
 

 

 

 

 



 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجي وزیرد ولسي جرګې  درنو غړو عمومي غونډې ګدون کړ

مه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجي محترم وزیر شهزهزاد اریهوبهي د ولرهي جهروهغ درنهو  ه و  ۷۱کال د جوزا په  ۷۹۳۱د 

عمومي  ونډې ته وربللی شوی و. ښا لي اریوبي د ملت درنو ارتازو پوښتنو ته د ځوابونو ترڅنګ د مخابراتي خدمتونو د لس 

ریرهتهم جهو لهو  Real Time Data Management Systemرلنه مالیغ، په شفاف ډول د عوایدو جمع کولو په هدف د 

  په کارونو کغ د پرمختګ او نورو مخابراتي عوایدو په ا ه مفصل معلومات و اندې ک ل.

ټکنالوجۍ وزارت              د مخابراتو او معلوماتی



 مالقات نمود. Huaweiوزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با مسؤلین شرکت جهانی 

 (Huawei)شززاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم محمد شراره رئیس شرکت جزانی هواوی  7991جوزا رال  9مورخ 

 بخش افغانرتان و اقای تونی معاون شرکت متذکره مالقات نمود.

به منظور گرترش خدمات مخابراتی در مناطق کم جمعیت که بوریله  Sub-BTSدر این مالقات موضوعات ارتقای شبکه افغان تیلی کام، ایجاد 
در انرتیتیوت تکنالوژی معلوماتی و ارتقای برنامه های ارتقای ظرفیت این انرتیتیوت Huaweiشرکت  Labبرق آفتابی کار میکند، ایجاد یک  

 مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
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وزارت      ټکنالوجۍ د مخابراتو او معلوماتی

 نړیوال کنفرانس کې ګډون ITU Telecom world 2018 د
 

 ITU د افغانرتان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززاد آریوبي، د رهویهلهی آفهریهقها پهه دوربهان ایهالهت کهغ د

Telecom world 2078  پهالو   ۱۷۷۷درې ورځني ن یوال کنفرانس چغ د ن ۍ د بېالبېلو هېوادونو او ادارو څخه نهددې

په کغ وډون کو ، د آترا ادارې مررتیال محترم رهیهالا امهیهر  پهه مهلهتهیها د افهغهانرهتهان پهه  وزیراناو د معلوماتي ټکنالوجۍ 

 .ارتازولۍ برخه اخلي

د معلوماتي ټولهنهغ پهر  دد ه کنفرانس په ترڅ کغ به په راتلونکو درې ورځو کغ د معلوماتي ټکنالوجۍ د ورورتیو پرمختګونو،

 .نېټورک پر پراختیا خبرې وشي 5Gخطرونو او همدا شان د 

همدا شان په د ه نارته کغ د کوچنیو پانګونو رره د مررتو په ا ه خبرې کېد  چغ څنګه د نورو پانګوالو رره په شهراکهت پهه 

 .ن ۍ کغ د پانګونغ زمینه برابره او پراخه ک  

 .د کنفرانس په لوم ۍ ورځ پرانېرتونکغ وینا وک ه Cyril Ramaphosa د رویلي افریقا جمزور رئیس ښا لي

رهکهټهور  ICT چغ په دې ورورتیو کغ افغانرتان ته رفر ک ی وو او د افهغهانرهتهان د Houlin Zhao ورورته د آی ټی یو رکرتر جنرال ښا لي

څخه یغ لیدنه ک ې وه، خبرې وک ې او له ټولو وډونوالو یغ  وښتنه وک ه چغ په ا وندو هېوادونو کغ د ورورهتهیهو پهرمهخهتهګهونهو، رهتهونهزو او 

 .راتلونکو پالنونو په ا ه په روانو درې ورځو کغ مفصل بحثونه وک  

 



 ITUجلسه مشترک رهبری وزارت مخابرات، اداره اترا و افغان تیلکام با رئیس عمومی 

و تکنالوژی معلوماتی، اداره آترا و افغان تیلکام در نشرت مشترک با رئیس عمومی اتهحهادیهه جهزهانهی    رهبری وزارت مخابرات

 مالقات کرد. (ITU)مخابرات 

در ابتداء، شززارد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به آقای زاو خوش آمدید گفته و درباره وضعیت کلی مهخهابهرات، 

ترویج حکومتداری الکترونیکی، پروژه دیجیتل کارا، تقویت امنیت معلومات، تنظیم فعالیت ها و ارتقای ظرفیت در این رهکهتهور، 

 راله تورعه فایبر نوری و فعالیت اداره آران خدمت معلومات ارایه کرد. ۵رتراتیژی 

همچنان وزیر مخابرات در مورد پروره توزیع شنارنامه های برقی که ریرتم آن تورط وزارت مخابرات راخته شده ارهت تهذکهر 

داد . عالوه بر این، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در باره نصا ریرتم برای توزیع پارپورت، ایجاد ریرتم آنالیهن بهرای 

در ادارات دولتی، الکترونیکی رازی ارناد تهرافهیهکهی، بهرنهامهه  GRPصدور جواز کار به اتباع داخلی و خارجی، تطبیق ریرتم 

 و تبدیل برق حرارتی به ریرتم برق آفتابی معلومات داد. 4Gهای افغان تیلکام، تمدید شبکه کیبل فایبر نوری،  ترویج 

به همین ترتیا، دکتور نجیا هللا عزیزی رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی آترا در مورد تطبیق تعزدات جامعه جزانی 

 معلومات ارایه کرد. 5Gو  4Gمخابرات در رابطه به برنامه این اداره، ترویج 

در پایان، اقای هولن زاو از فعالیت های رهبری رکتور مخابرات تمجید نموده از بخش های مخلتف ادارات اترا و افغان تیلکام 

 بازدید کرد.
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وزارت  ټکنالوجۍ د مخابراتو او معلوماتی

 سکر تر جنرال لیدنه ITUد افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ له انسټیټیوټ څخه د

رکرتر جنرال  ITU مه د ۷۷کال د ررطان په  ۷۹۳۱د مخابراتو او معلو ماتي ټکنالوجۍ محترم وزیر شززاد اریوبي نن د 

