د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
مطبوعاتی اعالمیه
د افغان ټیلیکام او  ZTEشرکت تر منځ د  GSMسیستم او  3Gد تړون په هکله مطبوعاتی کنفراس
د  ۱۹۳۱لمریز کال د لړم ۹۳مه نیټه
څرنګه چي هیوادوالو ته جوته ده د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت د ښو قوانینو  ،مقرراتو او رغنده پالیسیو
په الر اچولو سره په دي توانیدلی دی چي په هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو ته د چټکي ودي زمینه برابره
کړي .په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سکتور د چټکي ودي په پایله کې د اړونده سکتورونو لکه ښوونه
او روزنه ،روغتیا ،سوداګري ،کرنه او مالداری او نورو ټولو سکتورونو ته هم د چټکي ودې زمینه برابره شویده .د یاد
سکتور د چټکي ودې په ترڅ کې د کورني او نړیوالو اړیکو نیولو برسیره د کار ،دولت ته د ال زیاتو عوایدو د ترالسه
کولو زمینه هم برابره کړیده او هر کال د نوموړې سکتور د فعالیت په پایله کې د  ۰۳۳میلیونه امریکائي ډالرو په
شاوخوا کې عواید د دولت خزاني ته لیږدول کیږي .په پایله کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د تیرو لسو
کلونو په اوږدو کې له  ۵۸سلنه څخه زیات وګړي له مخابراتي خدمتونو څخه برخمن شویدي .په یاد سکتور کې په تیرو
لسو کلونو کې له  ۱.۵میلیارده امری کائي ډالرو څخه زیاته پانګونه شویده.
د یادو السته راوړنو سره سره لیدل کیږي چې اوس هم د هیواد ځیني سیمی د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ الندي نه دي
راغلي او همدارنګه د ځیني ولسوالیو وګړي د امنیتي ستونزو له امله د  ۰۲ساعته مخابراتي خدمتونو څخه ګټه نشي
اخیستالی.
ددي لپاره چي د هیواد هغه لیري پرتي سیمي چي د مخابراتي خدمتونو څخه بي برخي دي ،هغوی هم دمخابراتي خدمتونو
څخه برخمني او د هغوی د اړیکو ستونزي حل شي او له بله پلوه د یاد سکتور د ال چټکي ودي او سیالۍ په موخه یو بل
ګام پورته کړو نو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت په پام کې لري چي د افغان ټیلیکام شرکت د  GSMسیستم
او  3Gیا د دریم نسل ټکنالوجۍ خدمتونه وړاندي کړي  .په همدي موخه په دوه راتلونکو کلونو کې د  GSMاو  3Gپه
سیستم کې شاوخوا  ۱۳۳میلیونه امریکائي ډالر پانګونه ترسره کیږي .نن ورځ د افغان ټیلیکام شرکت دخپل مالی امکاناتو
څخه د  GSMاو  3Gاړونده توکو تړون د  ۹۰میلیونه امریکائي ډالرو په ارزښت د  ZTEشرکت سره السلیک کوي.
په پام کې لرو چي د یادو پیسو په بدل کې د یاد شرکت څخه د  ۰۳۳په شاوخوا کې مخابراتي ټاورونه یا ستنې او
مخابراتي آنتنونه ترالسه کړو چي د هیواد په هغه سیموکې به چي د مخابراتي خدمتونو څخه بي برخي دي نصب شي تر
څو د یادو سیمو اوسیدونکې هم  ۰۲ساعته مخابراتي خدمتونو ته السرسی ولري.
افغان ټیلیکام شرکت اوسمهال په خپلو پښو والړ شرکت دی او یاده پانګونه د خپل مالي امکاناتو په مرسته ترسره کوي.
د یادونې وړ ده چې د یادي پروژي د تطبیق د سروې کار د هیواد په ټولووالیاتو کې تر سره شوی او د  ۱۹۳۰لمریز کال
په پیل کې به د هیواد مرکزي ښارونو ته یاد خدمتونه عمالً وړاندي شي او له هغه وروسته به د هیواد نورو سیمو ته
وغځول شي.
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