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کت هاموضوع:    کت وصل ت د یبا خر   ،یالکوز  یگروپ شر  کندیم یگذار   هیميليون دالر شما ۳۰۰در بخش مخابرات  لکامیشر

 

کت خصویص تیفروش و انتقال مالک طرح م محمد هما استیتحت ر  یاقتصاد عایل یدر جسله شورا کامیلیوصل ت شر  ونیمحتر

 یشورا یمنظور شد که اعضا پیدر پرنس  در حایل ربنا یدر امور ز  یجمهور  استیو مشاور ارشد مقام ر  هیرست وزارت مالشپ ویمیق

م شهزاد آر  یاقتصاد عایل   .حضور داشت ت   ن معلومابر  یمخابرات و تکنالوژ  ر یوز  وب  یبه خصوص محتر

کت باشد  یم و فن   یکیدچار مشکالت تخن جاد یوده و از بدو اب  CDMA نوع موجوز خدمابر  یدارا کامیلیوصل ت خصویص مخابرابر  شر

ک یها یازمندیو ن ارسازد یمعارص ع یرا مطابق تکنالوژ  شیها تیو نتواست فعال جوابگو باشد،  د یرس یم ۱۰۰۰۰۰اش که به  ی   مشتر

و یاز ا ک یم ۱۲۰۰۰رو به کاهش بودهو در حال حارص  تعداد انها به  انشیمشتر  ت   .رسد مشتر

کت نکرده،  هیاش را  تصف ابر یمال یها تیمقروض نکهیاش برعالوه ا تیفعال یدر طول سال ها کامیلیوصل ت خصویص رابر مخاب شر

کت ها یها تیمقروض داخته است ت   را ن دولنر  ر یو دوا خصویص یشر  .نتر

 شماره تیهدا افغانستان یط اسالیم یجمهور  استیر  و فرمان مقام عایل وزارت مخابرات و تکنالوِژ معلومابر  یو تالشه ا سیع دراثر 

کت مخابرابر  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸مورخ  ۵۵۴و  ۱۳۹۷/۳/۲۳مورخ  ۵۴۷ روز فرصت داده بود تا مشکالتش را  ۶۰مدت کامیلیوصل ت به شر

کت مذکور نتنها مقروضد ینما هیرا تصف شیها تیبرطرف و مقروض نکرد، بلکه مشکالتش را هم نتوانست  هیرا تصف شیها تی.  اما شر

 .زدمرفوع سا

کت خصویص معلومابر  یمخابرات و تکنالوژ  وزارت با مجتمع  شیها تیمقروض لیو تحص کامیلیوصل ت بخاطر حل مشکالت شر

کت ها کت وصل ت یالکوز  خصویص یشر کت وصل ت د یدر مورد خر  کامیلیو  شر  نیبر ا میو  تصم دند یبه موافقه رس کامیلیو فروش شر

کت ها کت مخابرابر  ب  کایدالر امر  ونیمل ۳۰۰ختبا پردا یالکوز  خصویص یشد که مجتمع شر  و تمایم یدار یرا خر  کامیلیوصل ت شر

کت وصل ت مایل یذمت ها  .دیمعامله داران پرداخت نما ر یموافقت شده به جانب دولت و سا متیرا از اصل ق کامیلیشر

کت ها قرار  کت وصل ت د یبا خر  یالکوز  خصویص یاست مجتمع شر اخذ  GSM ی، جواز تکنالوژ CDMA  یلفع یتکنالوژ   کامیلیشر

انستان به به مردم افغ رقابنر  یرا با تعرفه ها عایل تیفیبا ک را وارد نموده وخدمات مخابرابر   (4G / 3Gروز) یتکنالوژ  نینموده و  بهتر 

ک یخصوص برا  .دینما هیااش ار  ی   مشتر

 یفرصت ها جاد یضمن ا یگذار   هیشما نیاست که با ا ی   افغانستان مطم اسالیم یجمهور  ،معلومابر  یمخابرات و تکنالوژ  وزارت

 .کند  یم فا ینقش مهم را ا ت   ن عایل تیفیبا ک معلومابر  یو تکنالوژ  خدمات مخابرابر  هیو ارا یساز  یدر عص  شغیل
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