دافغانستان اسالمی جمهوریت
د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

اړیکه

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
اشتراک وزیر مخابرات در کنفرانس سران اتحادیۀ جهانی مخابرات ITUPP-Dubai2018
محترم شهزاد آریوبی ،وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بتاریخ  ۷عقرب ۷۹۳۷در ترکیب یک هیئت عالی رتبه دولهتهی به
ریاست محترم دکتور عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائی کشور در حالیک محترم دکتور نجیهب عهزیهزی رئهیهس اداری تهنهاهیهم خهدمهات
مخابراتی افغانستان (اترا) نیز ما را همراهی می نماید ،در کانفرانس سران تصمهیهم رهیهرنهدا اتهحهادیهم جهههانهی مهخهابهرات )ITU
اشتراک نمود.
در این کنفرانس بر عالوا سکرتر جنرال ،معاون و اعضای رهبری ( )ITUنمایندران سکتور مهخهابهرات بهیه

از  ۷۶۱کشهور

جهان اشتراک ورزیدا و هدف از کنفرانس سران یا مراجع عالی تصمیم ریری اتحادی بین المللی مخابرات ( )ITUتهعهیهیهن یهک
نقش راا در حالیک تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات زندری و جوامع ما را تغییر می دهد بهرای سهال ههای  0202-0202مهی
باشد.
عمدا ترین اهداف کنفرانس؛ انتخاب رهبری ،هیئت اداری و اعضای بورد اتحادیم جهانی مخابرات توسط اعضا ،تعیین دیدراا و
چشم انداز در خصوص توسع خدمات انترنتی و مخابراتی ،تصمیم بر بررذاری جلسات ساالن اعضای اتحادی ب ههدف تهنهاهیهم
امور کاری و تعین بودج  ،اقدامات الزم برای اجرائی شدن مقررات ،تصامیم و قوانین مخابراتی و رادیویی عنوان شدا است که
از تاریخ  ۹۳اکتوبر تا ۷۶نومبر دوام خواهد داشت.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روز جهانی پست طی محفل با شکوهی در حالیکه ههیهئهت رههبهری وزارت مهخهابهرات و
تکنالوژی معلوماتی ،مقامات دولتی ،سفیر کبیر کشور چین در کابل ،مسئوالن شرکت های عرض کنندی خدمات پسهتهی ،رسهانه هها و
ِ
کارمندان افغان پست حضور داشت ،تجلیل بعمل آورد.
هدف اساسی از تجلیل روز جهانی پست افزای
پست در زندری روزمرا مردم و نق

آراهی نسبت ب نق

آن در کسب و کهار و تهوسهعه

اقتصادی می باشد ک خوشبختان افغانستان از جمهلهم دو صهد کشهور
است ک عضویت اتحادی جهانی پست را بدست آوردا است.
محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابهرات و تهکهنهالهوژی مهعهلهومهاتهی در
صهحههبههت ههای خههویه

در ایههن مههجهلههس ابههراز داشههت؛ که وزارت

مخابرات وتکنالوژی معلهومهاتهی در تهال

رسهتهر

خهدمهات مهدرن

پستی در سراسر کشور است و در حال حاضر در سراسر افغانستهان
پاسپورت ها از طریق شعبات پستی در اختیهار مشهتهریهان قهرار دادا
می شود وطی مراحل شماری از اسناد نیز از طریق شعبات پستی صورت می ریرد.
ب رفت آریوبي ،عواید خدمات پستی این وزارت از آغاز سال مالی تا اکنون ب  ۷۱۱میلیون افغانی رسیدا است و تا پایان سهال مهالهی
روان میزان عواید پست نزدیک ب یک میلیارد افغانی خواهد رسید ک در مقایس با سال های رذشت چند برابر افزایه

را نشهان مهی

دهد .وزیر مخابرات افزود ک از سوی دیگر در حالیک چندین شرکت خدمات پستی از سال روان تا اکنون جواز فعالیت بهدسهت آوردا
است با وصف آن هم ب هدف تنایم مارکیت خدمات پستی درکشور و جلب سرمای رزاری سهکهتهور خصهوصهی؛ طهرن قهانهون ادارا
وتنایم خدمات پستی را نهایی نمودا وب پارلمان ارسال نمودا اند.
وزارت مخابرات متعهد ب عصری سازی و دیجیتال سازی خدمات پستی ،آغاز تجارت الکترونیکی وخدمات خرید و فهرو

آنهالیهن

بودا و ب همین مناور روند عصری سازی پست خان های والیت کابل با جدیت جریان دارد تا باشندا ران کابل از خهدمهات مهدرن
پستی بهههرا مهنهد

شوند.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
دست آورد های ریاست مخابرات والیت هرات دربخش پاسپورت
ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات طی کنفرانس خبری دستاورد های این ریاست را در پنج ماا رذشت اعالم نمودا ااهار
داشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت.
ب رفت مسوولین با سیستماتیک شدن روند توزیع پاسپورت هم نگرانی ها و سررردانی ها در این روند از بین رفت است و در یهک
سال رذشت بی از یک صد هزار ( )022222جلد پاسپورت توسط مدیریت پست ریاست مخابرات برای شهرونهدان ههرات تهوزیهع
رردیدا و حدود بیست هزار جلد آن با استفادا از دیتابیس و مدل جدید مدیریت توزیع پاسپورت ب رون مهففهق تهوزیهع رهردیهدا اسهت.
ب رفت مسوولین ریاست مخابرات والیت هرات تیم های مشخص برای تنایم خدمات پستی توایف رردیدا است ،قرار است طهرن و
ابتكار ریاست مخابرات و تكنالوژي معلوماتي والیت هرات در راستاي توزیع پاسپورت به مهبهابهم تهجهربهم مهوفهق در سهایهر والیهات
استفادا شود.
در عین حال ،مسئوالن ریاست مخابرات هرات از ناارت جدی بر چگونگي فرو  ،ببت هویت و توزیع سیمكارت ها خبر دادا مهی
افزایند ک تال ها ب هدف وسعت سطح پوش خدمات مخابراتی و انترنتی در مناطق دور دست ایهن والیهت و ولسهوالهی ههای آن
جریان دارد.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی اشتراک نمود
درجلسم کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جاللتمأب محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسالمی افغانستان ک شام دیروز در
ارگ تدویر رردید ،محترم شهزاد اریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز اشتراک نمودا بود.
سپس ،کمیسیون تدارکات ملی درخواست مناوری  ۳قرارداد جدید شامل اجندا را بشمول قرارداد های وزارت مخابرات ک شامل
پروژی تهی و تدارکات توسعم شبکم فایبر نوری) ، (DWDMپروژی ارتقایارفیت بخ های سیستم  GSMو تهی و تدارک
تجهیزات اضافی شبک سالم شرکت مخابراتی افغان تیلیکام را مشروط بر تصفیم مالیاتی شرکتهای برندا مناور کرد.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