  .څخه دلیدنغ په هدف بدروه ک  ICTI د (Houlin Zhao)محترم هولن زاو

رکټور  ICT په ارتازیتوا وویل چغ د افغانرتا ITUله مختلفو برخو او البراتوار څخه د لیدنغ ترڅنګ د ICTI نومو   د

شورا   یتوا  ITU رره دوامداره او هرا خیزه همکار  کو  او زیاته یغ ک ه چغ هیله لرم چغ افغانرتان یوه ورځ د

ارتادانو ته وویل چغ د دوی له ک نو او فعالیتونو څخه مالت  کوم  ICTI ښا لي اریوبي په خپلو خبرو کغ د .ترالره ک  

  .ترڅو د ه تحصیلي مرکز به په یوه څی نیز مرکز بدل ک و

مشر ته یغ اطمنان ورک  چغ د معلوماتي ټکنالوجۍ په دودولو کغ خپلغ هڅغ جار  راتو او د دوی له  ITU همدارنګه د

 .همکارۍ یغ مننه وک ه



 باز دید تیم های تخنیکی  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت امور داخله از اداره آسان خدمت کشور آذربایجان

تیم های تخنیکی اداره آران خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و نمایندگان وزارت امور داخله تحت ریارت مهحهتهرم 

ران خدمهت آ، ریس اداره آران خدمت  افغانرتان طی یک رفر ررمی به کشور آذربایجان ازفعالیت های اداره څمکنیمحمد نعیم 

آن کشوربخصوص  ازریرتم ترافیک و پارپورت باز دید به عمل آوردند . نماینده گان وزارت های مهخهابهرات و وزارت امهور 

داخله که از اداره اران خدمت کشور آذربایجان دیدن نمودن شامل رئیس اداری آران خهدمهت و مرهوولهیهن بهخهش ههای ارتهقهای 

ظرفیت، حقوقی، و معاون تخنیکی ریارت پارپورت، تکنالوژی معلوماتی،  حادثات ترافیک، جواز ریر،  بخش جواز راننده گهی 

و آمرین بخش مالی و اداری بودند. هیات وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جریان رفرشهان بهرعهاله بهاز دیهد از 

مراکز روم و پنجم اداره آران خدمت، در پرزنتیشن های معلوماتی که دررابط به مهنهابهع بشهری، بهررهی و ارزیهابهی و تهرویهج 

حکومتداری الکترونیکی آماده  گردیده بود رزم گرفتتند. همچنان در گرد همایی که از طرف وزارت امور داخله آن کشور تنظیم 

گردیده بود رزم گرفتند ودر مورد پیشرفت های شان معلومات بدرت اوردند.این هیات چند نفری در جریان رفر ررمی شهان از 

ریرتم پارپورت انالین،  مراحل توضیح جواز راننده گی و جواز ریرکه با ارتفاده از تهکهنهالهوژی مهعهاصهرآمهاده  گهردیهده دیهدن 

کردند و از مروولین بخش ها رواالت بخاطر کرا معلومات طرح نمودند تا باشد که این ریرتهم هها را در افهغهانرهتهان تهطهبهیهق 

نمایند.قابل ذکر ارت که اداره آران خدمت افغانرتان رعی دارد تا ریرتهم تهرافهیهک افهغهانرهتهان را نهیهز مهانهنهد رهایهر کشهور هها 

 الکترونیکی برازد  و هدف عمده این باز دید فراه گرفتن تجارا از کار کرد های آنزا ارت.

وزارت               ټکنالوجۍ د مخابراتو او معلوماتی



، از بیرت و دوهمین دور فرا ت مهرکهز ۷۹۳۱میزان  ۰۷بتاریخ 

آموزشی کمپیوتر ریارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کندز در 

مقر آن ریارت تجلیل بعمل آمد، که در آن محترم اختر محمد اختر 

رئیس مخابرات کندز، محترم ظاهر عظیمی رئهیهس کهار و امهور 

اجتماعی آن والیت، مرئول ارتقاء ظرفیت مقام والیهت، مرهئهوالن 

راحوی افغان تیلی کام و کهارمهنهدان ریهارهت مهخهابهرات اشهتهراک 

نخرت با الوت کالم هللا مجهیهد آ هاز گهردیهد، رهپهس .ورزیده بودند

رخنرانان مجلس هر کدام به نوبۀ خود در مورد اهمیت آموختن و 

نقش تکنالوِژی معلوماتی در دنیای امروزی به صحبت پرداخته و 

مهتهعهاقهبها .تن از جوانان عزیز راتبریک عرض نمودند 95فرا ت 

ارناد معتبر از روی مقامات محلی کندز برای شاگردان ایهن دوره 

 .مرکز آموزشی کمپیوتر توزیع گردید

تن از مرکز آموزشی کمپیوتر ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت کندز 53فراغت   

وزارت  ټکنالوجۍ د مخابراتو او معلوماتی



وزارت            ټکنالوجۍ د مخابراتو او معلوماتی

 می پیوندد (NIXA)ده شرکت بزرگ تهیه کننده انترنت با مرکز تبادله ترافیک انترنت
 

جلرۀ تحت ریارت محترم محمد زاهد رتانکزی ررپررت ریارت امنیت معلومات وزارت مخابرات و تکنالوِژی  معهلهومهاتهی 

در مقر این وزارت دائر گردیهده  ISP و مرئوالن نمایندگان ده شرکت بزرگ NIXA و با اشتراک عبدالمجید یما مدیر پروژه

 .مهی پهیهونهدنهد (NIXA) و مرئوالن این شرکت ها ابراز عالقه کردند که در مرحله نخرت با مرکز تبادله ترافیک انتهرنهیهتهی

ررپررت ریارت امنیت معلومات و مدیر این پروژه در مورد نقش و اهمیت این ریرتم از نگاه کاهش قیمت ها و بهاال بهردن 

ها رهواالت خهویهش را در مهورد امهنهیهت  ISP رپس مرئوالن  .ررعت انترنت طی پرزینتیشن معلومات مفصل ارائه نمودند

هها  ISP مهتهعهاقهبها مرهئهوالن  .معلومات و نحوۀ ارتباط طرح نمودند، که از روی زاهد رتانکزی جواا های الزم ارائه گردیهد

تعزد نمودند که با امضاء توافقنامۀ دو جانبه با مرکز تبادل ترافیک انترنتی وصل گردیده تا بتوانند با ارتفاده از مهزایهای ایهن 

