دافغانستان اسالمی جمهوریت
د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
ویب سایت نهاد های دولتی با دیزاین و سیستم های معیاری مزین می گردد
بمنظور اطالع رسانی دقیق ،نمایش صفحات با معیار های معاصر ،مصئونیت معلومات و ایجاد دیزاین ،قالب

و سبااب بار واحبد ببرای

وی سایت نهاد های دول ی پروژه نو سازی و سایت های دول ی یا CMSرا راه انداا یم .ساف ویر مدیبریبت مبحب بوا یبا Content
Management Systemبرنامهاي است كه بطور كامل از ایجاد ،مدیریت و نحوه نمایش مطال یك وی سایت پش یباني ميكنبد و
مام ابزارهاي مورد نیاز براي مدیریت یك سایت را دارا مي باشد .مح رم شهزاد آریوببي وزیبر مباباببرات و بیبنبالبوژی مبعبلبومبا بی
افغانس ان امروز در نشست با مسئوالن روژه CMSچگونگی پیشرفت آنها رامورد بحث قرار داد که انها اطمینان سپردند روند ان بابال
دی ا آغاز گردیده و پروژه ا ماه بعدی یمیل می گردد .پروسه نو سازی از وی سایت وزارت ماابرات و بیبنبالبوژی مبعبلبومبا بی ببه
گونه آزمایشی آغاز گردیده و به گونه م داوم وی سایت همه دوائر دول ی را حت پوشش قرار می دهند.
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معلومات امرروز برا هرر
معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی
محتم محمد زاهد ستانکزی رسپرست ریاست امنیت سیستم های تکنالوژی
دو ررسکت تفاهمنامه ها را امضا نموده و هر دو ررسکت بعد از امروز رسما تحت ر
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مالت ات ب ا ر ی ت اج را ی

ر ت م اب رات ی رو ن

مورخ  ۳میزان  ۷۳۳۱مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در مالقات که با مح رمه شیرین رحمانی رئیس
اجرائی شرکت ماابرا ی روشن داشت ،در مورد مطالبات وزارت ماابرات ،وسعت و انیشاف ادمات ماابرا ی و موارد ذی عالقه
بحث و بادل نظر نمودند.
همچنان مح رم شهزاد آریوبي با مح رمه رحمانی در باره بازسازی سایت های ماابرا ی درغزنی و والیات دیگبر و کیفیبت ابدمات
ماابرا ی صحبت نموده ،همراه شان وعده همیاری های انییی نمودند.
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ویب س ای ت ن ه اد ه ای دول ت ی ب ا س ی س ت م و دی زای ن ج دی د م ب د م ی گ ردد
ب اریخ  ۳میزان  ،۷۳۳۱جلسه ای در االر جلسات این وزارت دویر گردید ،در حالییه روسا و مسئوالن باش ینالوژی معلوما ی
نهاد های دول ی حضور داش ند ،از سوی مسئولین انییی پروژه وی سایت پریزن یشن مفصل ارائه گردید .
رهبری وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی در راس ای انیشاف سیبس م هبا و برویک حیوم بداری الی رونییبی پبالن هبای وسبی
دارند و گام های عملی نیز برداش ه شده است.
چون نشرات باش مهم هر وزارت را شییل می دهد و وی سایت ناش اساسی را در این راس ا ایفا می نماید ،باید وجه جدی در این
باش صورت گیرد.
م عاقبا ،ضمن اس ماع به سواالت و پیشنهادات نمایندگان نهاد های دول ی پاسخ مطلو از سوی مسئولین انییی پروژه ارائه گردید و
همچنان مسوولین وزارت اانه ضمن ادیر از ایجاد پروژه وی سایت های جدید برای مام وزارت اانه ها وعده همیاری همه جانبه
نمودند

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت
تأسیسات و مرا ز امنیتی و دفاعی

ور به انترنت و تکنالوژی معلوماتی تجهیز میگردد

بمنظور اطالع رسانی دقیق ،نمایش صفحات با معیار های معاصر ،مصئونیت معلومات و ایجاد دیزاین ،قالب
ویببببببب

سبببببببایت نهببببببباد هبببببببای دولببببببب ی پبببببببروژه نبببببببو سبببببببازی و

و سباا ار واحبد ببرای

سبببببببایت هبببببببای دولببببببب ی یبببببببا  CMSرا راه انبببببببداا یم.

ساف ویر مدیریت مح وا یا  Content Management Systemبرنامهاي است كه بطور كامل از ایجاد ،مبدیریت و نحبوه نمایبش
مطالبببب

یببببك ویبببب

سببببایت پببببش یباني مي كنببببد و مببببام ابزارهبببباي مببببورد نیبببباز بببببراي مببببدیریت یببببك سببببایت را دارا مببببي باشببببد.

مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان امروز در نشست با مسئوالن پروژه  CMSچگونگبی پیبشرفت
آنها را مورد بحث قرار داد که انها اطمینان سپردند روند ان اال دی ا آغاز گردیده و پروژه با مباه بعبدی یمیبل مبی گبردد .پروسبه نبو
سازی از وی سایت وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی به گونه آزمایشی آغاز گردیده و به گونه م داوم وی
دول ی را حت پوشش قرار می دهند.

