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 مطبوعاتی ۀاعالمي
يک پروژه مهم برای شبکه برق افغانستان  افتتاح

 از سوی رئيس جمهوری غنی
، 2018به تاريخ چهارم جنوری سال  -کابل، افغانستان

ملی شبکه تمديد رئيس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاح 
 تکميل توزيع برق به واليت غزنی، در کابل اشتراک نمود.

پروژه مذکور يک گام مهم در راستای توسعۀ زيربنای  شدن
واسطۀ اين پروژه باشندگان واليت  است. به برق افغانستان

پيدا ی دسترسی تاغزنی برای اولين بار به برق وارد
 رش يافت.کردند و ساحۀ تحت پوشش شبکه ملی برق گست

برق با ظرفيت اکنون باشندگان و تشبثات در غزنی به 
اوليۀ ده ميگاوات دسترسی دارند و شرکت برشنا تصميم 

های آينده مقدار برق عرضه شده به اين  دارد که در ماه
برق عرضه شدۀ فعلی مقدار برق  واليت را افزايش دهد.
مشترک مستفيد  7500سازد که از آن  محلی را دو برابر می

سکتور خصوصی، به شمول پارک صنعتی تحت خواهند شد. 
که در واليت غزنی المللی امريکا  حمايت ادارۀ انکشاف بين

سترسی به برق مطمئن مواجه بود، از گذشته با مشکل عدم د
 دسترسی به شبکه ملی برق مستفيد خواهند شد.

شاهد با گسترش شبکه ملی برق به واليت غزنی، مشترکين 
هزينه  در پول صرفيۀ برق خود خواهند بود.گيری چشمکاهش 

رسد،  به غزنی می برق برق وارداتی که از طريق شبکه ملی
برای وات آن  در مقايسه با برق جنراتوری که هر کيلو

افغانی هزينه دارد، بسيار ناچيز  40الی  35مشترکين 
برق از طريق شبکه ملی برق به دسترسی به  خواهد بود.

 2018جنوری  11 
و آگاهی  اتدفتر ارتباط 

انکشاف عامۀ ادارۀ 
 المللی امريکا بين
 0702636340شماره تماس:   
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و  رهايشیی ثبات بيشتر در قيمت برق برای مشترکين معن
قيمت ديزل با توجه به مکان و تجارتی خواهد بود، زيرا 

 .ميباشدزمان در حال نوسان 

کيلومتر  111شرکت برشنا سب استيشن غزنی را همراه با 
کند،  به ارغندی وصل می که اين سب اشتيشن رالين انتقال 

مللی امريکا از طريق ال با حمايت ادارۀ انکشاف بين
همچنين، سب استيشن دومی در  ساخته است. PTECپروژه 

انتقال برق به آمادۀ منطقه سيدآباد ساخته شده و اکنون 
که پيش از اين هرگز به برق باشد  میبخشی از افغانستان 

 .است دسترسی نداشته

با در يک محيط نامساعد  کار جريان شرکت برشنا در 
مواجه است که تخريب و آسيب رسيدن به های متعددی  چالش
 از آن جمله مسلحانه يکی ها یهای برق در هنگام درگير لين

فقانه برق به سب ؤبه همين دليل، انتقال م است. چالش ها
است و هم برای خبر خوب هم برای مردم غزنی  استيشن غزنی

 .افغانستان يک دستاورد بزرگ استسانی برق رملی شرکت 

### 
ميليارد 17المللی امريکا با مصرف حدود  ادارۀ انکشاف بين

های انکشافی در افغانستان از سال  دالر امريکايی در برنامه
های ملکی دو جانبه را به  بدينسو، بزرگترين برنامۀ کمک 2002

امريکا  المللی نمايد. ادارۀ انکشاف بين افغانستان فراهم می
نمايد تا رشد اقتصادی به  با حکومت و مردم افغانستان کار می

رهبری سکتور خصوصی را تضمين نمايد؛ يک کشور ديموکراتيک و 
توانای را که در آن حاکميت قانون تامين باشد، ايجاد نمايد؛ 

ها فراهم  و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان
 نمايد.
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