 .ریرتم، خدمات بزتر برای اتباع کشور عرضه نمایند



 د افغان پُست ریاست د پُستي خدماتو د عصرۍ سازۍ د پروژې څخه لیدنه
 

د عصر  او مدرنو پُرتي خدماتو زمینه راز  او هېوادوالو او مشتریانو ته د الزمو ارانتیاو بهرابهرول د مهخهابهراتهو او مهعهلهومهاتهي 

ټکنالوجۍ وزارت له دندو او مرؤولیتونو څخه د  او همدې موخه دد ه وزارت د افغان پُرت ریارت د هېوادوالو د پُرتي خدماتهو د 

د همهد هه خهدمهاتهو د ال ا هېهزمهنهتهیها او   .لېدد را لېدد او انتقاالتو په برخه کغ د ورانو هېوادوالو لپاره د هېواد په کچه فعالیت کو 

مؤثریت په موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززارد آریوبي د پُرتي خدماتو د عصر  رازۍ پهروژه پهه نهظهر 

کغ ونیوله چغ کارونه یغ مخته تللي، محترم شززاد آریوبي دد ه پروژې د پرمختګونو څارنه وک ه او ا وندو مرؤولیهنهو تهه مهو د 

ددې تر څنګ هم مزاله د کهابهل والیهت د ښهار  پُرهتهه خهانهغ د    .کارونو د ال چټکتیا او ښه کېفیت په ا ه الزمغ الرښوونغ وک ې

  .عصههرۍ رههازۍ چههارې هههم پههه چههټههکههۍ روانههغ د ، تههر څههو کههابههل ښههاریههان د عصههر  پُرههتههي خههدمههاتههو څههخههه بههرخههمههن شههي

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت په پام کغ لر  چغ د مرکز  پُرته خانغ د عصر  رازۍ ورورته ټولو لویو ښارونو تهه 

 .د ه پروژه و ځو ، تر څو هېوادوالو وکولی شي خپلو پُرتي مرارالت پر وخت تر الره ک  

وزارت    ټکنالوجۍ مخابراتو او معلوماتید 



 دیدار از پوهنتون آسیای مرکزی در قرغیزستان
 

محترم شززاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همراه با هیئت عالی رتبه دولتی افغانرتان به قر یزرتان رهفهر 

 .نموده که در حاشیه رفر خویش از بخش های مختلف پوهنتون جنوا آریا واقع شزر نارین این کشور دیدار نمود

محترم شززاد آریوبی طی این دیدار، با مرئوالن پوهنتون فوق الذکر نیاز ههای کشهور بهه خصهوص وزارت مهخهابهرات و 

تکنالوژی معلوماتی را شریک راخته و در مورد ارتقای ظرفیت کارمندان خویش بحث نمود و از آنزا خوارت کهه چهگهونهه 

می توانیم به همکاری پوهنتون آریای مرکزی برنامه های ارتقا ظرفیت را بوجود آورده و در عهیهن حهال در مهورد ایهجهاد 

  .همکاری میان انرتیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و پوهنتون متذکره صحبت نمود

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر عالوه، با محصالن افغان که مصروف تحصیل در ایهن پهوههنهتهون هرهتهنهد دیهدار 

 .نموده، درباره درتاورد ها و مشکالت آنزا با نمایندگان شان صحبت کرد

وزارت    ټکنالوجۍ مخابراتو او معلوماتید 



 د مبایل له الرې د دولتي کارکوونکو دمعاشاتو د تادیې د تحقیقاتي ټیم سره لیدنه

 

دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززاد آریوبي نن په خپل کار  دفتر کغ دولتي کارکوونکو ته د مبایهل لهه الرې 

د تحقیقاتي ټیم له رئیس او د کلفورنیا د ران ډیاوو پوهنتون د پروفیرر ښا لي مهایهکهل کهالهن رهره  (MSP) د معاشاتو د ورک ې

ولیدل او په افغانرتان کغ ښوونکو او دولتي کارکوونکو ته د مبایل له الرې د معاشونو د ورک ې د پرورغ پر پهراخهتهیها، دد هه 

  .د  ههځههولههو پههه الرو چههارو خههبههرې وکهه ې MSP  رههیههرههټههم لههپههاره د انههالیههن ټههرکههنههګ او هههمههدا راز نههورو والیههتههونههو تههه د

د پیرو د الکټرونیکي تادیاتو په برخه کغ د افغانرتان د دولت د هڅو مزمه برخه ده  (MSP) د مبایل له الرې د معاشاونو ورک ه

  .لوبويد پیرو د ورک ې او مالي مشارکت په برخه کغ عمده رول  (G2P) چغ د دولت څخه شخص ته

وزارت    ټکنالوجۍ مخابراتو او معلوماتید 



 د افغان روباټیک ټیم نجونو سره لیدنه
 

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت نن په خپل کار  دفتر کغ د افغان روباټیک ټیم   و او مرؤولینو رره ولیدل او 

د افغان روباټیک ټیم  وا   نددې راتلونکي کغ د افغانرتان په کچه د   .ددوی د ورورتیو الرته راو نو مبارکي یغ ورک ه

معلوماتي ټکنالوجۍ د نوښتونو په ا ه او د روباټیک ریالیو نندارتون جو  ک   چغ د افغانرتان د مخابراتو او معلوماتي 

 .ټکنالوجۍ وزارت دد ه ټیم رره د هېواد په کچه دد ه نندارتونونو د جو ولو په برخه کغ مررته کو 

وزارت    ټکنالوجۍ مخابراتو او معلوماتید 



 دیدار با سرپرست شاروالی کابل
 

محترم شززاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژ  معلوماتی در دفتر کاری خویش با محترم شعیا رحهیهمهزاده رهرپهررهت 

شاروالی کابل مالقات نموده، روی موضوعات مختلف به خصوص در مورد پهالن هها و فهعهالهیهت ههای ایهنهده وزارت و 

 .موضوعات مرتبط شاروالی کابل صحبت نمودیم

محترم آریوبي همچنان با ررپررت شاروالی کابل در باره همکاری شان با تیم های تخینکی وزارت مخابرات صهحهبهت و 

