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هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم به منظور
همدردی با بیماران داخل بستر خون شان را به بانک ملی خون اهدا کردند

این برنامۀ خیریه از ســوی هئیت رهبری شرکت
مخابراتی افغان بیسیم راه اندازی گردیده بود که
در آن محترم امین رامین رئیس شرکت مخابراتی
افغان بیســیم و بیش از دوصد تــن از کارمندان
ذکور و اناث اشتراک کرده بودند.
برنامه یاد شــده بخاطر کمک بــه بیماران داخل
بســتر ،همدردی و ترویج فرهنــگ همدلی در
کشور راه اندازی گردیده بود تا کسانیکه به خون

نیاز دارند ،از خون اهدا شــده استفاده نموده و
شفای کامل نصیب شان شود.
امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم
در جریان ایــن برنامه گفت »:امــروز اکثریت
کارمندان شــرکت مخابراتی افغان بیســیم اینجا
جمع شده اند تا به بیماران داخل بستر خون اهدا
نمایند ،هدف ما کمک به آنعده هموطنان عزیز که
به خون نیاز دارند و توان دریافت خون را ندارند

میباشــد» .آقای رامین افزود»:
شــرکت مخابراتی افغان بیسیم
دومین بار است که چنین برنامۀ
خیریه را روی دســت می گیرد،
شــرکت مخابراتی افغان بیسیم
شش ماه قبل نیز همچو برنامه را
روی دست گرفته بود که مقدار
پنجاه هزار سی ســی خون که
معادل پنجاه لیتر خون میشود ،را
به بانــک ملی خون اهدا کرد و
امروز نیز آرزو داریم تا به تعداد
کارمندانیکه به شــکل داوطلبانه
خون اهدا میکنند افزوده شده و
مقدار زیاد خون را به بانک ملی
خون اهدا کنیــم» .آقای رامین
عالوه نمود »:برخــی ها عقیده
دارند که خــون اهدا کردن به
صحت مضر اســت ،چنین گفته
ها بی بنیاد و بی اساس است ،به
اساس تحقیقات طبی یک انسان
ســالم بعد از هر شش ماه میتواند
خون اهدا کند ،کــه این خود
برای سالمتی انسان مفید واقع میگردد».
عنایت اهلل هاشمی مسؤل بانک ملی خون گفت»:
از شــرکت مخابراتی افغان بیسیم تشکر میکنم که
چنین کمپاین هــا را قبال نیز راه اندازی نموده و
هموطنان ما را در این بخش یاری رسانیده است».
وی افزود :شرکت مخابراتی افغان بیسیم اینبار هم
دست به یک اقدام انســان دوستانه زد که همانا
اهدای خون به نیازمندان است تا هموطنان عزیز

که به خون نیاز دارند با دریافت خون صحت یاب
شوند».
موصوف افزود »:امروز برنامه جمع آوری خون
از کارمنــدان شــرکت مخابراتی افغان بیســیم
جریان دارد و توقع داریم تا پایان روز باالتر از
یکصد هزار سی سی خون را جمع آوری نموده
و به بانک ملی خون انتقال دهیم».
وی میگوید »:برگزاری همچو برنامه ها در کشور
یک اقدام نیــک بوده و راه انــدازی آن برای
ترویج فرهنگ اهدای خون مفید واقع میگردد».
هاشــمی از تمام ارگانهای دولتی ،غیر دولتی و
هموطنان ما خواست تا در قسمت اهدای خون با
بانک خون همکاری داشته باشند و از آنها خواهش
کرد تا برنامه های چون شــرکت مخابراتی افغان
بیسیم را روی دست بگیرند تا ضرورت هموطنان
نیازمند به خون مرفوع گردد.

شرکت مخابراتی افغان بیسیم سریع ترین خدمات انترنت

 3.75Gرا در والیت تخار افتتاح و به بهره برداری سپرد
سیســتم عرضۀ خدمات انترنتی
 3.75Gافغان بیسیم سریع ترین
خدمات انترنتی در کشور است
که بعــد از پایتخــت ،والیات
قندهار ،هلمند ،ننگرهار ،کنر،
لغمان ،فراه ،کندز،بدخشــان،
نیمروز واکنون والیت تخار را
تحت پوشش قرار داده و سریع
ترین انترنــت را به هموطنان
عزیز ما مهیا نموده است.
حاال مشتریان شرکت مخابراتی
افغان بیسیم میتوانند در والیت
تخار با استفاده از سریع ترین
خدمــات بانــد 3.75Gافغان
بیســیم در کمتریــن زمــان
ممکن ،بزرگتریــن فایل ها را
ارســال و دریافت نموده و به
همه خدمــات از جمله دانلود،
اشــتراک گذاری و دسترسی
به خدمات ویدیویی و انترنتی
شفاف داشته باشند .در محفل
که به مناســبت افتتاح خدمات
انترنتــی  3.75Gشــرکت
مخابراتی افغان بیســیم روز سه
شــنبه مورخ  18حوت 1394
در والیــت تخــار تدویر یافته
بود در آن والی تخار ،روســای دوایر حکومتی،
نماینده گان شرکت های مخابراتی و ژورنالیستان
اشتراک کرده بودند.
در این محفل والی تخار و چند تن از رؤســای

انکشاف اقتصاد افغانستان است و با
گماشتن بیش از  6000افغان بطور
مســتقیم و هزارها افغــان دیگر به
شکل غیر مســتقیم ،بزرگترین نهاد
خصوصی استخدام کننده نیروی
کار در کشور محسوب میگردد ،که
بیشــترین میزان اشتغال زایی را به
هموطنان ما فراهم نموده است.

ادارات دولتــی طی صحبت هایشــان در مورد
اهمیت و ارزش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
صحبت نمــوده ،راه اندازی خدمــات انترنتی
 3.75Gافغان بیســیم در والیت تخار را یک گام

مثبت در رشــد و ترقی کشــور دانستند و افتتاح
این سیســتم را به باشنده گان این والیت تبریگ
گفتند.
شــرکت مخابراتی افغان بیســیم متعهد به رشد و

در بارۀ افغان بیسیم:
شــرکت مخابراتی افغان بیســیم
)AWCC
((www.afghan-
 )wireless.comاولین شــرکت
مخابراتــی و بنیانگــذار مارکیت
مخابرات بیسیم در افغانستان میباشد
که در ســال  2002از طرف داکتر
احســان اهلل بیات رئیــس عمومی
بیات گروپ تأسیس گردید.
افغان بیســیم برای مشتریان عادی،
تاجــران و ادارات دولتــی و غیر
دولتی که در  34والیت افغانستان
موقعیــت دارند خدمــات انترنــت ،3G ،2.5G
 3.75Gو خدمات بانکی موبایل را ارائه می نماید.
این شــرکت با  425شبکۀ بیســیم در  125کشور
جهان همکاری مخابراتی دارد.