سبایت همبه دوائبر
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ویب سایت نهاد های دولتی با دیزاین و سیستم های معیاری مزین می گردد
ینبالوژی معلومبا ی و فراهبم
ب ایریخ  ۰۲اسد ۷۳۳۱وسبعه ابدمات مابابرا ی ،برویک حیوم بداری الی رونییبی ،ایجباد زیربناهبای
ت
نمببودن ببسهیالت عامببه از مببسئولیت هببای وزارت ماببابرات و ینببالوژی معلومببا ی مببی باشببد ،اینببز محب رم شببهزاد آریوبببی وزیببر
ماابرات و ینالوژی معلوما ی به منظور رف نیازمندی ها از ناحیۀ ان رنت و ا صال أسیسات و مراکز وزارت های امبور داالبه و

دفاع ملی به ان رنت و شبیه ملی فایبر ،دو فاهمنامه جداگانه را در حالییه رئیس شبرکت مابابرا ی افغبان یلبی کبام و همیباران بیبن
المللبببببببببببی حبببببببببببضور داشبببببببببببت ،ببببببببببببا وزرای امبببببببببببور داالبببببببببببه و دفببببببببببباع ملبببببببببببی ببببببببببببه امبببببببببببضا رسبببببببببببانید.
بر بنیاد این فاهمنامه های دو جانبه ،شرکت ماابرا ی افغان یلی کام مسئولیت عملبی سبازی ایبن پبروژه هبا را داشب ه و در راسب ای
هیبببه شببببیه فبببایبر نبببوری و بنبببدویت ببببا ظرفیبببت بببباال ،کببباهش قیمبببت هبببا و حفبببظ و مراقببببت از آن همیببباری اواهبببد نمبببود.
قابل یادآوریست که این پروژه وسط همیاری مالی دف ر حمایت قاط در افغانس ان به پیش ببرده میبشود کبه کارهبای انییبی پبروژه
را وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان به عهده دارد.

مالتات با سفیر چین در باره دهلیز و ان و پروژه های انک افی اتصا منطقوی
ب اریخ  ۰۱سنبله ۷۳۳۱مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی امروز با مح رم لیوجین سانگ )(Liu Jinsongسفیر
جمهوری چین مالقات نموده و در مبورد وسبعه رواببط دو کبشور در بابش ینبالوژی معلوا بی و همیباری هبای دوجانببه بحبث و گف گبو
نمودند.
چین به مثاببۀ یبز کبشور همبسایه و دوسبت همبواره بالش نمبوده اسبت کبه در راسب ای انیبشاف افغانبس ان اصوصبا در بابش ینبالوژی
معلوما ی و ا صال منطاوی سهم فعال گیرد.
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هزاد آریوبی وزیرم ابرات وتکنالوجی معلوماتی با
محترم انجنیر محمد گ

ُ لمي سرپرست وزارت آب و برق دیدار رد

مورخ  ۰۰اسد ۷۳۳۱مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرت و ینالوژی معلوما ی امروز در دف ر کاری اویش با مح رم انجینیر محمد
گل ُالمي سرپرست وزارت آ و برق دیدار نموده در باره وسعه شبیه نوری در افغانس ان ساات و ساز سیس م های برق آن ن های
ماابرا ی و همچنان وسعه و انیشاف کیبل های فایبر نوری در ام داد کیبل های برق در ساحات دوردست صحبت و گف گو نمودند.
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دیدار با تیم تحقیقاتی تادیه معا ات ارمندان دولت از طریق مبای
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوم ی افغانس ان امروز در دف ر کاری اویش با مح رم ماییل کالن پروفیسور پوهن بون
سان دیاگو کلفورنیا و رییس یم حایاات ادیه معاشات کارمندان دول ی از طریق مبایل دیدار نموده و در بباره وسبعه پروسبه ادیبه معاشبات
معلمین و کارمندان دول ی ،سیس م ر کنگ انالین این سیس م و همچنان در باره وسعه MSPبه والیات دیگر صحبت و بادل نظبر نمودنبد.
ادیات معاشات از طریق موبایل )(MSPیز رول عمده را در الش های دولت افغانس ان برای الی رونییی سازی ادیات پولبی از طبرف
دولت به شاص )(G2Pو اویۀ مشارکت مالی بازی مییند.

دیدار با تیم تحقیقاتی تادیه معا ات ارمندان دولت از طریق مبای
مرحر ررتم شرهررزا د آ ریررو رت وزیررر مرخررا برررا ت و ترکرنررا لرروژی مرعرلررومر ررت ا فر ررا رسرتررا ن ا مررروز د ر د فر ررت کررا ری خر ررش بررا مرحر ررتم مررا یرکررل کررا لررن
پررروفریرسررور پرروهرنرتررون سررا ن د یررایررو کرلرفررورنریررا و ریریررا تریررم ترحرقریرقررا ت تررا د یرره مرعرارشررا ت کررا رمرنررد ا ن د ولر ررت ا ز طر یر مربررا یررل د یررد ا ر
نرمررود ه و د ر بررا ره ترورسرعرره پررروسرره تررا د یرره مرعرارشررا ت مرعرلرمر ن
ری و کررا رمرنررد ا ن د ولر ررت  ،سریرسرتررم تررر کرنر ا نر یررن ا یررن سریرسرتررم و
هرمرچرنررا ن د ر بررا ره ترورسرعرره  MSPبرره والیررا ت د یرگررر صرحربررت و تربررا د ل نرظررر نرمررود نررد .
ر
تررا د یررا ت مرعرارشررا ت ا ز طر یر مر ررا یررل )(MSPیررک رول عرمررد ه را د ر تر ی هررا ی د ولررت ا فر ررا رسرتررا ن برررا ی ا لر ررتونریررگ سررا زی
)(G2Pو ترقر یررم مرشررا رکررت مررا یل بررا زی مریرکرنررد .
تررا د یررا ت پررو یل ا ز طرررف د ولررت برره شرخر