تبادل نظر نمود، که در رارتای الکترونیکی رازی ارناد هویت ملی الکترونیکی رازی ریرتهم تهرافهیهک شهزهری و رهزهل 

رازی پروره خدمات شاروالی کابل کمک نموده، تا در قرمت عرضه خدمات شاروالی کابل به شزرواندان رزولهت ایهجهاد 

 .گردد

همچنان محترم  آریوبي در حین مالقات با ررپررت شاروالی کابل در باره در نظر گرفتن فایبر نوری در وقت احهداث و 

بازرازی جاده ها، ایجاد ریرتم آدرس ها، نمبر پُرت بکس و صندوق های پُرت بکس در مقابل خهانهه ههای مرهکهونهی، و 

 .رایر موضوعات که باعث رزولت شزروندان کشور میگردد صحبت نمودند

وزارت          ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی
         



 د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست محترم انجینیر محمد ګل ُخلمي سره لیدنه               

مه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت وزیر محترم شززاد آریوبي نن په خپل کار  دفتر کغ ۰۰د زمر   ۷۹۳۱د  

د افغانرتان د اوبو او برېښنا وزارت د ررپررت وزیر محترم انجینیر محمدول ُخلمي رره ولیدل او په افغانرتان کغ د 

نور  فایبرشبکغ د پراختیا، د مخابراتي انتنونو د برېښنایي ریرټمونو د جو ولو اوهمدا راز لرې پرتو ریمو ته د برېښنا د 

  .کیبلونو ترڅنګ د نور  فایبر شبکغ د تورعغ په ا ه مو خبرې وک ې

وزارت          ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی
         



 وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی 

 وزارت خانه ها دیدارکرد   ITمسئولین بخش با  
 

محترم شززاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با مرئولین بخش تکنالوژی معلوماتی وزارت خانه هها و نهزهاد ههای 

وزیر مخابرات .  دولتی دیدار نموده و درباره الکترونیکی رازی ریرتم وزارت خانه ها و نزاد های دولتی بحث و تبادل نظر نمود

رههبهری وزارت .  تاکید نمود که باید تمام مکاتا، شفاخانه ها، پوهنتون ها ورایر دوایر دولتی ازطریق شبکه انترنت وصل گردنهد

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رعی دارد تا یک ریرتم واحد را در ررتارر افغانرتان کاربرد داشته باشد تهزهیهه نهمهایهد، کهه ایهن 

پالن از جمله پالن های دراز مدت این وزارت بوده که برای عملی شدن آن همکاری های همه جانبه مردم ومراجع ذی ربط نیاز 

معلومات ارایه نموده افزود کهه ایهن یهک پهروژه نهزهایهت ارزشهمهنهد بهرای  CMSبر عالوه، محترم اریوبی درمورد برنامه . ارت

که از روی وزارت مخابرات تدوین گردیده بهودبها  ICT  حکومت می باشد که عنقریا تکمیل میگردد. در کنار آن پالیری پنج راله

نیز در چندین وزارت خانه ونزادهای دولتی  GRP  قابل ذکر ارت که کار باالی پروژه. وزارت خانه های محترم شریک راخته شد

رپس مروولین وزارت خانه ها از کار های رهبری این وزارت ارتقبال و تقدیر نموده وآماده هرنوع همکهاری . جریان داشته ارت

 . در زمینه گردیدند

وزارت          ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی
         



 دیدار وزیرمخابرات با معین وزارت مخابرات کشور هندوستان
 

محترم شززاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانرتان در حاشیه کنفرانس اتحادیه بین المللی مخابرات با 

معین وزارت مخابرات هندورتان مالقات نموده در باره تورعه روابط دو جانبه  Aruna Sundararajan محترمه

 .میان افغانرتان و هندورتان صحبت نمودند

 افغانرتان، افتتاح نمایندگی ICT محترم آریوبي همچنان در این مالقات درباره ادامه همکاری هندورتان با رکتور

ITU India  به رطح منطقه، برنامه تحصیالت الکټرونیک(e-learning)  برای حمایت افغانرتان و موضوعات

کشور هندورتان یکی از حامیان بزرگ رکتور مخابرات و تکنالوژی افغانرتان میباشد و .مرتبط صحبت کرد

خصوصا دریک و نیم دهه گذشته همکاری های زیادی نموده و حکومت افغانرتان از همکاری های شان قدردانی 

 .کشور هندورتان یکی از حامیان بزرگ رکتور مخابرات و تکنالوژی میباشد.مینماید

وزارت    ټکنالوجۍ مخابراتو او معلوماتید 



 د آسټرالیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر سره لیدنه
 

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززاد آریوبي په دوبهۍ کهغ د مهخهابهراتهو نه یهوالهغ اتهحهادیهغ 

 Hon Mitch FIFIELD کنفرانس په څنډه کغ د آرټرالیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجهۍ وزیهر مهحهتهرم

 .رره ولیدل

د لیدنغ په ترڅ کغ محترم آریوبي د افغانرتان او آرټرالیا ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنهالهوجهۍ پهه بهرخهه 

کغ د دوه ا خیزه ا یکو، په افغانرتان کغ د دیجیټلي اقتصاد د پراخهتهیها او د مهخهابهراتهو نه یهوالهغ اتهحهادیهغ د 

   .ررمنشي او بورډ   و د ټاکنو په ا ه مفصلغ خبرې وک ې

وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی



 
 دیدار وزیر مخابرات از اداره آسان خدمت

 

محترم شززاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از شعبات، بخش ها، پیشرفت ها و فعهالهیهت ههای انهجهام شهده اداره  

 .آرهههههان خهههههدمهههههت وزارت مهههههخهههههابهههههرات و تهههههکهههههنهههههالهههههوژی مهههههعهههههلهههههومهههههاتهههههی دیهههههدار و نهههههظهههههارت نهههههمهههههود

پس از نظارت و ارزیابی فعالیت ها و کارهای این اداره، از کارمندان و مرئوالن اداره آران خدمت تقدیر و تمجید بعمل آورده و 

برعالوه جناا اریوبی به آنزا تاکید نهمهودب بها تهوجهه بهه پهرورهه قهبهلهی .برای بزتر شدن و رریع شدن کارها هدایات الزمه رپردند

