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 دگاه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد گزارش ادارۀ عایل برریسدیموضوع:  

ا ادارۀ عایل برریس گزارش را مبنی بر کاهش عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال  نسبت به سال  ۱۳۹۶اخیر
ی ا ۱۳۹۵  :براز نظر یم نمایندبه نشر رسانده اند که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد گزارش چنیر

 با وزارت  -۱
ی

ات در عواید، هماهنگ  تغییر
ی

م عایل برریس در مورد صحت معلومات و چگونگ قبل از نشر گزارش، ادارۀ محیی
 .مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ننموده است

( افزود ۴۲) ۱۳۹۵نسبت به سال  ۱۳۹۶طبق آمار دقیق، وزارت مخابرات در سال  -۲ داشته است، اما بنابر ملیون افغاتی
کت مخابراتی روشن وارد شد، ) ( مطالبات وزارت  442000000حادثۀ انفجار در چهار رایه زنبق که خسارات به شر افغاتی

کت مخابراتی روشن متعهد شده است که تمام تأدیات خویش را تا ختم سال   مانده و شر
ی

کت باق مخابرات باالی این شر
 .جاری پرداخت نمایند

افغاتی عواید داشت، در حالیکه اگر  4270593058، ۱۳۹۶ارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال بناء وز 
کت مخابراتی روشن حصول گردد، عواید سال  442000000) ( مطالبات وزارت از شر  4712593058به  ۱۳۹۶افغاتی

 .ایش در عواید این وزارت یم باشدافغاتی بود که نشان دهندۀ افز  4288791728 ۱۳۹۵افغاتی یم رسد، اماعواید سال 

ی نافذه کشور خود را مسئول و پاسخگو  وزارت مخابرات متعهد به جمع آوری شفاف عواید میل بوده و همواره مطابق قوانیر
 .در مقابل دولت، ملت و جامعه یم داند
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