د م ابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت

جاللتمآب محمد ا رف غنی ر یت جمهور جمهوری اسالمی افغانستان
با هی ت رهبری وزارت م ابرات مالتات نمود
اب دا وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی به جالل مآ رئیس جمهور در مورد پروژه الی رونییی سازی اسناد هویت ملی ،امنیت سیس م های معلومات
و حیوم داری الی رونییی معلومات مفصل ارائه نمود.
سپس به هدف ار ااء ظرفیت کاری پیشنهادات اویش را شریز ساا ه ،پریزن یشنی را در مورد برنامه ها و پالن های آینده وزارت ماابرات و

ینالوژی معلوما ی ارائه کرد.
جالل مآ رئیس جمهور اظهار داش ند که در مورد پیشرفت های صورت گرف ه در امور کاری پروژه ها باید فیصدی های سنجش مشاص وجود داش ه
باشد ،چون ا به حال کشور ما به یز جامعه معلوما ی مبدل نگردیده است.
جالل مآ رئیس جمهور اضافه نمودند :سیس م الی رونییی واحد دول ی باید ایجاد گردد و در ضمن در نصا

علیمی آموزش های مسایل ینالوژی

معلوما ی گنجانیده شود ا سب پیشرفت علوم عصری و ینالوژی معلوما ی در کشور ما گردد.
در عین حال جالل مآ رئیس جمهور به هیئت رهبری وزارت ماابرات وصیه نمود که ملت ن یجه ینالوژی معلوما ی را در عمل ببیند و ابراز داشت

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت
ا تراک در ور اپ تقویت همکاری های دیجیتلی منطقوی دیجیت
و اهمیت آن در ر د اتتصادی

اسا

ور ها

مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در ورکشاپ که بمنظور اویت همیاری های منطاوی و عملی شدن پروژه دیج ل کاسبا کبه
با حضور نمایندگان وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی ،مح رم داک ر نجی هللا عزیزی رئیس اداره ا را و نمایندگان ارشد کشور های ازبییس ان و
قرغیزس ان در پای ات قرغیزس ان برگزار گردیده بود ،اش راک نمود.
مح رم شهزاد آریوبی در این ورکشاپ در باره ایجاد چارچوپ مش رک برای حاق پروژه ا صال منطاوی دیجی لی میان کشور های جنو آسیا (دیج ل
کاسا) و اس فاده موثر کشور های عضو از فرصت های مش رک جهت اویت و رقابت در بازار دیجی ل جهان و بلند بردن اق صاد از راه دیج ل می
باشد صحبت نموده در باره امادگی افغانس ان معلومات مفصل ارائه نمودند.

در ن یجه ،سند مش رک میان کشورها به صوی رسید که بر مبنای آن عهد اویش را برای انیشاف همیاری ها ،چارچوپ مش رک و گام های اولیه
برای حاق این هدف بزرگ ابراز داش یم.
پروژه دیج ل کاسا بمنظور اس فاده موثر از ینالوژی های دیجی لی روز و اهمیت اق صادی آن راه اندازی گردیده که با گس رش و قابل دس رس بودن
ان رنت برای همه دولت ها به اصوص کشور عزیز ما افغانس ان قادر به ارائه ادمات عامه از طریق ان رنت و بشیل آنالین برای ا باع اویش،
اش غال زایی به جوانان و شاهد رشد اق صادی از طریق دیجی ل اواهد بود.
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گفتگو با مس والن مپنی ، GHIدرباره انک اف فایبر نوری
ب اریخ  ۳میزان  ۷۳۳۱مح رم شهزاد اریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی امروز در دفب ر کباری ابویش ببا مبسئوالن کمپبنی هنبدی GHIمالقبات
نموده و در مورد انیشاف ادمات فایبر نوری در سطح کشور ،بندویت ان رنتFTTH ،یا فایبر نوری برای منازل مبسیونی ،مبسایل انییبی ،جنببه هبای
اق صادی ،ساا ار ،موضوعات مر بط به شبیه فایبر نوری و همیاری های دوجانبه بحث نمودند.کمپنی مذکور عالقه دارد در بابش انیبشاف فبایبر نبوری
در افغانس ان همیاری نمایند.