اشتراک در مجلس استفاده از انترنت اشیاInternet of things
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز در مجلس اختتهامهیهم  Incredible IoTانهتهرنهت اشهیها در
حالیک رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس ،معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،مسئووالن شرکت تکنیشن ،اساتید
و محصالن پوهنتون حضور داشت ،اشتراک نمودند.
محترم شهزاد آریوبی ضمن تشکری از اشتراک کنندا ران و تنایم کنندا رهان بهرنهامه افهزودنهد ،جهای مسهرت اسهت که افهغهانهان به
تکنالوژی معلوماتی ابتکارات و نو آوری ها می نمایند و این جای بسا
خصوص جوانان عزیز ما در کنار سایر پیشرفت ها در عرصم
ِ
افتخار بود برای من ک در همچو مجلس علمی در میان مبتکرین و دانشمندان ک بحث و صهحهبهت شهان در مهورد انهتهرنهت اشهیها در
افغانستان ) (IoTبود حضور داشتم.
ب رفت محترم آریوبی ،یقینا پیشرفت تکنالوژی معلوماتی در یک ده اخیر تحوالت و سهولت های رهونهارهون را در زنهدرهی انسهانههها
فراهم نمودا است ،دانشندان علوم تکنالوژی در تال

آن هستند ک با ایجاد سیستم های هوشمهنهد در زنهدرهی انسهان هها سهههولهت ههای

فراوان را بمیان آوردا و جهان را با استفادا از تکنالوژی انترنت اشیا ب یک دهکدی کوچک مبدل نمودا است که ایهن سهیهسهتهم هها در
عصر امروزی از جمل ضروریات اولی بشر محسوب می رردد.
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اشتراک وزیرمخابرات وتکنالوجی معلوماتی
در مراسم تجلیل از پانزدهمین سالروز تاسیس شرکت مخابراتی روشن
محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان بتاریخ  ۷۷اسد  ،۷۹۳۷در مراسم تجلیل از پانزدهمین سهالهروز
سالروز ایجاد شرکت مخابراتی روشن اشتراک نمود.

محترم شهزاد آریوبي ضمن ااهار تبریکی ب هیئت رهبری و منسوبین این شرکت ،ابراز داشهت که شهرکهت مهخهابهراتهی روشهن در
راستای انکشاف خدمات مخابراتی و انترنتی ،اشتغال زایی ،حمایت ،رشد و اعتماد ب زنان افغان ،تهرویهج خهدمهات پهولهی از طهریهق
موبایل) ، (Mobile Moneyارفیت سازی و تائسیس زیربناهای مخابهراتهی نهقه

عهمهدا را در کشهور به خصهوص در سهکهتهور

مخابرات ایفا نمودا است.
همچنان محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ادام صهحهبهت ههای خهویه

تهاکهیهد نهمهود که شهرکهت ههای

مخابراتی ب ارائ خدمات با کیفیت و عالی مخابراتی توام با نرخ ارزان و همچنان ترویج "موبایل منی" توج جدی نهمهایهنهد ،تها نهقه
موبر و رول عمدا در راستای تحقق شفافیت در جامع داشت باشیم.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
اشتراک شهزاد آریوبی وزیرمخابرات در میزگرد
Ministerial Roundtable: “Government enabling smarter digital
 developmentدر کنفرانس جهانیITU
دوربن افریقای جنوبی :محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الیوم روز دوهم کنفرانس جهههانهی  ITUدر مهیهز
ررد تحت عنوان " فراهم ساختن زمین انکشاف دیجیتال هوشمند توسط دولت" برای وزراء کشورهای مختلف اشتراک نمودند.
هدف بحث این بود ک حکومت ها چطور میتوانند برای فراهم ساختن زمین انکشاف دیجیتال هوشمند ب سطح منهطهقه و جهههان کهار
نمایند.
اشتراک کنندا ران بحث در مجموع با در نار ررفتن تقاضای هموطنان ،در بارا عرض خدمات تکهنهالهوژی ههوشهمهنهد بها کهیهفهیهت و
هزین کمتر و توسع همکاری ها ب سطح منطق و جهان صحبت نمودا ،دربارا دستاوردها چال

ها پیشرفت ها پالن های آیندا شان

رفتگو نمودند.
محترم شهزاد آریوبی در حین سخنرانی ب این مجمع در بارا طرزالعمل و پالن دوسال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پالن
های آیندا و در بارا سکتور آی سی تی و روابط با کشورها بحث نمود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان در بارا خدمات فایبر نوری افغانستان ،قیمت های بلند خدمات انترنیهتهیچ چهاله
معاشات الکترونیکی و دستاوردها معلومات ارائ کردند.

ههای

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
اشتراک در ورکشاپ تقویت همکاری های دیجیتلی منطقوی
دیجیتل کاسا و اهمیت آن در رشد اقتصادی کشور ها
محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ورکشاپ ک بمناور تقویت همکاری ههای مهنهطهقهوی و عهمهلهی شهدن
پروژا دیجیتل کاسا ک با حضور نمایندران وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،محترم داکتر نجیب هللا عزیزی رئیهس ادارا اتهرا
و نمایندران ارشد کشور های ازبیکستان و قرغیزستان در پایتخت قرغیزستان بررزار رردیدا بود ،اشتراک نمود.
محترم شهزاد آریوبی در این ورکشاپ در بارا ایجاد چارچوپ مشترک برای تحقق پروژا اتصال منطقوی دیجیتلی میهان کشهور ههای

جنوب آسیا (دیجیتل کاسا) و استفادا موبر کشور های عضو از فرصت های مشترک جهت تقویت و رقابت در بازار دیجیتل جهههان و
بههلههنههد بههردن اقههتههصههاد از راا دیههجههیههتههل مههی بههاشههد صههحههبههت نههمههودا دربههارا امههادرههی افههغههانسههتههان مههعههلههومههات مههفههصههل ارائه نههمههودنههد.
در نتیج  ،سند مشترک میان کشورها ب تصویب رسید ک بر مبنای آن تعهد خوی
و
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پروژا دیجتل کاسا بمناور استفادا موبر از تکنالوژی های دیجتلی روز و اهمیت اقتصادی آن راا اندازی رردیدا ک با رستر

و قابل

دسترس بودن انترنت برای هم دولت ها ب خصوص کشور عزیز ما افغانستان قادر ب ارائ خدمات عام از طریق انترنت و بشکهل
آنالین برای اتباع خوی  ،اشتغال زایی ب جوانان و شاهد رشد اقتصادی از طریق دیجتل خواهد بود
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اشتراک در ورکشاپ منطقوی ITU
محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان در راس یک هیئت عالی رتب دولتی در حالیک محترم دکتور نجیب
عزیزی رئیس ادارا تنایم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) همراهی می نمود ب قرغیزستان سفر نمودا و در ورکشاپ ITUیا
اتحادی بین المللی مخابرات ک ب مناور ارزیابی وضعیت فعلی ،چال