خدمات عامه که ربا ضیاع وقت می گردد، راده رازی پروره ها نیز در اولیت های دولت قهرار دارد، بهنها اداره آرهان خهدمهت 

در این دیدار وزیر مخابهرات از کهارمهنهدان اداری آنهزها .یگانه مرجع ارت که در این رارتا رزم خویش را به گونه خوا ادا نماید

چهون اداره آرهان .تقاضا نمود که در رارتای اختصاص زمین و ایجاد مراکز خدمات عامه به گونه عاجهل و رهریهع اقهدام نهمهایهنهد

خدمت بنابر رعی و تالش محترم شززاد آریوبی بوجود آمده و از بنیان گذاران این اداره محروا می گردد، از جانا خود به آنهزها 

اطمینان رپرد که حمایت کامل ما و وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی با شما ارت و کار ههای خهویهش را مهطهابهق بهه پهالن 

در اخیر وزیر مخابرات یک بار دیگر در مورد اهمیت و اهداف ارهتهراتهژیهک ایهن اداره تهوضهیهحهات الزم .وزارت به پیش ببرید

 .ارائههههههه نههههههمههههههوده و بههههههرای مههههههنههههههرههههههوبههههههیههههههن ایههههههن اداره رهههههههنههههههمههههههود هههههههای الزم نههههههیههههههز نههههههمههههههود

یقینا تا اکنون اداره آران خدمت خوا درخشیده و یکی از ادارات موفق وزارت مخابرات محهرهوا مهی گهردد، انهتهظهار رههبهری 

وزارت مخابرات اینرت که در خصوص راده رازی پروره ها، عرضه خدمات عامه و برقی رازی ریرتم به گونه ای که متوقهع 

 .ارتب مرئولیت خویش را انجام دهد و در رطح دولت یک اداره بی نظیر گردد

وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی



 د افغان ټیلیکام او سالم مخابراتي شرکت د کار کوونکو او دفترونو لیدنه
 

د افغانرتان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززاد آریوبي د افغان ټیلیکام او رالم مخابراتي شرکت له دفتر څخه 

لیدنه وک ه اودد ه شرکت مرؤولینو او کارکوونکو ته یغ، مشتریانو ته د ښه خدماتو د و اندې کولواود مخابراتي خدماتو د کیفیت 

داچغ افغان ټیلیکام اورمزال په افغانرتان کغ یواځینی دولتي شرکت دی چغ درالم  لو لو په ا ه الزمغ الرښوونغ وک ې.

مخابراتي شرکت تر څنګ په هېواد کغ د نور  فایبر د پراختیا او مدیریت او ډیجیټلي ټلېفونونو مرؤولیت هم په  ا ه لر ، محترم 

آریوبي دد ه ادارې مرؤولینو او کارکوونکو ته یادونه وک ه چغ د خلکو رتونزو او شکایاتو ته پر وخت رریدوي وک  ، د ادار  

د افغان  .چارو په تر رره کولو کغ فعاله و اوري او همدا شان د مشتریانو د تقاضا رره رم په بازار کغ خپل خدمات عرضه ک  

ټیلیکام مرؤولینو د د ه شرکت راتلونکي پالنونه او فعالیتونه تشریح ک ل او زیاته یغ ک ه چغ د تېر کال په پرتله یغ رد کال په 

  .رلنه زیاتوالی را لی او هڅه کو  چغ د خدماتو په پراختیا او د کېفیت د لو ېدو رره به عواید نور هم زیات شي ۹۳عوایدو کغ 

وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی



 رؤسای جدید مالی و تدارکات وزارت مخابرات معرفی شدند
 

 الم مصطفی نوری به حیث ررپررت ریارت مالی و خیبر صدیقی به حیث ررپررت ریارت تدارکات  ۷۹۳۱رنبله  ۰۱بتاریخ 

طی مرارم ررمی که در رالون کنفرانس های مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روی محترم احران هللا احمدزی 

 .گردید رییس دفتر مقام به کارمندان وزارت ررمآ معرفی 

محترم احران هللا احمدزی حین معرفی هر دو رییس افزودند که تغیر و تبدیل برای اصالح و بزتری در یک اداره صورت 

 .میگیرد و توقع میرود که به آمدن دو رییس جوان در بخش مالی و تدارکات شفافیت بیشتر شده و ررعت در کار به وجود بیاید

نظر به اهمیت این ریارت ها محترم احمدزی از هر دو رییس خوارتند که در بخش راده رازی پروره ها، ررعت کار و شفافیت 

 .به صورت منطقی پروره ها را راده راخته، برای بزبود کارها اقدامات عملی نمایند



 میلیون اتباع کشورتحت پوشش خدمات مخابراتی قراردارند ۱۲رئیس اجرائیه:بیش از 
 

جمزوری ارالمی افغانرتان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی کهه مهحهتهرم شهزهزاد دولت محترم دکتور عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه 

آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترم دکتور نجیا عزیزی رئیس ادارۀ تنظیم خدمهات مهخهابهراتهی افهغهانرهتهان  اتهرا  

رئیس اجرائیه .ایشان را همراهی می نمود، در کنفرانس اتحادیۀ جزانی مخابرات در دبی برگذار گردیده بودب اشتراک و رخنرانی نمود

نیرت، بلکه پیشرفت های چشمهگهیهر در ایهن  ۰۷۷۷کشور اظزار داشتب افغانرتان در بخش اطالعات و ارتباطات قابل مقایره با رال 

نهفهر  ۰۷۱۹جون رال گذشته دارندگان تیلفون بیریم بهه ماه ایشان در صحبت های خویش عالوه نمود که تا  .رارتا صورت گرفته ارت

ملیون افهراد  ۱۱۳رریده ارت که از این میان 

درترری به خدمات انهتهرنهتهی دارنهد، کهه در 

یک دهه اخیر درتاورد قابل مالحهظهۀ بشهمهار 

افهزود، در ادامه محترم داکتر عبدهللا .می رود

ملیارد دالر در بخش مخابرات و  ۹۱۰بیش از 

تکنالوژی معلوماتی ررمایه گهذاری صهورت 

بر عالوه، رئیس اجهرائهیهه کشهور .گرفته ارت

رادیهو  ۹۷۷چینل تلهویهزیهونهی و  ۷۷۹گفتب 

هههای اف ام در کشههور فههعههالههیههت دارد، در 

بهه تنزا یك رادیو و تلویزیون ملی فعالیت داشت، ایشان در ادامه صحبت های خویش تأکید داشتب افهغهانرهتهان   ۰۷۷۷حالیکه در رال 