افزایش عواید و مطالبات سکتور م ابرات به بحث گرفته د
مورخ  ۰۱سنبله  ،۷۳۳۱وزارت ماابرات مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی با مح رم دک ور نجی هللا وردک معین
عواید و گمرکات و رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در حالییه مسئوالن اداره نظیم ادمات ماابرا ی (ا را) و شرکت ماابرا ی افغان یلی کام حضور
داشت مالقات نموده و در مورد نحوۀ افزایش عواید سی ور ماابرات و اس حصال مطالبات این سی ور بحث و بادل نظر نمودند..
وزیر ماابرات اظهار داشت که عواید سی ور ماابرات یز باش عمدۀ از عواید ملی را شییل می دهد ،بناء در نظر داریم که با ایجاد سیس م ها برای
شفافیت ،طبیق پالن مبارزه با فساد و باالبردن ظرفیت کاری عواید این سی ور را افزایش دهیم

ا تراک در ور اپ منطقوی توسعه روابط دو جانبه افغانستان با

ورهای عضو ITU

مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی افغانس ان در راس یز هیئت عالی ر به دول ی در حالییه مح رم دک ور نجی عزیزی رئیس اداره نظیبم
ادمات ماابرا ی افغانس ان (ا را) همراهی می نمود به قرغیزس ان سفر نموده و در ورکبشاپ  ITUیبا ا حادیبه بیبن المللبی مابابرات کبه بمنظبور ارزیاببی
وضعیت فعلی ،چالش ها و پالن های سه سال آینده ماابرات و ینبالوژی معلومبا ی بدویر گردیبده ببود ،منحیبث سبانران نابست ،ایبن ورکبشاپ را اف باح
نمودنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد.
مح رم شهزاد آریوبي در صحبت های اویش از وضعیت فعلی ماابرات و ینالوژی معلوما ی کشور ،پالن های اویش در مورد رشبد ابدمات ماابرا بی

در سطح کشور ،گس رش برنامه حیوم داری الی رونییی ،اس را یژی  ۳ساله  ICTو ایجاد سیس م ها به هدف حاق شفافیت ،سرعت و سهولت در ابدمات
عامه یاد آوری نمود.
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رؤسای جدید مالی و تدار ات وزارت م ابرات معرفی دند
ب اریخ ۰۲سنبله  ۷۳۳۱غالم مصطفی نوری به حیث سرپرست ریاست مالی و ایبر صدیای به حیث سرپرست ریاست بدارکت طبی
مراسم ااص در سالون کنفرانس های وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی از سوی مح رم احبسان هللا احمبدزی رییبس دفب ر مابام
به کارمندان وزارت معرفی شدند.
مح رم احسان هللا احمدزی حین معرفی هر دو رییس افزودند که غیر و بدیل برای اصالح و به ری در یز اداره صورت میگیرد و

وق میرود که به آمدن دو رییس جوان در باش مالی و دارکات شفافیت بیش ر شده و سرعت در کار به وجود بیاید.
نظر به اهمیت این ریاست ها مح رم احمدزی از هر دو رییس اواس ند که در باش ساده سازی پروسه ها ،سرعت کار و شفافیت ببه
صورت منطای پروسه ها را ساده ساا ه ،برای بهبود کارها اقدامات عملی نمایند.

ا تراک در میز گرد Ministerial Roundtable: “Government enabling smarter digital

developmentدر نفرانت جهانیITU
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ي الیوم در روز سوم سفر رسمی اویش در حالییه مح رم سیبال
امیری معاون اداره آ را همراهیش مییرد ،در ایالت دوربان آفریاای جنوبی در حاشیه کنفرانس  ITUبا مح رم هولیبن ژاو ،سبیبر بر
جنرال ا حادیه بین الملی ماابرات ” ، “ITUرییس باش ماابرات و ینالوژی معلوما ی آی ی یو ،سیر ر جنرال ا حادیه بین المللی
پُست" ، "UPUمعین وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی آذربایجان و هیئت پارلمانی انگلس ان حت رهبری وزارت اارجبه آن
کشور مالقات های جداگانه داشت.
وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در این مالقات ها با مسؤولین زیربط دربباره رواببط دوجبانبببه ،در مبجبمبوع دربباره بوسبعبه
ینالوژی معلوما ی و ان اابات  ۰۲۷۲سازمان  ITUصحبت های مفصل داش ند.
دوربن افریاای جنوبی :مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی الیوم روز دوهم کنفبرانبس جبهبانبی ITUدر مبیبز
گرد حت عنوان " فراهم ساا ن زمینه انیشاف دیجی ال هوشمند وسط دولت" برای وزراء کشورهای ما لف اش راک نمودند.
هدف بحث این بود که حیومت ها چطور می وانند برای فراهم ساا ن زمینه انیشاف دیجی ال هوشمند به سطح منبطبابه و جبهبان کبار
نمایند.
اش راک کننده گان بحث در مجموع با در نظر گرف ن ااضای هموطنان ،در باره عرضه ادمات یبنبالبوژی هبوشبمبنبد ببا کبیبفبیبت و
هزینه کم ر و وسعه همیاری ها به سطح منطاه و جهان صحبت نموده ،درباره دس اوردها چالش ها پیشرفت ها پالن های آینده شان
گف گو نمودند.
مح رم شهزاد آریوبی در حین سانرانی به این مجم در باره طرزالعمل و پالن دوساله وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی پالن
های آینده و در باره سی ور آی سی ی و روابط با کشورها بحث نمود.

وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی همچنان در باره ادمات فایبر نوری افغانس ان ،قیمت های بلند ادمات ان برنبیب بیل چبالبش هبای
معاشات الی رونییی و دس اوردها معلومات ارائه کردند.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوماتی در نفرانت
سه روزه بین المللی اتحادیه جهانی م ابرات در
هزاد آریوبی وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوم اتی افغان ستان غ رر

ور آفریقای جنوبی ا تراک نمود
ر ت در نف رانت س ه روزه بی ن الملل ی اتحادی ه جهان ی

م ابرات ) (ITU Telecom World 2018در حالیک ه مح ترم س یالب ام یری مع اون اداره آت را ای انرا همراه ی میکن د ع ازم
ور آفریقای جنوبی د.