ها و پالن های س سال آیندا مخابرات و تکنالوژی

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
اشتراک معین مالی واداری وزارت مخابرات افغانستان در کنفرانس
((Tallinn e-Governance Conference 2018: Governance for Digital Citizens
محترم پوهنوال دکتور هادی هدایتی ،معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در کنفرانس بین
المللی حکومت داری الکترونیکی ک از تاریخ  02الی  22می سال جاری در شهر تالین کشور استونیا دایر رردیدا بود ،اشتراک
ورزید.
اشتراک در این کنفرانس جهت جلب حمایت تخنیکی و مسلکی حکومت داری الکترونیکی برای کشور ما حایز اهمیت بود.
در این کنفرانس محترم هدایتی از وضیعت ،فرصت ها و
دستاورد های وزارت مخابرات در راستای تطبیق حکومتداری
الکترونیکی در کشور از قبیل آغاز پروس آنالین پاسپورت،
تادی معاشات از طریق موبایل ،تطبیق سیستم GRPدر نهاد
های مختلف دولتی بمناور برقی سازی سیستم اداری کشور،
ایجاد کتابخان الکترونیکی برای نهاد های تحصیلی و تعلیمی،
توزیع جواز تجارتی ب رون آنالین و آغاز پروس تذکرا
الکترونیکی معلومات مفصل ارائ نمود ،ک مورد توج و
حیرت مخاطبین مجلس قرار ررفت ،چون از دید آنها کشور
عزیز ما افغانستان یک کشور جنگ زدا محسوب می رردید.
در این کنفرانس بین المللی ،تجارب ،تحقیق ها ،خالقیت ها و نو آوری ها از سوی دانشمندان ،محققان و مسئوالن ارشد سکتور
تکنالوژی معلوماتی مورد بحث قرار ررفت.
در حاشی کنفرانس ،تفاهم نام همکاری میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اکادمی حکومتداری الکترونیکی کشور
استونیا امضاء شد ،ک مفاد این همکاری؛ پیادا سازی  ،e-Governanceمشاورا و همچنین ایجاد برنام های ارتقای ارفیت
میان دو کشور را دربر خواهد داشت.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
د مخابراتووزیردمحمدولی خان دروازي
دشخصیت اوکارنامو په نړیوال سیمینارکې گډون
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شهزاد د اسد میاشتې ۷۱م نېټ د محمد ولي خان دروازي د شخصیت او کار
نامو پ نړیوال سیمینار کې چې د بهرنیو چارو وزارت پ ابتکار د اجرائی ریاست رئیس محترم ډاکټر عبدهللا عبدهللا ،د کابینې
غړو ،ملي او سیاسی شخصیتونو پ رډون دایر شوی وو ،رډون وکړ.

شاا محمد ولی خان دروازي د شاا ابوالفیض زوی ،د بدخشان د درواز ولسوالۍ یو تن خان پ کال  ۷۹۷۱هجري شمسي کې
زیږیدلی و .نوموړی د بهرنیو چارو او د حربی وزیر ،د غازي امان هللا خان نایب السلطن او د هېواد واقعي آزادۍ غوښتونکی

و چې د انگلیس د استبداد او استعمار څخ د استقالل پ رټلو کې یې مهم رول درلود.
ښاغلی دروازي د اماني خپلواک دولت سیار سفیر و چې د لومړي ځل لپارا یې د نړۍ سرا د افغانستان سیاسی اړیکې د یو
خپلواک هیواد پ تور تامین کړې ،اروپایي ،امریکایي او اسیایی هیوادونو ت یې سفرون وکړل ،ترڅو د افغانستان خپلواکي او
ملي هویت ور معرفی کړي.
ل بدا مرغ چې د آزادۍ دغ الروی د  ۷۹۷۹کال د سنبلې  ۹۱م پ  ۱۹کلنۍ کې ل خپلو یارانو سرا پ دار وځړول شو او
شهید شو .ددغ نړیوال سیمینار پ لومړۍ ورځ د افغان پوسټ ریاست د لومړي ځل لپارا د ښاغلي محمد ولي خان دروازي پ
نوم تاریخي پوسټ کارډ هم جوړ کړ چې محترم آریوبي د افغانستان پسټ ادارې ددغ نوښت ستاین وکړا .

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر
د چین ګډ پُستي ټکټ په نندارتون کې ګډون وکړ
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شهزاد آریوبي د  ۷۹۳۷کال د تلې میاشتې پ  ۷۷م نیټ د چین او
افغانستان ګډ پستی ټکټ پ نندارتون کې چې د پُست د نړیوالې ورځې د نمانځنې پ موخ د چین د سفارت او د مخابراتو وزارت
پ همکارۍ د یاد سفارت پ ودانۍ کې جوړ شوې و ،ګډون وکړ .د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر ښاغلي شهزاد اریوبي
پ خپلو خبرو کې د دوست هیواد چین ل مرستو منن وکړا او غوښتن یې وکړا چې د افغانستان د پُستي خدماتو پ پراختیا ،سمون
او ودا کې ل مخابراتو وزارت سرا خپلو همکاریو ت دوام ورکړي.
ښاغلي اریوبي زیات کړا د چین هیواد سرا ددوستۍ پ پار ،د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د چین هیواد د اویایمې کلیزې د
ملي ورځی پ پار پ پام کې لري چې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوجۍ وزارت د افغان پوسټ ریاست لخوا ګډ پستي مهر چاپ
کړي.
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افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی سالم
مورخ  ۷۷میزان  ، ۷۹۳۷محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همهراا بها رئهیهس وههیهئهت مهدیهری شهرکهت
مخابراتی افغان تیلی کام قرار دادی را ب هدف افزای ارفیت شبک مخهابهراتهی سهالم تها حهدود  ۶.۷مهلهیهون مشهتهرک شهرکهت
مخابراتی افغان تیلی با شرکت جهاني  ZTEب امضا رسانید.
محترم آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور در این مراسم ضمن صحبت هایشان ابهراز داشهت :بها تهطهبهیهق مهفهاد
قرارداد ک حدود  ۸ماا را احتوا مي كند ،ارفیت شبک مخابراتی سالم از س ملیون ب ش میلیون مشترک خواهد رسید و ما را
قادر ب توسع خدمات مخابراتی ب مناطق دوردست کشور ،ارائ خدمات با کیفیت مخابراتی و انترنتي ،افهزایه پهیهشهکه هها و
تخفیف ها و مدیریت مالی مشترکین این شبک خواهد ساخت.
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د

دمخابراتي سکتور د عوایدو لوړوالي او غوښتنو باندی بحث وشو.