عنوان عضو اتحادیۀ جزانی مخابرات از چشم انداز، دیدگاه و پالن های این رازمان حمایت همه جانهبهه نهمهوده و خهود را مهتهعهزهد بهه 

 .تهههطهههبهههیهههق آن مهههی دانهههد تههها بهههاشهههد کشهههور مههها مهههجهههزهههز بهههه مهههخهههابهههرات و تهههکهههنهههالهههوژی مهههعهههلهههومهههاتهههی مهههعهههیهههاری گهههردد

رئیس اجرائیه کشور از پیشرفت های پروژه های انکشافی و زیربنائی مخابرات از جمله فایبر نوری دهلهیهز واخهان بها چهیهن، اتصهال 

منطقوی و از این طریق با اروپا یاد آوری نموده و عالوه نمود که افغانرتان با ایران، پاکرتان، ترکمنرتان، ازبیکرتان و تهاجهیهکهرهتهان 

کهیهلهو مهتهر  ۱۵۷۷از طریق شبکه فایبر نوری قبال وصل گردیده ارت، همچنان ایشان اظزار داشت شبکه فایبر نوری دولت افغانرتان 

فیصد از شزروندان کشور رزولت های انترنت را فراههم  ۳۷والیات كشور را میان هم وصل نموده، که تقریبا برای  ۰۵طول داشته و 

کنفرانس اتحادیۀ جزانی مخابرات در هر چزار رال تدویر میابد تا تصامیم و چشم انداز برای چزهار رهال آیهنهده را تهعهیهیهن .نموده ارت

عضویت ایهن اتهحهادیهه را بهدرهت آورده  ۷۳۰۳تأریس گردیده و کشور عزیز ما افغانرتان در رال  ۷۳۸۵نمایند، این اتحادیه در رال 

 .ارت

وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی



وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی



 سخنرانی شهزاد آریوبی در کنفرانس اتحادیه جهانی مخابرات در دوبۍ
 

محترم شززاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانرتان در کنفرانس اتحادیه جهزهانهی مهخهابهرات ضهمهن ارائهه بهیهانهیهه 
 .خویش، از این اتحادیه به خاطر توجه شان برای رکتور مخابرات افغانرتان تشکری نمودند

طوریکه همه میدانند مخابرات نقش عهمهده در 
زنده گی ما بازی میکند، و باعث پیشرفت در 
. بخش ههای اقهتهصهادی و رهیهارهی گهردیهده  

خوشبختانه افغانرتان نیز از مزایای مخابهرات  
خدمات مخابراتی مرتفید گردیهده و پهیهشهرفهت 
های قابل مالحظ دربخشزای مختلهف رهکهتهور 
مخابرات داشته ارت. محترم آریوبی همچهنهان 
به حاضرین کنفرانس ابراز داشتنهد کهه دولهت 
جمزوری ارالمی افغانرتهان بهه تهازه گهی در 
 پالن رتراتیژیک وزارت مخابرات نقشهه راه

ICT  را گنجانیده ارت که با عملی شدن آن به
خههدمهات و  ۱۷۷رهطهح  افهغههانرهتههان تهقههریهبها 

طرزالعمل های حکومتی ا لکترونیکی شهده و 
مکاتا، شفاخانه ها به انترنهت وصهل خهواههد 

وزیر مخابرات و تکهنهالهوژی مهعهلهومهاتهی  .شد
افغانرتان درادامه افزودند که پهروژه دیهجهیهتهل 
کارا و تورعه فایبر نوری در افغانرتان یهکهی 

فیصهد از مهنهاطهق  ۳۳از برنامه های مزم وزارت میباشد که کشور های آریای میانه را با اروپا وصل مینماید و در حدود 
رال قبل در بخهش مهخهابهرات  75و خدمات تیلفون همرا قرار گرفته ارت. این در حالیرت که  GSM کشور تحت پوشش

قابل ذکرارتهکهه .و تکنالوژی معلوماتی اندک پیشرفت صورت نگرفته بودوارتباطات مخابراتی با کشور ها خیلی اندک بود
 . فیصد از اتباع اففانرتان ازخدمات با کیفیت مخابرات بزره مند ارتند 80در حال حاضر در حدود 

محترم شززاد آریوبی درادامه بیانات شان گفت، در اثر رعی و تالش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتهی قهیهمهت فهی 
و یکی از اههداف عهمهده وزارت مهخهابهرات و تهکهنهالهوِژی .دالر کاهش یافته ارت 00دالر به  9000میگابایت انترنت از 

معلوماتی اینرت که ارتباطات مخابراتی افغانرتان را گرترش داده و در حین حال قهیهمهت انهتهرنهت رابهرای مشهتهرکهیهن و 
 .هموطنان عزیز کاهش دهد، تا شزروندان ما با قیمت نازل با جزان دیجیتل وصل گردند
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بدخشان: شا لي شززاد آریوبی وزیر مهخهابهرات 