در این کنفرانس نزدیز به  0777نماینده و وزرای ینالوژی معلوما ی به نماینده گی از کشور ها و ادارات ما لبف جهبان اشب راک
ورزیده بودند.
آقای  Cyril Ramaphosaرئیس جمهور افریاای جنوبی با ایراد بیانیه ای روز ناست این کنفرانس را اف اح کرد.
سپس اقای  Houlin Zhaoییی از سی ر جنرال ا حادیه م ذکره که به ازگی به افغانس ان سبفر کبرده و از بابش هبای ما لبف نهباد
های ماابرا ی و ینالوژی کشور دیدن کرده است صحبت نموده و از اش راک کننده های کنفرانس اواس ه است که در مورد پیشرفت
ها ،مشیالت و پالنهای آینده در زمینه ینالوژی معلوما ی در کشورهای مربوطه بحث مفصل قرار دهند.
در طول ایبن کنفبرانس ،طبی سبه روز آینبده ،موضبوعات چبون آابرین حبوالت ینبالوژی معلومبا ی ،اطبرات جامعبه اطالعبا ی و
همچنان وسعه شبیه  5Gمورد بحث قرار اواهد گرفت .همچنبان در ایبن نشبست ،همیباری ببا سبرمایه گبذاری کوچبز و چگونگبی
سهمگیری انها در امر وسعه و مهیا ساا ن زمینه برای سرمایه گذاری مورد بحث و گف گو قرار اواهد گرفت.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

دیدار با تیم روباتیک افغان
مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی امروز در دف ر کاری اویش با یم روبا یز دا ران افغبان دیبدار
نمببببببببببببوده و بببببببببببببه ابببببببببببباطر دسبببببببببببب اوردهای ببببببببببببازه ایببببببببببببن یببببببببببببم بببببببببببببرای شببببببببببببان برییببببببببببببی دادنببببببببببببد.
یببم روبا یببز داب ران افغببان میاواهنببد در آینببده نزدیببز در ببباره اب یببارات ببازه ینببالوژی معلومببا ی و همچنببان مببساباات روبا یببز
نمایشگاه را دائر نمایند که وزارت ماابرات و ینالوژی افغانس ان به سطح کشور در باش زمینه سازی برای این نمایبشگاها همرایبم

یم روبا یز دا ران افغان کمز مییند.

سروی پروژه فایبر نوری دهلیز وا ان آغاز د
بداشان :مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی با اش راک یز هیئت بلندر به دول ی در حالی که مح برم مبحبمبد
همایون "قیومی" سرپرست وزارت مالیه و مشاورارشد رییس جمهور اسالمی افغانس ان ،مح رم پاسوال احمد فیصل "ببیبگزاد" والبی
والیت بداشان ،مح رم لیوجینسونگ سفیر دولت جمهوری الق چین همراهی شان مییردند به ولسوالي وااان والیبت ببداشبان سبفبر
نبببببببمبببببببوده

و

پبببببببروژه

سبببببببروی

فبببببببایبببببببببببببببر

نبببببببوری

دهبببببببلبببببببیبببببببز

آرا

واابببببببان

آغببببببباز

نبببببببمبببببببودنبببببببد.

با عملیشدن پروژه شبیهٔ فایبر نوری و وصل افغانس ان با چین که باشی از ایجاد راه ابریشم دیجی البی اسبت ،افبغبانسب بان ببه مسبیبر
انببببببببببب بببببببببببابببببببببببال

مبببببببببببعبببببببببببلبببببببببببومبببببببببببات

بببببببببببببببببببببببدیبببببببببببل

درمبببببببببببنبببببببببببطبببببببببببابببببببببببه

ابببببببببببواهبببببببببببد

شبببببببببببد.

همچنان شبیهٔ فایبر نوری افغانس ان ازطریق بندر وااان به کشور چین و ازطریق چین ببه کشبورهبای آفبریبابایبی و اروپبایبی وصبل
اواهد شد و کشورهای آسیای میانه نیز ازطریق افغانس ان به کشورهای جنو

آسیا و از طریق قفااز ببه اروپبا وصبل ابواهبنبد شبد.

با عملی شدن این پروژه ،قیمت این رنت و ادمات ماابرا ی درافغانس ان ارزان ر شده ،میلیونها دالر درآمد نصی افغانس ان ابواهبد
شببببببببد

و

شببببببببمبببببببباری

زیببببببببادی

درایببببببببن

کشببببببببور

صبببببببباحبببببببب

کببببببببار

اببببببببواهببببببببنببببببببد

گببببببببردیببببببببد.