د سنبلې  ۹۷نیټ د ۷۹۳۷کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر ښاغلهي شهههزاد اریهوبهي د مهالهیهې وزارت د عهوایهدو او
ګمرکاتو معین ښاغلی نجیب هللا وردګ ،ددغ وزارت د عوایدو عمومي رییس ،د مخابراتي خدماتو د تنایم د ادارې ( اترا) او د
افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت ل استازو سرا ناست وکړا او د مخابراتي سکتور د عوایدو د لوړوالي پر میکانیزم او د مخابراتهي
سکتور غوښتنو ت د رسیدګي پ اړوند یې خبرې وکړې.
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افزایش همکاری قزاقستان با افغانستان در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
امروز محترم شهزاد آریوبی ،وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در دفتر کاری خوی

در دیدار تعارفی با محترم

علیم خان یسین رلدییف سفیر کبیر جدید جمهوری قزاقستان مالقات تعارفی نمود.
در این مالقات ،وزیر مخابرات کشور ضمن ااهار امتنان از تشریف آوری محترم سفیر ،ااهار داشت ک افغانستان به ههدف
رستر

روابط و ارائ خدمات با کیفیت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی مصهمهم اسهت که روابهط خهود را بها کشهور دوسهت

قزاقستان رستر

دهد.

بر عالوا ،در این مالقات روی موضوعات از قبیل تداوم تعهدات سفیهر قهبهلهی آن کشهور ،ههمهکهاری ههای مهتهقهابهل در بهخه
تکنالوژی معلوماتی و استفادا از تجارب همدیگر و حفا روابط دوستان جانبین بحث مفصل صورت ررفت.
متعاقبا ،سفیر قزاقستان متعهد شد ک در دوری کاری (خدمت) خوی

با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتهی افهغهانسهتهان از

نزدیک کار نمودا و در راستای بهتر سازی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،خدمات انترنت و راا اندازی برنام ههای
مشترک از هیچ نوع سعی و تال

دریغ نورزد
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امضای تفاهمنامه لوکالیزیشن اپلیکیشن فسبوک با شرکت""Technation
بتاریخ  02اسد  ،0221محترم محمد زاهد ستانکزی سرپرست ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی در حالیک محترم احسان هللا
احمدزی رئیس دفتر مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشت ،تفاهمنام را با محترم عمر منصور انصاری
رئیس شرکت " "Technationب هدف انکشاف  Facebook Applicationب زبان های ملی کشور ،ب امضا رسانید.
بر بنیاد این تفاهمنام شرکت ""Technationمنحیث فوکل پاینت یا نقط ارتباطی میان افغانستان و فیسبوک ،مسئولیت تبدیل
زبان یا  Localization Facebook Applicationرا بعهدا دارد.
قابل ذکر است ک این شرکت در زمین انکشاف سافتویر ها  ،تحقیق ،توسع  ،مشاورا و انکشاف پالیسی های تکنالوژی
معلوماتی تجارب کافی دارد.
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د افغانستان د مخابراتي خدماتو پراختیا لپاره تاجکستان
سره د همکارۍ هوکړه لیک وشو
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شهزاد اریوبي د یو لوړ رتب حکومتي پالوي پ ګډون پ
داسې حال کې چې د هېواد اجرائی رئیس ډاکټر عبدهللا عبدهللا د تاجکستان لومړي وزیر او نورو لوړ رتب چارواکو
ګډون درلود ،د تاجکستان د بهرنیو هېوادونو سرا د اړیکو رئیس سرا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ د ګډو

همکاریو پ برخ کې هوکړا لیک السلیک کړ.
پ دغ هوکړا لیک کې چې تاجکستان ت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ د وزیر پ وروستي سفر کې السلیک شو،
د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوجۍ پ برخ کې چې د نوري فایبر ل الرې سیم ییز اتصال ،د انټرنیټ د بنډویټ انتقال،
پستي خدمات ،الکترونیکي سوداګري ،د تجربو تبادل او د معلوماتي ټکنالوجۍ پ برخ کې د زدا کړو پ برخ کې دوا
اړخیزا همکارۍ پ کې شاملې دي.
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت اجرائی رئیس ډاکټر عبدهللا عبدهللا پ دغ لیدن کې د افغانستان او تاجکستان تر منځ
د هر اړخیزا همکاریو د ستاینې تر څنګ زیات کړا چې د دواړو هېوادونو تر منځ دوستان اړیکو پراختیا زیات ارزښت
لري او پ سیم کې مببت رول لوبولی شي.
د تاجکستان لومړي وزیر قاهر رسولزادا د خپل پالوي پ استازولۍ د دواړو هېوادونو تر منځ د اړیکو پر پراختیا
خوښي وښودا او زیات یې کړا ،تاجکستان ژمن دی چې د افغانستان سرا خپلې نیکې اړیکې ال نوروې پراخ کړي
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امضای قرارداد انتقال بسته های پستی میان
ادارۀ افغان پست و شرکت هوایی کام ایر
امروز دوشنب  ۷۱اسد  ،۷۹۳۷قرارداد انتقال بست های پستی میان احمد وحید ویس رئیس اداری افغان پست وزارت مخابرات
و تکنالوژی معلوماتی و معاون حقوقی شرکت هوائی کام ایر ،در حالیک محترم پوهنوال دکتر محمد هادی هدایتی معین مالی

و اداری و اعضای رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشت ،ب امضا رسید.
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مخابراتو وزارت د ټرانسپورټي خدمتونو د سازده سازۍ سیسټم جوړوي
د  ۷۹۳۷د غبرګولي ۷۱م نیټ د مخابراتواو معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ،د آسان خدمت ادارې اود تهرانسهپهورټ وزارت تهر
منځ د ټرانسپورټي خدمتونو د پروسو د سادا سازۍ او د ټرانسپورټ وزارت د کارکوونکو د روزنې او ارفیت لوړونې په اړا
یو هوکړا لیک السلیک شو .دغ هوکړا لیک چې د آسان خدمت د رئیس ښاغلي محمد نعیم څمکني او د ټرانسپورټ د عهمهومهي
رئیس ښاغلي ویس سلطاني ل لوري السلیک شو ،د ټرانسپورټي خدمتونو پ روڼوالي ،چټهکهتهیها او د ټهرانسهپهورټهي عهوایهدو په

لوړولو کې ب بنسټیز رول ولوبوي.
اوس مهال پ افغانستان کې د ټرانسپورټي خدمتونو ناام ډېر پېچلۍ او ل بېالبېلو ستونزو څهخه بهرخهمهن دی ،چهې د مهعهیهاري
خدمتونو د ن وړاندې کولو تر څنګ یې اداري فساد ت هم الرا هوارا کړې دا .د دغ هوکړا لیک ل مهخهې به د ټهرانسهپهورټ
وزارت د ټرانسپورټي شرکتونو د جوازونو او د بار وړونکیو او سوارلۍ وړونکیو موټرو د (خط سیر) کتابچې خدمتهونه آسهانه
شي او ل دې الرې ب د ټرانسپورټي عوایو کچ څو برابرا لوړا کړای شي.
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وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با مسولین شرکت جهانی  Ciscoمالقات نمود.
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در سفر خوی