و تکنالوژی معلوماتهی بها اشهتهراک یهک ههیهئهت 

بلندرتبه دولتی در حالی که محترم محمد همایون 

"قیومی" ررپررت وزارت مالیه و مشهاورارشهد 

رییس جمزور ارالمی افغانرتان، محترم پارهوال 

زاد" والهی والیهت بهدخشهان،  احمد فیصل "بهیه 

محترم لیوجینرون  رفیر دولت جمزوری خهلهق 

چین همراهی شان میکردند به ولرهوالهي واخهان 

والیت بدخشان رفر نموده و پروژه رروی فایبهر 

بهها  .نههوری دهههلههیههز واخههان آرا آ ههاز نههمههودنههد

شدن پروژه شبهکههف فهایهبهر نهوری و وصهل  عملی

افغانرتان با چین که بخشی از ایجاد راه ابهریشهم 

دیجهیهتهالهی ارهت، افهغهانرهتهان بهه مرهیهر انهتهقهال 

ههمهچهنهان  .معلومات درمنطقه تبدیهل خهواههد شهد

شبکهف فایبر نوری افغانرتان ازطریق بندر واخان 

به کشور چین و ازطهریهق چهیهن بهه کشهورههای 

آفههریههقههایههی و اروپههایههی وصههل خههواهههد شههد و 

کشورهای آریای میانه نیز ازطریق افغانرتان به 

کشورهای جنوا آریا و از طریق قفقاز به اروپا 

بها عهمهلهی شهدن ایهن پهروژه،  .وصل خواهند شد

قیمت اینترنت و خدمات مخابراتی درافهغهانرهتهان 

هها دالهر درآمهد نصهیها  تر شده، مهیهلهیهون ارزان 

افغانرتان خواههد شهد و شهمهاری زیهادی درایهن 

فاصلهه وصهل  .کشور صاحا کار خواهند گردید

آبهاد تها  شدن شبکه فایهبهر نهوری از شهزهر فهیهض

کهیهلهومهتهرطهول  ۱۷۷مرزکشور چین، بهیهش از 

مهیهلهیهون  ۱۷دارد و هزینه تطبیق آن بهه ارزش 

دالرامریکایی تورط کشور جمزوری خلق چهیهن، 

شا لي آریوبی همچنان در ایهن .گردد پرداخت می

رفهر ههمهراه بها مهردم ولرهوالهی واخهان والیهت 

بدخشان وعده رپردند که چندین پایهه مهخهابهراتهی 

را در این ولروالی جزت رفع نیازمندی مردم بها 

 .تفاهم شرکت های مخابراتی نصا خواهد شد
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د مخابراتو او معلو ماتي ټکنالوجۍ وزیر محترم شززاد اریوبي امریکا متحده ایاالتو ته په خپل کار  رهفهرکهغ دیهاد ههېهواد د 

روداورۍ وزارت رتر رالکار ښا لي رتیفن دی وارډنر او ټیم رره په لېدنه کغ چغ په امریکاکغ د افغانرتان رهفهیهر مهحهتهرم 

کلونو کغ په مخابراتي رکټور کغ د پرمختګونو او الس ته راو نهو پهه  ۷۵دکتور حمدهللا محا یغ هم ملتیا کوله په ورورتیو 

ا ه خبرې وک ې او له دوی څخه یغ هیله وک ه چغ د فغانرتان خلکو رره په ځانهګه ې تهووهه د مهخهابهراتهو او مهعهلهو مهاتهي 

 ټکنالوجۍ رکټور په پرمختیا کغ همکار  وک  .



 

ریوبی وزیر مخابرات و تهکهنهالهوژی مهعهلهومهاتهی، مهحهتهرم ههمهایهون قهیهومهی مشهاور ارشهد رئهیهس جهمهزهور آمحترم شززاد 

 .درامورزیربناها و محترم جاوید ررهولهی رئهیهس عهمهومهی اداره مهرکهزی احصهائهیهه عهازم ایهاالت مهتهحهده امهریهکها شهدنهد

 Splunk و ORACLE هدف از این رفر مقامات عالی رتبه کشورمالقات و گفتگو با مرئوالن کمپنی های جزانی از قبیل

وزیر مخابرات کشهور در جهلهرهات رهفهرههای .بوده که در رارتای ترویج حکومتداری الکترونیکی در کشور همکاری نمایند

دررهطهح افهغهانرهتهان ومهدیهریهت آن  ORACLE قبلی شان با این کمپنی در مورد تخفیف و ارتقا، مرکزی راختهن الیرهنهس

فضهای مهجهازی  Afghan-Cloud بهرای ORACLE ازروی وزارت مخابرات، مراقبت وارائه خدمات حمایتی ازرهوی

دولت افغانرتان، انکشاف ریرتم ها و موارد ذیربط بحث نموده بود، در این رفر نیز تاکید داشهت کهه کهمهپهنهی مهذکهور بهرای 

حکومت افغانرتان پیشکش های خاص را در نظر بگیرند و با ما ارتباطات کوتاه مدت داشته باشند، برعالوه محترم آریهوبهی 

تاکید نمود که با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی امضای موافقتنامه الیرنس خویش را عام نمایند و برنامهه ههای 

 .ارتقای ظرفیت برای جوانان افغان رادر نظر بگیرند



محترم شززاد آریوبی، به نمایندگی از رکتور مخهابهرات و 
تکنالوژی کشور در رهومهیهن مهجهلهس انهتهقهال و مشهارکهت 

  جهنهوا آرهیها اشهتهراک -خالقیهت ههای تهکهنهالهوژی چهیهن 
محترم شززاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنهالهوژی ورزید.

معلوماتی در رفر کاری خویش به چین، بهه نهمهایهنهدگهی از 
رکتور مخابرات و تکنالوژی کشهور در رهومهیهن مهجهلهس 

جهنهوا  -انتقال و مشارکت خالقیت های تکنهالهوژی چهیهن 
آریا ضمن اشتهراک بهه رهخهنهرانهی پهرداخهتهه و در مهورد 
درتاورد و پیشرفت های رکتور مهخهابهرات و تهکهنهالهوژی 
معلوماتی افغانرتان، فرصت ها، چالش ها و بهرنهامهه ههای 

در صهحهبهت .آینده این رکتور معلومات مفصل ارائه داشهت
های خویش از توافق افغانرتان و چین یاد آوری نموده کهه 
زیربنا ها را ایجاد نموده و با تمدیهد اولهیهن مرهیهر رهیهرهتهم 
کیبلی راه ابریشم بروی شرق میانه و اروپا با راه رهیهرهتهم 
کیبلی ررحدی متقابهل از طهریهق دههلهیهز واخهان گرهتهرش 

همچنان در باره ا از پروژه دیجیتال کارا، بزرگترین .دهیم
پههروژه وزارت مههخههابههرات و تههکههنههالههوژی مههعههلههومههاتههی  
کشورصحبت نموده که با حمایت بهانهک جهزهانهی، تهطهبهیهق 
رویکرد اتصال مرزی متقابل منطقوی جزت بزبود اتصهال 
برودباند تورط ترریع نمودن ررمایه گذاری خصوصی در 
زیربنهاهها، و عصهری رهازی پهالهیهرهی ههای مهربهوطهه و 
چارچوا قانونی تاثهیهر بهزرگهی در تهورهعهه مهخهابهرات و 