فاصله وصل شدن شبیه فایبر نوری از شهر فیضآباد ا مرزکشور چین ،بیش از  ۲۲۲کیلوم رطبول دارد و هبزیبنبه بطبببیبق آن ببه
ارزش  ۱۲مببببیببببلببببیببببون دالببببرامببببریببببیببببایببببی ببببوسببببط کشببببور جببببمببببهببببوری اببببلببببق چببببیببببن ،پببببردااببببت مببببیگببببردد.
شاغلي آریوبی همچنان در این سفر همراه با مردم ولسوالی وااان والیت بداشان وعده سپردند که چندین پایه مباباببرا بی را در ایبن
ولسوالی جهت رف نیازمندی مردم با فاهم شرکت های ماابرا ی نص

اواهد شد.
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ظرفیت بکه م ابراتی افغان ټېلېکام به  ۱.۶میلیون م تری افزایش میابد
وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی پالن دارد که از طریق ایجاد فضای مناس برای شرکت های ماابرا ی ،ادمات باکیفیت
ماابرا ی را با مناس

رین قیمت برای هموطنان ارایه نماید و همواره کوشیده است ا از جدید رین و عصری رین ینالوژی روز

جهت بهبود ادمات ماابرا ی و وسعت آن در سطح کشور اس فاده بعمل آید.
به همین منظور در ییصدو شصت و دومین جلسۀ کمیسیون دارکات ملی ،به منظور امین امنیت ار باطات ماابرا ی بگونه فوق
العاده حت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانس ان دائر گردید که برای حل چالش های فراه راه سی ور
ماابرات بحثت و گف گو صورت گرفت ،رئیس جمهور جالل مآ محمد اشرف غني به مسوولین وزارت ماابرات هدایت داد که برای
حل مشیالت ماابرا ی در  ۳۲والیت اقدامات جدی نمایند ا مردم به شیل نورمال از ادمات ماابرا ی مس فید شوند .
در این جلسه همچنان قرارداد های شرکت ماابرا ی افغان یلی کام در باش وسعه و افزایش ظرفیت شبیه ماابرا ی سالم
از  ۳.۷میلیون مش رک به  ۱.۷میلیون مش رک و نص و من اژ جهیزات اهدا شده دو سیت Core Network GSMبمنظور ار اا
سرعت ان رنت منظور گردید.
شرکت افغان یلی کام وأم با در نظرداشت هدایت جالل مأ رئیس جمهور م عهد به ارائه ادمات ماابرا ی بطور شفاف ،م وازن و
بدون در نظر داشت چالش ها در سطح کشور می باشد.

م کالت م ابراتی در والیت ارزگان به زودی ح

واهد د

مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی امروز در دف ر کاری اود با مح رم محمد شفیق اسد هللا سعید والی والیت

ارزگان دیدار نموده در باره حل مشیالت ماابرا ی موجوده در این والیت صحبت کرد .
نظر به هدایت جالل مآ ریس جمهور ،وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی برای حل مشیالت ماابرا ی در  ۳۲والیت ببه طبوری
جدی کار مییند که در ماه های آینده نه نها که مشیالت ماابرا ی حل اواهد شد بلیه کیفیت ادمات نبیز بهب ر شبده هموطنبان گرامبی
می واننببببببببببببببد بببببببببببببببه طببببببببببببببور عببببببببببببببادی بببببببببببببببه اببببببببببببببدمات ماببببببببببببببابرا ی دس رسببببببببببببببی داشبببببببببببببب ه باشببببببببببببببند .
مح رم شهزاد آریوبي همچنان با والی مح رم والیت ارزگان وعده سپردند که ا یز هف به آینبده ظرفیبت س یبشن هبای مرکبزی بهب ر و
نظر به اواست شان در بعض نااط دیگر این والیت س یشن های ماابرا ی فعال اواهد گردید.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

وزارت م ابرات پروسه های اداری دمات عامه را ساده میسازد
 ۷۳سنبله  ۷۳۳۱وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی برای ایجاد سهولبت ببه مشب بریبان و مب باباضبیبان ابدمبات عبامبه در ببابش
رانسپورت جاده ،و در باش ساده سازی پروسه های جواز های رانسپور ی با وزارت رانسپورت کشور همیاری مبیبیبنبد و البیبوم
در باره پیشرفت های صورت گرف ه در ایبجباد مبرکبز واحبد ببرای ارائبه ابدمبات عبامبه برانسبپبورت جبلبسبه مشب برک دائبر شبد .
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی امروز در مالقات که با مح رم محمد حمید طهماسی وزیبر برانسبپبورت،
یم انییی ریاست رانسپورت جاده وزارت رانسپورت و یم انییی ریاست آسان ادمت داشت ،در مورد پیبشبرفبت هبای صبورت

گرف ه در روند ایجاد مرکز واحد برای ارائه ادمات عامه رانسپور ی ) ،(One-Stop Shopاهمیت آن در اصوص بمیان آوردن
سبهبولببت بببه هبمببوطبنببان از طبریبق کبو بباه شبدن پبروسببه هببای اداری و افبزایببش در عبوایبد مبلببی ،ببحببث و ببببادل نبظببر نببمبودنببد.
مرکز واحد برای ارائه ادمات عامه رانسپورت یز اب یار جدید است که از سوی وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی ببه هبدف
ایجاد شفافیت ،سرعت ،سهولت و ادم گزاری به ر به هموطنان عزیز طبرح و ایبجباد گبردیبده ،عبنبابریب

افب ب باح و ابدمبات عبامبه

رانسپورت را حت یز چ ر قرار می دهد.

اهدای جوازتوزیع ویزه

ورهندوستان برای ر ت صوصی پُستی هیر

اداره نظیم ادمات پُس ی (اپرا) یگانه اداره دول ی درسطح کشورمیباشد که نظارت ،کن رول ،رشد و وسعه فعالیت هبای شبرکبت هبای
اصبببببببببببببببببوصبببببببببببببببببی

پُسببببببببببببببببب بببببببببببببببببی

را

عبببببببببببببببببهبببببببببببببببببده

دارمبببببببببببببببببیببببببببببببببببببببببببببببببببببباشبببببببببببببببببد.