همراا با یک هیئت بلند رتب دولتی ب

سیلیکون ویلی ایاالت متحدی امریکا ،ب تعقیب اجندای مالقات ماا رذشت با مسئوالن ارشد شرکت جهانی  Ciscoدیدارنمودا و
در مورد اهمیت افتتان نمایندری رسمی شرکت جهانی  Ciscoدرکشور افغانستان ک در پی آن زمینم همکاری ها در راستای
ارائ خدمات از قبیل تجهیزات ،حفا و مراقبت از آن بوجود می آید ،صحبت نمود .
تکنالوژی در سطح جهان شناخت شدا است ،بنا ًء از جانب مقابل تقاضا
چون Ciscoیکی از شرکت های پیشتاز درعرصم
ِ
بعمل آوردا شد ک در زمینم ایجاد طرز العمل ها و ارائ مشورا با نهاد های افغان برای انکشاف و توسع زیربنا های
افغانستان همکاری نمایند.
همچنان ،محترم آریوبی از جانب مقابل تقاضا نمود ک افغانستان در راستای راا اندازی پروژا های بزرگ تکنالوژی
معلوماتی ،نیاز ب یک همکار با تجرب توأم مجهز با چارچوپ معیاری دارد ،بناء سیسکو می تواند منحیث اولین شرکت بین
المللی با دولت افغانستان با استفادا از تخصص خود در این راستا همکاری خوب نماید.
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بحث و گفتگو درباره همکاری های دو جانبه با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایران

محترم شهزاد آریوبي ،وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز در حاشی کنفرانس اتحادی جهانی مهخهابهرات
با محترم محمد جواد آذری جهرمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتهی ایهران مهالقهات نهمهودا در بهارا ههمهکهاری ههای
دوجانب بحث و رفتگو نمودند .در این مجلس از همتای ایرانی خوی تقاضا نمودیم ک در راستای اتصال مهنهطهقهوی شهبهکه
فایبر نوری از راا بندر چاپهار و از آن طریق اتصال ب کیبل بحری (سبمرین) و عملی ساختن توافقهنهامه دو جهانهبه مهیهان
دولت افغان و ایران همکاری الزم نمایند.
همچنان وزیر مخابرات و تکنالوژی ایران در بخ های مخالفت با افغانستان اعالم همکاری نمودا و خهواسهتهار ههمهکهاری
افغانستان در انتخابات اعضای بورد آی تی یو شدند.در همین حال از محترم شهزاد آریوبی ،وزیر مخهابهرات و تهکهنهالهوژی
افغانستان دعوت ب عمل آوردند ،تا در یک سفر رسمی از زیربناهای تکنالهوژی و آی سهی تهی طهی ایهن کشهور مشهاههدا

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

د نوري فایبر شبکې د پراختیا تر څنګ د انټرنېټي خدماتو کېفیت لوړېږي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت پ پام کې لري چې پ نږدې راتلونکي کې د آقینې ل ساحې تر تورغنډۍ پورې
د نوري فایبر شبک پراخ او د نورو والیتونو سرا هم وصل کړي.
ددغ شبکې د پراختیا سرا ب ل یو طرف اړوندو والیتونو ت د انټرنیټي خدماتو اسانتیاوې برابرې شي او د نهوري فهایهبهر
شبکې پ پراختیا سربېرا ب د انټرنېټ پ کېفیت کې لوړوالی راشي.

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني پ مشرۍ د ملي تدارکاتو کمېسیون پ ارګ کهې غهونهډا
وکړا او  ۳تدارکاتي موارد یې وارزول چې پ نتیج کې یې د څ باندې یو میلیارد افغانیو په ارزښهت څهلهور قهراردادونه
مناور کړل.
پ دغ قراردادونو کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت اړوند دولت پ دولت د STM ۷۶په اهرفهیهت قهرارداد
چې د اقینې ل ساحو څخ تورغونډۍ پورې د ترکمنستان ل خاورې تېریږي د نوري فایبر قرارداد پروژا او د درې کلونو
لپارا د ) (.afورستاړي سرا د دولتي او شخصي ډومینونو د راجستریشن او ببت پروژې قراردادون هم شامل وو.
پ دغ ناست کې د کمېسیون پر غړو سربېرا د ملي تدارکاتو ادارې مسهووالنهو ،اداري فسهاد سهرا د مهبهارزې پهارلهمهانهي
کاکس ،د ولسي جرګې د مالي ،بودجې او اقتصاد کمیسیونونو ،د سیګار او د غوڅ مالتړ سیهسهتهیهکها بهیهن الهمهلهلهي او مهلهي
ناارینو او استازو هم ګډون درلود.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
برای اولین بار در افغانستان زیربنای تبادله معلومات انترنیتی ایجاد
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز س شنب  ۳اسد  ،۷۹۳۷از ساختار و چگونهگهی
کههارکههرد پههروژا  NIXAدیههدار نههمههود کهه ایههن پههروژا طههبههق پههالن عههمههلههی رههردیههدا و مههوفههق ارزیههابههی نههمههود.
پروژا  NIXAیکی از پروژا های موفق وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محهسهوب مهی رهردد که به ههدف تهنهاهیهم
ساختار انترنت ،بهبود کیفیت ،کاه

قیمت ها و در عین حال ایجاد نقط مشتهرک بهرای مسهیهر دههی انهتهقهال مهعهلهومهات راا

اندازی نمودا بودیم ک با تکمیل آن عمال پروس آموز  ،بررسی پالیسی های مدیریتی و جلب و اتصال عملهی شهرکهت ههای
ارائ کنندا خدمات انترنتی ب این پروژا از سوی همکاران تخنیکی ما در وزارت مخابرات و تهکهنهالهوژی مهعهلهومهاتهی آغهاز
رردیدا است.توقع وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اینست ک با بهرا برداری کامل از این پروژا قیمت ههای
خدمات انترنتی در کشور کاه
را در کشور مساعد سازیم.

