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 اعالمیۀ مطبوعاتی
 

افغانستان امور برق رسانی در کندهار را بهبود -میلیون دالری امریکا ۷۲پروژۀ جدید 
 خواهد داد 

 
آگست، یک  ۱۳تاریخ بمقامات ارشد د افغانستان برشنا شرکت روز یکشنبه   -، کابل/افغانستان:۷۱۱۲سپتمبر  ۱

که از    (PTEC)توسعۀ انتقال و اتصال برق منحیث بخش از پروگرام  قرارداد را با یک شرکت جهانی خدمات مشورتی
پروژه بهبود امور هدف این  عقد نمود.  تمویل میگردد، (USAID)سوی ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا 

 توزیع برق در سرتاسر والیت کندهار میباشد. 
 

 Power) یک شرکت تولید برق بنام میلیون دالری حمایت مدیریتی کندهار از سوی ۵.۷۲این پروژۀ چهار سالۀ 
Generation Solutionsافغانستان د  با از طریق بهبود سیستم بیل برقخواهد شد و  ه( مستقر در دوبی به پیش برد

برشنا شرکت در خصوص افزایش جمع آوری عواید با نصب میترهای دیجیتل ضد دستبرد در خانه ها و دفاتر کمک 
 .خواهد کرد

 
سرپرست ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان آقای جیمز هوپ اظهار نمود:" پالن طویل المدت 

است تا برای مردم افغانستان برق کم مصرف فراهم گردد. ادارۀ انکشاف بین المللی  برای د افغانستان برشنا شرکت این
ایاالت متحدۀ امریکا با د افغانستان برشنا شرکت در خصوص کسب تکنالوژی، آموزش و ظرفیت الزم برای تحقق این 

 امر کمک نموده تا بتواند برای مردم افغانستان برق پایدار و ارزان فراهم نماید."
 
 

همچنان، این کمک با د افغانستان برشنا شرکت کمک خواهد کرد تا یک شبکۀ مراکز خدمات مشتریان را ایجاد نموده و 
 زیربنای کلی توزیع برق را بهبود بخشد. 

 
 

 جهت معلومات بیشتر در مورد پروگرام های ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا و تقاضا

 برای مصاحبه، لطفاً با آقای استیفن کورشک آمر ارشد روابط عامه از طریق شماره تیلفون 

 درتماس شوید  KabulAIDdoc@usaid.govو ایمیل آدرس  0702-626255
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