 22سنبله  2930اداره نطیم ادمات پُس ی به منظور طبیق قوانین ،نظیم ادمات پُس ی و نظیم مارکیت پُس ی ببه شبرکبت اصبوصبی
شهیرکه بیش از( )27سال برای شهریان کشورادمات شفاف وباکیفیت پُس ی را عرضه نموده اینز جواز وزی ویزه کشورهندوس بان
رابا اش راک هیئت رهبری وزارت ،رئیس اداره نظیم ادمات پُس ی ورئیس شرکت اصوصی پُس ی شهیر طی کنفرانس مبطبببوعبا بی
که دراطاق کنفرانس های ماام وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی دویریافت وزی نمود .ادرزمینه اابذ ویبزه کشبورهبنبدوسب بان
بببرای شببهببرونببدان کشببورسببهببولببت ایببجبباد گببردد وجببانبب

دیببگببرازضببای ب وقببت ورشببوه سبب ببانببی جببلببوگببیببری بببعببمببل آیببد.

شایان ذکراس یه :اداره نظیم ادمات پُس ی منبعد طبق فاهم م عهد است به نظیم مارکیت ادمات پُس ی ،صدورنامه هبای رسبمبی ایبن
شرکت به سفارت اانه های اارجی مایم کشورومراج زیربط ،دوین طرزالعمل جبران اسارات ،رسیدگی به شیایات وحبمبایبت از
حاوق شرکت اصوصی پُس ی شهیرگردیده است.

دیدار از پروژه عصری سازی دمات پستی ریاست افغان پست
ب اریخ  ۷۷سنبله  ۷۳۳۱فراهم نمودن زمینۀ ادمات پس ی معاصر و ایجاد سهولت ها برای همبوطبنبان و مشب بریبان یبیبی از وظبایبف
وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی بوده و به همین منظور ییی از ریاست های این وزارت حت عنوان افغبان پسبت در زمبیبنبۀ
انبببب ببببابببباالت بسبببب ببببه هببببای پسبببب ببببی هببببمببببوطببببنببببان عببببزیببببز در سببببطببببح کشببببور و جببببهببببان فببببعببببالببببیببببت مببببی نببببمببببایببببد.
اینز به هدف مؤثریت ادمات پس ی در کشور ،وزارت ماابرات پروژه عصری سازی ادمات پس ی را زیر دست گرف ه و مبحب برم
شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان به همین منظور از باش های حت کار این پروژه نظارت بعمل آورده
و

هبببببببببببببدایبببببببببببببت

الزم

ببببببببببببببه

مسبببببببببببببئبببببببببببببوالن

مبببببببببببببرببببببببببببببوطبببببببببببببه

سبببببببببببببپبببببببببببببردنبببببببببببببد.

مح رم شهزاد آریوبی همزمان کار عصری سازی پُس ه اانه شهری کابل نیز حت کار است که عناری کار ساات این پروژه یمیل
شبببببده و شبببببهبببببریبببببان عبببببزیبببببز کببببباببببببل از ابببببدمبببببات عصبببببری پُسببببب بببببی مسببببب بببببفبببببیبببببد ابببببواهبببببنبببببد شبببببد .
وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی در نظر دارد که بعد از عصری سازی پُس ه اانه مرکزی این پروژه را به دیبگبر شبهبرهبای
بزرگ نیز وسعه دهد ،ا هموطنان عزیز مان دس رسی بر وقت به مراسالت اود داش ه باشد.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
دیدار از پوهنتون آسیای مر زی در ترغیزستان
مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در راس یز هیئت عالی ر به دول ی افغان به قرغیزس ان سفر نمبوده کبه در حاشبیه سبفر
ابببببببببویش از بابببببببببش هبببببببببای ما لبببببببببف پوهن بببببببببون جنبببببببببو

آسبببببببببیا واقببببببببب

شبببببببببهر نبببببببببارین ایبببببببببن کبببببببببشور دیبببببببببدار نمبببببببببود.

مح رم شهزاد آریوبی در این دیدار ،با مسئوالن پوهن ون فوق الذکر نیاز های کشور به اصوص وزارت مابابرات و ینبالوژی معلومبا ی را شبریز
ساا ه و در مورد ار اای ظرفیت کارمندان اویش بحث نمود و از آنها اواست که چگونه می وانیم به همیاری پوهن ون آسیای مرکبزی برنامبه هبای
ار اا ظرفیت را بوجود آورده و در عین حال در مورد ایجباد همیباری میبان انبس ی یوت ینبالوژی معلومبا ی و مابابرا ی و پوهن بون م بذکره صبحبت
نمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببود.
وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی بر عالوه ،با محصالن افغان که مصروف حصیل در این پوهن بون هبس ند دیبدار نمبوده ،دربباره دسب اورد هبا و

مشیالت آنها با نمایندگان شان صحبت کرد.