در ادامه صحبت هها، .تکنالوژی در افغانرتان خواهد داشت
مههحههتههرم آریههوبههی عههالوه نههمههود کههه وزارت مههخههابههرات و 
تکنالوژی معلوماتی مرکز ملی اطالعات را ایجاد نموده که 
یک محور متمرکز امنیت اطالعات و میزبان ریرتهم ههای 
دولتی تکنالوژی معلوماتی با رتهنهدرد و مهعهیهار ههای بهاال 

مهجهازی  (could)میباشد، عالوه براین، یک پالتهفهورم ابهر
در ضمن بهرای .ابر را ارایه خواهد کرد -در خدمات افغان

مشترکین کنفهرانهس تهوضهیهحهات ارائهه داشهت کهه وزارت 
مخابرات برای فعالیهت هها یهک نهقهشهه راه تهحهت بهرنهامهه 
حکومتداری الکترونیکی را انکشاف داده ارهت و تهقهریهبها 

درصد چارچوا برای طرزالعل های الکترونهیهکهی تها  10
 .راخته خواهد شد 2078پایان رال 



داکترمحمدهادی هدایتی معین اداری وزارت مخابرات و تهکهنهالهوژی در راس یهک ههیهئهت مهتهشهکهل از   ۷۹۳۱میزان  ۱مورخ 

 .روءرای مرکزی وزارت ، به والیت پروان رفر نمود

محترم هدایتي دراین رفر با والی  والیت پروان جناا دگر جهنهرال فضهل الهدیهن عهیهار دیهدار ودر مهورد وضهعهیهت و خهدمهات 

 .مخابراتی بحث وتبادل نظر نمودند

محترم عیار از پیشرفت خدمات مخابراتی ، زیر بناهایی تکنالوژی وتکمیل شدن پروژه فایبر نوری تقدیر وتشکر نموده گفتنهد کهه 

 .در هماهنگی با وزارت مخابرات کوشش خواهند کرد که زمینه انکشاف خدمات مخابراتی را در این واِلیت مراعد رازند

همچنان معین مالی واداری وزارت مخابرات هیئت همراه شان در هنگام بازدید از ریارت مخابرات و تکنالوژی والیهت پهروان، 

با تمام کارمندان مخابرات، اترا و افغان تیلکام از نزدیک دیدند و بعد ارتماع مشکالت ، در قرمت حل آن و ارایه بهزهتهرخهدمهات، 

 .به مرئولین هدایات الزم داد

ټکنالوجۍ وزارت              د مخابراتو او معلوماتی

 سفر هیئت بلند رتبه وزارت به خاطر ارزیابی وضعیت مخابراتی به والیت پروان



 وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در 

 کارمندان شرکت مخابراتی افغان تیلی کام اشتراک نمودسمینار آموزشی ارتباطات عامه 
 

امروز محترم شززاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حهاشهیهه رهمهیهنهار آمهوزشهی ارتهبهاطهات عهامهه کهه بهرای 

  .مامورین و کارمندان شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تدویر گردیده بود، اشتراک نمهود

وزیر مخابرات به اشتراک کنندگان این ورکشاپ آموزشی اظزار داشت که رهبری وزارت با تهعهزهد کهامهل رهعهی مهی نهمهایهد تها 

 .ظهههههرفهههههیهههههت مهههههوجهههههودراارتهههههقهههههابهههههخهههههشهههههیهههههده وزمهههههیهههههنهههههه ای بهههههرنهههههامهههههه ههههههای آمهههههوزشهههههی رامرهههههاعهههههدرهههههازد

بر عالوه ایشان به مرئولین افغان تیلی کام هدایت نمود که در آینده برای متخصصین این شرکت برنامه های ارتقای ظهرفهیهت بهه 

 .رهههطهههح عهههالهههی در داخهههل و خهههار  ازکشهههوردرنهههظهههرگهههرفهههتهههه وازظهههرفهههیهههتهههزهههای مهههوجهههودارهههتهههفهههاده اعهههظهههمهههی نهههمهههایهههنهههد

همچنان مرئولین شرکت افغان تیلی کام به خصوص رئیس این شرکت محترم اجمل عیان تاکید داشتند که ما در رارهتهای ارتهقهای 

 .ظرفیت منروبین خود متعزد بوده و تالش می ورزیم که زمینه ورکشاپ های بیشتر را مراعد رازیم



 برای معیاری سازی سیستم تکسی افغانستان همکاری می نماید Uber شرکت جهانی
 

محترم شززاد اریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی در رفر خویش به ایاالت متحده امریکا در حهالهیهکهه مهحهتهرم 

دکتور همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمزور در امور زیربنا ها و محترم جاوید ررولی رئیس عمومی اداره 

 . دیههدار نههمههود Uber مههرکههزی احصههائههیههه ایشههان را هههمههراهههی مههی نههمههود بهها مرههئههوالن ارشههد شههرکههت جههزههانههی

در این دیدار هیئت عالی رتبه افغانی و به خصوص محترم اریوبی از جانا مقابل تقاضا نمود که به افهغهانرهتهان 

تشریف بیاورند تا به گونه مشترک در رارتای ایجاد و انکشاف ریرتم های آدرس یابی، ریرتم رد یابی ورهایهط 

 .نقلیه، معیهاری رهاخهتهن رهیهرهتهم ههای تهکهرهی، اشهتهغهال زایهی و مهوارد مهربهوط بهه ایهن بهخهش کهار نهمهائهیهم

شزر های مشزور دنیا فعالیهت داشهتهه خهوارهتهیهم تها در  ۸۷۷همچنان در حالی که شرکت فوق الذکر در بیش از 

  .بهههخههههش مههههعهههیههههاری رههههازی رههههیهههرههههتهههم تهههاکرههههی در افهههغههههانرهههتههههان رههههرمهههایههههه گههههزاری نههههمهههایههههنهههد

مرئولین "شرکت اوبر" تعزد رپردند که با حکومت جمزوری ارالمی افغانرتان در بخش های مربوطه همکاری 

 .الزمه می نمایند و به هدف تحقق این تعزد در آینده نزدیک متخصصین شان را به افغانرتان اعزام می دارند

وزارت         ټکنالوجۍ د مخابراتواومعلوماتی