یافت  ،کیفیت و مصئونیت آن افزای

یابد ،تا برای هموطنان عزیز فضای مصئون معهلهومهات

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

مشرتابه پالوي ټاکنې ترسره شوې ITUد مخابراتو د نړېوالي اتحادیې
د مخابراتو د نړېوالې اتحادیې د مشرتاب او د بورډ د غړو جلس پ هرو څلورو کلونو کې یو ځل جهوړېهږي چهې نه یهواځهې د
اتحادیې د راتلونکو اهدافو او لیدلوري پ اړا بحبون کوي ،بلکې ددغ اتحادیې د رهبري پالوي او پ ځانګړې توګ د سهکهرتهر
جنرال او مرستیال د ټاکلو لپارا انتخابات هم کېږي او د ITUغړي پ سري او آزادان توګ د خپلې خوښې وړ نومانهد ته رایه
ورکوي .د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شهزاد آریوبي سږ کال د افغانستان د مخابراتو سکټور پ استازولهۍ او

د مخابراتو د نړېوالې اتحادیې د غړي پ توګ د ITUد سکرتر جهنهرال او مهرسهتهیهال د ټهاکهلهو لهپهارا خهپهله رایه وکهاروله .
د ویلو دا چې د ټاکنو پ پایل کې محترم هولن ژاو() ،Houlin ZHAOد یوې بلې دورې لپارا د مخابراتو د نړېوالې اتهحهادیهې
سکرتر جنرال او محترم ملکولم جهونسن( )Malcolm JOHNSONد مرستیال پ توګ وټاکل شول.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

برنامه آگاهی دهی و ظرفیت سازی کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آغاز گردید
ورکشاپ تحت عنوان قانون اجراات اداری ،قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی ب ابتکار ریهاسهت مهنهابهع بشهری وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ب کارمندان دایمی و قراردادی این وزارت دائر رردید ،ک در ایهن ورکشهاپ مسهایهلهی ازقهبهیهل
مبارزا بافساد اداری ،اصول اداری ووایف شناسایی ب طورمفصل بیان رردید .محترم احسان هللا احهمهدزی رئهیهس دفهتهر مهقهام

ضمن خو

آمدید ب کارمندان پروژا ریفورم افزود ک میخواهد تغیر کلی در فعالیت های کارمندان ب وجود بیاید و تا یک سال

آیندا بتوانیم از ارفیت های موجود در وزارت استفادا اعامی نماییم .ب رفت محترم احهمهدزی ایهن اولهیهن اقهدام عهمهلهی بهرای
ریفورم و بهبود بخشیدن زمین کاری و همکاری بین کارمندان وزارت میباشدوب تعقیب برنام ههای دیهگهری نهیهزدرنهاهراسهت.
همچنان محترم میرویس نېکمل رییس پالن و پالیسی و محترم سید مسعود صمیم رییس منابع بشری وزارت مهخهابهرات نهیهز به
اشهههههتهههههراک کهههههنهههههنهههههدرهههههان ضهههههمهههههن سهههههخهههههنهههههرانهههههی ههههههابههههه

اههههههمهههههیهههههت ایهههههن ورکشهههههاپ پهههههرداخهههههتهههههنهههههد .

در ضمن ریاست منابع بشری پریزنتیشن ترتیب شدا برای این ورکشاپ ارائ نمودا و در آخیر ورکشاپ ب سهوالهههای اشهتهراک
کنندا ران پاسخ ها ارائ نمودند.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د کارمندانو ظرفیت لوړونې او پوهاوي پروګرام پیل شو
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د بشري سرچینو د ریاست پ نوښت د وزارت د دائمي او قراردادي کارکوونکهو لهپهارا
د اداري اجراآتو د قانون ،کار قانون او ملکي خدماتو د کارکوونکو قانون تهر عهنهوان النهدې یهو ورځهیهنهی ورکشهاپ جهوړ شهو.
پ دغ ورکشاپ کې د اداري فساد سرا د مبارزې ،اداري اصولو او واېفې پېژندنې پ برخ کې پ بېالبېلو مسهائهلهو ههر اړخهیهزا
خبرې وشوې .د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د مقام د دفتر رئهیهس مهحهتهرم احسهان هللا احهمهدزي ددغه ورکشهاپ په
پرانېست کې د وزارت د ریفورم پروژې کارکوونکو ت د هر کلي تر څنګ وویل چې غواړي د وزارت د کارکوونکو پ فعالیتونو
کې یو کلي بدلون راشي او تر راتلونکي یو کال پورې وکوالی شو د شت ارفیتونو څخ اعامي استفادا وکړو .د ښاغلي احمهدزي
پ خبرا د ریفورم پ برخ کې او د وزارت د کارکوونکو تر منځ د همغږۍ د زیاتېدا او د کاري همکارۍ د پراختهیها په مهوخه دا
لهههومهههړي ګهههامهههونههه

دي او پههه

راتهههلهههونهههکهههي کهههې بههه

دغههه

شهههان نهههور پهههروګهههرامهههونههه

ههههم تهههر سهههرا شهههي.

ددې تر څنګ د وزارت د پالن او پالیسۍ رئیس محترم میرویس نېکمل او د بشري سرچینو رئیس محتهرم سهیهد مسهعهود صهمهیهم د
ورکشاپ ګډونوالو ت خبرې وکړې او ددغ ورکشاپ پ اهمیت یې رڼا واچول  .دغ راز د بشهري سهرچهیهنهو ریهاسهت له خهوا د
ورکشاپ پریزنټیشن وړاندې شو او پ پای کې د ګډونوالو پوښتنو ت ځوابون ورکول شول.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
بستر خوب برای سرمایه گذاری در سکتور مخابرات
جاللتماب محمد اشرف غنی ،رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان در حالیک مسئوالن ادارا اتهرا حضهور داشهت بها
مسئوالن شرکت های مخابراتی و رئیس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام مالقات نمود.در ادام ایهن مهالقهات ،جهاللهتهمه ب
رئیس جمهور ضمن استماع مشکالت شرکت های مخابراتی ،فرمان را صادر نمود ک عمدا ترین مفاد این فهرمهان؛ قهرار
ررفتن زمین های دولتی در اختیار شرکت های مخابراتی ،برق دولتی مورد نیاز شرکهت هها از طهریهق شهرکهت بهرشهنها،
همکاری نهاد ملکی و ناامی با شرکت ها ،ایجاد پالیسی جهت قرض دهی بزرگ ب سرمای رذاران سهکهتهور مهخهابهرات،
ارزیابی مالیات و استماع سفارشات شرکت های مخابراتی از سوی کمیت مواف و با حضور یک نهمهایهنهدا شهرکهت ههای
مخابراتی توام در چوکات قوانین و پالیسی ها می باشد .بر عالوا ،جاللتماب رئیسجمهور بر توسعم فایبر نوری تأکیدکهرد
و ااهار داشت ک هم ادارات دولتی ،مساجد ،مکاتب ،پوهنتونها و مراکز اکادمیک ب فایبهر نهوری وصهل خهواههنهدشهد.
رئیسجمهور افزود ک بستر هموار برای سرمای رذاری در سکتور مخابرات ب صورت مسهاویهانه وجهود دارد و درایهن
زمین هیچ انحصاری نیست ،وی افزود ک حکومت با شرکت های مخابراتی در بخ
جانب خواهد نمود.

