺳﻬﯿﻢ
ﺷﻮد".
ﺳﺮک اﺻﻠ ﺑﺮای ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗ آن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از آن ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮک وﻻﯾﺎت
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺳﺮک ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺨﺸ از راه اﺑﺮﯾﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯿﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨ ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ،ازﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد.
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ﻋﺒﯿﺪی ،رﺋﯿﺲ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎر ﺳﺮک ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ" ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﯿﺮی در ﺑﺨﺶ رﺷﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﮐﺎر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ .ﻣﻦ
از ﻫﻤﺎری ﻧﯿ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎی ﺳﻬﯿﻢ ،ﻗﺪرداﻧ ﻣ ﮐﻨﻢ".
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﻠ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺑﺮای اﻧﺠﯿﻨﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎر
ﺳﺮکﻫﺎ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑ ﮔﺮی ،آﻣﻮزش در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﯿﻨﺎر و دوره ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘ روزﻣﺮه و اﺿﻄﺮاری را ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺸﻮرهﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘ اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ،آﻟﻤﺎن از ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در
ﻗﺴﻤﺖ آوردن اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘ و ﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﺮاﺧﺖ  3.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ 40) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو(
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ دوام ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﻼن ﺷﺪه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای  KfWﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ادارات وﻻﯾﺘ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎل  2011ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮک 50 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل
آﺑﺮﺳﺎﻧ و  11ﺳﺪ ﺿﺪ ﺳﯿﻼب ﯾﺎ وﯾﺮاﻧ در وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر و ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﮐﻨﻮن در ﺳﻤﻨﺎن دو
ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺘﺐ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺪود  900دوره آﻣﻮزﺷ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﺮﺑ ﮔﺮی و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 3000
اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ را در آﯾﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
Teaser text:
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن 21 ،ﻋﻘﺮب  -1398دﯾﺮوز ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻻﯾﺘ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت و رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎر ﺳﺮک ﻫﺎ ،در
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺳﺮک  103ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﯿﺾ آﺑﺎد‐ﮐﺸﻢ را اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود  1.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺰر ﻓﺮﻏﺎﻣﺒﻮل وﻟﺴﻮاﻟ ارﮔﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎر ﺳﺮک ﻫﺎ )ﻗﺒﻼ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  97ﻣﯿﻠﯿﻮن
.اﻓﻐﺎﻧ ﻋﻤﻠ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
:اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﺛﺒﺎت¬ ﺳﺎزی
Province:
ﺑﺪﺧﺸﺎن
Downloads:
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺳﺮک ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ 1.2
Image:
PR RIDF Feyzabad Kishim Road
:ﻧﻮع اﺧﺒﺎر
Press release

21.08.1398
English
Deutsch
ﭘﺘﻮ

