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موضوع  :د تایمني د دیجیتل تلیفون پرانستل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سکټور یو له مهمو سکتورو څخه شمېرل کیږي .دا سکتور د غږیزو ،انځوریزو او معلوماتي(دیټا) سربیره د نورو سکتورونو
په پراختیا او وده کې مهم رول لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت له  ۰۱کلونو راپه دېخوا د ښو مخابراتي او معلوماتي ټکنالوجۍ په موخه جدي او پیاوړي اقدامات کړي دي .د
سیمداره ډیجیټل تلیفونونو د پروژې پراختیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت یو له مهمو او بنسټزیزو پروژو څخه ده او له  ۰۸۳۱کال څخه راپه
دېخوا یې تر الس الندې نیولې ده .چې تر دې دمخه د ا پروژه د مزار شریف او قندهار په ښارونو او د کابل ښار په مهتاب قلعه او داراالمان ،مکرویانو،
پلچرخي ،خیرخانې مېنې ،خوشحال خان مېنې  ،نوي ښار او څلورمه کارته کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي.دادی نن د تایمني د ډیجیټل
تلیفونو پروژه د تایمني پروژې په مرکز کې تکمیل شوې ده او نن یې د افتتاح اوګټه اخیستنې شاهدان یو.
د پروژې ظرفیت :
د تایمني په مرکز کې د ډیجیټل تلیفونونو ظرفیت  ۳۱۱۱لینه دی.
د پروژې پلی کوونکی :
پروژه د( استر) هندوستانۍ کمپنۍ په واسطه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت تر څارني الندې پلې شوې ده.
د پروژې ارزښت:
دتایمني د ډیجیټل تلیفون دپراختیا پروژې لګښت له دوه نیم میلیونه( ) ۵.۱میلیونه امریکايي ډالرو څخه اوړي ،چې د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
لخوا ورکړل شوې ده.
تر پوښښ الندې سیمه:
د تایمني د ډیجیټل پروژې دستګاه د تایمني پروژې(لومړۍ او دویمه حصه) ،دویم او درېیم پروان ځینې سیمې تر  ۰۱فاملیانو پورې ،د اریا ښارګوټی او
وزیر آباد تر خپل پوښښ الندې راولي ددې دستګاه ارتباطات له نورو دستګاه وو سره د نوري فایبر پواسطه تامینېږي.
د پروژې ګټې:
ددې پروژې په افتتاح کولو سره به ددې سمې خلک د دستګاه تر پوښښ الندې راشي او د باکیفیته او ارزانه تیلیفوني تماسونو سربېره د ډیټا د تبادلې،
انترنېت دایل اپ او په همدې ډول د  DSLله الرې د چټک انټرنېټ سهولتونه برابر شي او د هېواد عواید کې به ددې پروژې د ډېرو تماسونو پر اساس
ډیروالی راشي.
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