انهرژی و امهنهیهت ههمهکهاری ههمه

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
 00تن از کورس آموزشی شش ماهه تکنالوژی معلوماتی فارغ گردیدند
مورخ  02میزان  0221ب مناسبت فراغت  22تن از کورس آموزشی ش

ماه تکنالوژی معلوماتی (Diploma in

) Information Technologyدر والیت پکتیا تجلیل بعمل آمد.
محترم عبدلولی سهی معاون والی والیت پکتیا در این محفل ضمن تبریکی ب فارغان و تمجید از کارهای ریاست مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی و مسئولین مرکز آموزشی لنکن ،رفت ک نسل جدید ب آموز

تکنالوژی جدید نیاز دارند و از این می

توانند ک با ادارا عصری و خارجی ها آشنایی حاصل نمایند.
محترم عبدهللا توتاخیل رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت در صحبت خوی
 8رروپ آموز
هم ب آموز

دیدا و فارغ رردیدا اند .او ااهار آمادا ری نمود ک برای دختران صنوف جداران در نار ررفت است تا انها

کمپیوتر و زبان انگلیسی دسترسی داشت باشند.

همچنان ب مناور آموز
رردید.

ااهار نمودند ک از این مرکز قبال نیز

برنام مشاب برای جوانان مرکز آموزشی لینکن در ریاست تکنالوژی معلوماتی والیت پکتیا افتتان

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
مراکز امنیتی و دفاعی کشور به انترنت و تکنالوژی معلوماتی تجهیز می گردد
تکنالوژی معلوماتی و فراهم نمودن تسهیالت عام
توسع خدمات مخابراتی ،ترویج حکومتداری الکترونیکی ،ایجاد زیربناهای
ِ
از مسئولیت های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد ،اینک محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تهکهنهالهوژی
معلوماتی ب مناور رفع نیازمندی ها از ناحیم انترنت و اتصال تأسیسات و مراکز وزارت های امور داخهله و دفهاع مهلهی به
انترنت و شبک ملی فایبر ،دو تفاهمنام جداران را در حالیک رئیس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و همکاران بهیهن الهمهلهلهی
حضور داشت ،با وزرای امور داخل و دفاع ملی ب امضا رسانید .بر بنیاد این تفاهمنام های دو جهانهبه  ،شهرکهت مهخهابهراتهی
افغان تیلی کام مسئولیت عملی سازی این پروژا ها را داشت و در راستای تهی شبک فایبر نوری و بندویهت بها اهرفهیهت بهاال،
کاه

قیمت ها و حفا و مراقبت از آن همکاری خواهد نمود.

قابل یادآوریست ک این پروژا توسط همکاری مالی دفتر حمایت قاطع در افغانستان ب پی
پروژا را وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان ب عهدا دارد.

بردا میشود ک کهارههای تهخهنهیهکهی

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
مرستیال والیانو او د پوهنې وزارت رئیسانو ته معلوماتي او ښوونیز ورکشاپ دائر شو
آسان خدمت ادارې د کابل ،کندهار ،ننګرهار ،لغمان ،خوست ،بلخ ،تخار ،هرات ،پکتیا ،پروان او بدخشان والیتونو مهرسهتهیهاالنهو
او د پوهنې رئیسانو ت (د موبایل ل الرې د معاشونو د ورکړې) بهیر پ اړا معلوماتي او ښوونیز ورکشاپ دائر کړ ،چې پکې د
پوهنې وزارت د رئیسانو سربېرا د یاد وزارت اداري مرستیال ډاکټر سید حمیدهللا ،د سیم ایزو ارګانونو مرستیال ښاغلي ډاکهټهر
تیمور شاران ،د مالیې وزارت د خزانې عهمهومهي رئهیهس ښهاغهلهي عهالهم شهاا ابهراههیهمهي او نهورو چهارواکهو ګهډون کهړی وو.
پ پېل کې د آسان خدمت ادارې رئیس ښاغلي محمد نعیم څمکني د موبایل ل الرې د معاشونو د ورکړې سیهسهټهم په ارزښهت ،د
سیسټم د پلي کولو پ چارو او د دغ سیسټم د تسهیالتي برخو پ اړا لنډ معلومات وړاندې کړل .د ښاغلي څمکني پ وینها د دغه
سیسټم ل مخې ب ټول معلمین وکوالی شي ،چې د روشن او افغان بیسیم مخابراتي شرکتونو د سیم ایزو ایهجهنهټهانهو له الرې په
خپل کلي کې معاشون ترالس کړي او ل شت ستونزو څخ خوندي واوسي.

دپوهنې وزارت مرستیال ښاغلي ډاکټر حمیدهللا ل آسان خدمت ادارې څخ پ منهنهې وویهل "د مهوبهایهل له الري د مهعهاشهونهو د
ورکړې سیسټم ممکن د نورو ادارو لپارا یوازې یوا تسهیالتي چارا وي؛ خو د پوهنې وزارت لپارا د دغ سهیهسهټهم پهلهي کهول د

وخت او پیسو د ضایع کېدلو د مخنیوي ،د اداري فساد د مخنیوي او پ ټول کې ل بېالبېلو تهورونهو څهخه د پهوههنهې وزارت د
خالصون پ معنی دی" .دوی زیات کهړا ،چهې پهوههنهې وزارت نهږدې  ۹۶۱۱۱۱کهارکهوونهکهي لهري ،په دې کهې ۷۶۱۱۱۱
کارکوونکي د بانکونو ل الرې او پاتې  ۷۱۱۱۱۱کارکوونکي یې ال هم د معتمد ل الرې معاشونو ترالس کوي ،چې د معتمدینهو
ل الرې د معاشونو د ورکړې دغ سیسټم د پوهنې وزارت د خیالي استادانو پ ګډون ل بېالبېهلهو تهورونهو او نهنهګهونهو سهرا مهخ
کړی ،پ همدې اساس د دغ سیسټم پلي کول د پوهنې وزارت ل بنسټیزو موخو څخه دی .دوی د مهرکهز په کهچه د ههر ډول
همکارۍ ژمهنه وکهړا او په والیهتهي رئهیهسهانهو یهې غهږ وکهړ ،چهې د یهاد سهیهسهټهم په پهلهي کهولهو کهې بشهپهړا ونهډا واخهلهي.
ښاغلي شاران د موبایل ل الرې د معاشونو د ورکړې سیسټم د ښې حکومتولۍ لپارا یوا اړین چارا وښودا .د دوی پ ویهنها دغه
سهههیهههسهههټهههم بههه

د حسهههاب ورکهههونهههې او د نهههاهههام د مشهههروعهههیهههت پههه

لهههوړولهههو کهههې عهههمهههدا رول ولهههوبهههوي.

ښاغلي ابراهیمي د موبایل ل الرې د معاشونو ورکړا ،د ملي خزانې د پیاوړې کولو لپارا یو اړین سیسټم وښود ،دوی وویهل چهې
افغانستان یو ل هغو هیوادونو څخ دی ،چې مالي اتکا یې پ ډونرانو (مرستندوی بنسټونو) دا .دوی د پوهنې وزارت د معتمدینهو
سیسټم پر ملي بودیجې اغېزمن وښود ځک د ډونرانو پ نسبت د معتمدینو ل الرې لګښتونو غیرمطلوب یا غیر معهیهاري دي ،په
همدې اساس ډونران پ هغو رغونو کې عالق مندي ن لري ،چې لګښتونو یې پ غیرمعیاري بڼ ترسرا کېږي.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
نشست پیرامون تدوین پالن استراتیژیک پنج ساله تکنالوژی معلوماتی افغانستان
محترم شهزاد آریوبي ،وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان امروز ب مناور پیگیری هدایهت جهاللهتهمه ب مهحهمهد
اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان پیرامون تدوین پالن استراتیژیک پنج سال تکنالوژی معلوماتی ک مسهئهولهیهت
تدوین آن را وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،وزارت تحصیالت عالی و ادارا مهرکهزی احصهائهیه بهعهههدا دارد بها
پوهنمل دکتور نجیب هللا خواج عمری وزیر تحصیالت عالی ،محترم جاوید رسولی رییس عهمهومهی احصهائهیه مهرکهزی و
دیګر مسفولین ذیدخل دیدار کرد .در این جلس تدابیر تدوین پالن و دیدراا های استراتیژیک جنان های ذی ربط مورد بحهث
و بررسی قرار ررفت و اشتراک کنندا ران در بارا تدوین این پالن ناریات هم جانب ارائی کرد.
طبق هدایت جاللتم ب رئیس جمهور این پالن باید تا ختم سال جاری تدوین رردد و وزارت تحصیالت عهالهی در تهدویهن آن
همکاری هم جانب داشت باشد.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
د افغانستان د مخابراتو سکټور ته د مخابراتو د نړیوالې اتحادیې پاملرنه
د مخابراتو د نړیوالې اتحادیې  ITUسرمنشي محترم هولین ژاو پ دوبۍ کې د مخابراتهو د نهړیهوالهې اتهحهادیهې د کهنهفهرانهس په
پرانېست کې پ خپلو خبرو کې د دغ اتحادیې د راتلونکي پ اړا د بېالبېلو موضوعاتو پ اړا د خبرو تهر څهنهګ په ځهانهګهړې
توګ د افغانستان د مخابراتو سکټور پ اړا خبرې وکړې .نوموړي وویل ډاډا دی چهې  ICTپه افهغهانسهتهان کهې د پهرمهخهتهګ،
پراختیا او سولي د ټېنګښت یو مهم وسیل دا او دوی زموږ همکارۍ ت ضرورت لري.نوموړي پ خپلو خبرو کې د مخهابهراتهو
نړیوالې اتحادیې پر غړو او د  ICTصعنتي شرکتونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان سرا خپلو همکاریو ت دوام ورکړي او په

دغ هېواد کې د مخابراتو سکټور د پراختیا پ موخ پانګونې وکړي.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

توجه جدی وزارت مخابرات برای بهترسازی خدمات مخابراتی در کشور
محترم شهزاد آریوبی ،وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفتر کاری خوی

در دیدار ک با محترم صالن زرجراس

رئیس عمومی شرکت مخابراتی اتصاالت داشت ،در مورد بهتر سازی خدمات مخابراتی ،رفع مشکالت و رسیدری ب شکایات
مردم ،Dark Fiber ،ببت سیمکارت هاMobile Money ،و مسایل مربوط ب این سکتور صحبت نمود .جانب مقابل تعهد
سپرد ک در بخ

های فوق الذکر توج جدی خواهد نمود.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
توزیع جواز های خدمات پستی تحت نظروزارت مخابرات صورت میگیرد
بمناور توزیع جواز های پستی تحت یک چتر توافقنام میان محترم حکمت هللا الکهوزی سهرپهرسهت ادارا تهنهاهیهم خهدمهات پسهتهی
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترم خان رسول قرلوق رئیس ببت جواز ها وزارت تهجهارت و صهنهایهع در حهالهیهکه
محترم انجنیر سید احمد شاا سادات معین تخنیکی و روسای مرکزی وزارت مخابرات حضور داشت ب امضا رسید .محترم سادات
ااهار داشت ک با تطبیق مفاد این توافقنام در ارائ جواز های پستی سهولت های مزید بوجود آمدا ک این امهر بهاعهث رشهد ایهن
سکتور در کشور می رردد .بر بنیاد این توافقتنام  ،بخ
اداری و تجارتی وزارت تجارت همکاری خواهد نمود.

های تخنیکی جواز مربوط ب وزارت مخابرات رردیدا و در بهخه

ههای

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
توسعه روابط دو جانبه افغانستان با کشورهای عضوITU
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتي الیوم در روز سوم سفر رسمی خوی
امیری معاون ادارا آترا همراهی

در حالیک محترم سیالب

میکرد ،در ایالت دوربان آفریقای جنوبی در حاشی کنفرانس  ITUبا محترم هولین ژاو،

سکرتر جنرال اتحادی بین الملی مخابرات ” ، “ITUرییس بخ

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آی تی یو ،سکرتر جنرال

اتحادی بین المللی پُست" ، "UPUمعین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آذربایجان و هیئت پارلمانی انگلستان تحت
رهبری وزارت خارج آن کشور مالقات های جداران داشت.

د افغانستان د ټرافیک لپاره د نوي سیسټم د جوړولو پروژې د پرمختګ پر څرنګوالي خبرې وشوې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شهزاد آریوبي پ خپل کاري دفتر کې د کورنیو چارو وزارت د ټهرافهیهک ریهاسهت
سرپرست محترم جنرال داود سرا د لیدنې تر څنګ د افغانستان د ټرافیک لپارا د نوي سیسټم د جوړولو پهروژې د پهرمهخهتهګ پهر
څرنګوالي خبرې وکړې.
د افغانستان د ټرافیک لپارا د سیسټم جوړولو او د پروسو سادا کولو طرح د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د تهخهنهیهکهي
ټیم ل خوا جوړا شوې او ددغ سیسټم د جوړولو پ موخ د GTRشرکت سرا قرارداد هم السلیهک شهوی دی.ددغه سهیهسهټهم په
رامنځت کېدلو سرا د جواز سیر ،موټرچلولو الیسنس او ټرافیکو ټولې چارې برېښنایي کېږي او د جرمونو کچ پ ځانګهړې تهوګه
ټرافیکي جرایم او پېښې او د هېواد پ کچ پ دې برخ کې جعل او تزویر مخ نېول کېږي.