محمد ا رف غني ر یت جمهور تعمیر اولین مر ز عرضۀ دمات عامه را منظور رد
مورخ  ۲سنبله سال جاری در هش مین جلسۀ کابینه ج.ا.ا موازی  ۵جری زمین برای عمیر اداری و اولین مرکز عرضۀ ادمات عامه اداره آسان
ادمت وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی در قسمت پل محمود اان از طرف جالل مآ محمد اشرف غني رئیس جمهور جمهوری اسالمی
افغانس ان منظور شداداره آسان ادمت وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی اکنون  ۳اداره ما لف دول ی کار نموده ا پروسه های کنونی ادمات
عامه ای که ایلی پیچیده ،مغلق و قلمی است ساده و در عرصه شفافیت و موثریت ادمات عامه بهبود قابل مالحظه را بوجود و مامی ادمات عامه را
در زیر یز چ ر عرضه نمایدآسان ادمت معیار ها و اس ندرد ها را اصل قرار داده ایجاد زمینه ادمات الی رونییی را در افغانس ان هموار و پیاده
اواهد نمود.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

ا تراک در ور اپ منطقویITU
مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی افغانس ان در
راس یز هیئت عالی ر به دول ی در حالییه مح رم دک ور نجی
عزیزی رئیس اداره نظیم ادمات ماابرا ی افغانس ان (ا را)
همراهی می نمود به قرغیزس ان سفر نموده و در ورکشاپ ITUیا
ا حادیه بین المللی ماابرات که به منظور ارزیابی وضعیت فعلی،
چالش ها و پالن های سه سال آینده ماابرات و ینالوژی معلوما ی
دویر گردیده بود ،منحیث سانران ناست ،این ورکشاپ را اف اح
نمودند.
مح رم شهزاد آریوبي در صحبت های اویش از وضعیت فعلی
ماابرات و ینالوژی معلوما ی کشور ،پالن های اویش در مورد
رشد ادمات ماابرا ی در سطح کشور ،گس رش برنامه حیوم داری
الی رونییی ،اس را یژی  ۳ساله ICTو ایجاد سیس م ها به هدف
حاق شفافیت ،سرعت و سهولت در ادمات عامه یاد آوری نمود.

وزیرم ابرات درور اپ تقویت همکاری های دیجیتلی منطقوی دیجیت
و اهمیت آن در ر د اتتصادی ورها ا تراک نمود

اسا

مح رم شهزاد آریوبي وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در ورکبشاپ کبه بمنظبور اویبت همیباری هبای منطابوی و عملبی شبدن
پروژه دیجی ل کاسا که با حضور نمایندگان وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی ،مح رم داک ر نجی هللا عزیزی رئیس اداره ا برا
و نمایندگان ارشد کشور های ازبییس ان و قرغیزس ان در پای ات قرغیزس ان برگزار گردیده بود ،اش راک نمود.
مح رم شهزاد آریوبی در این ورکشاپ در باره ایجاد چارچوپ مش رک برای حاق پروژه ا صال منطاوی دیج لبی میبان کبشور هبای
جنو آسیا (دیجی ل کاسا) و اس فاده موثر کشور های عضو از فرصت های مش رک جهت اویت و رقابت در ببازار دیج بل جهبان و
بلنبببد ببببردن اق بببصاد از راه دیج بببل مبببی باشبببد صبببحبت نمبببوده در بببباره امبببادگی افغانبببس ان معلومبببات مفبببصل ارائبببه نمودنبببد.

در ن یجه ،سند مش رک میان کشورها به صوی رسید که بر مبنای آن عهد اویش را برای انیشاف همیاری ها ،چارچوپ مبش رک و گبام هبای اولیبه
حابببببببببببببببببببببببببببببببببق ایبببببببببببببببببببببببببببببببببن هبببببببببببببببببببببببببببببببببدف ببببببببببببببببببببببببببببببببببزرگ اببببببببببببببببببببببببببببببببببراز داشببببببببببببببببببببببببببببببببب یم.
ببببببببببببببببببببببببببببببببببرای
پروژه دیج ل کاسا بمنظور اس فاده موثر از ینالوژی های دیج لی روز و اهمیت اق صادی آن راه اندازی گردیبده کبه ببا گبس رش و قاببل دسب رس ببودن
ان رنت برای همه دولت ها به اصوص کشور عزیز ما افغانبس ان قبادر ببه ارائبه ابدمات عامبه از طریبق ان رنبت و ببشیل آنالیبن ببرای ا بباع ابویش،
اش غال زایی به جوانان و شاهد رشد اق صادی از طریق دیجی ل اواهد بود.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
مالتات تودیعی با اردافیر سفارت ترغیزستان

مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان مورخ  ۱اسد  ،۷۳۳۱با آقای اوچیون ایرالیو سفیر کشور
دوست قرغیزس ان مایم کابل مالقات ودیعی نموده و در مورد ایجاد همیاری های دوجانبه در سی ور ماابرات و مزایای اق صادی
آن ،طبیق پروژه دیجی ل کاسا ،عملی ساا ن موافا نامه چهار جانبه (افغانس ان ،چین ،قرغیزس ان و اجییس ان) راه ابریشم ،و سایر
موضوعات مورد عالقه بحث و بادل نظر نمود.
در ناست شاردافیر سفارت قرغیزس ان به نماینده گی از کشور اود به هدف اس حیام روابط دو جانبه از مح رم شهزاد آریوبی
دعوت بعمل آورد ا از کشور شان دیدار نموده و با وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی ،ماامات دول ی و مسئولین شرکت های
باش ینالوژی معلوما ی آن کشور مالقات و گف گو نمایند.
وزیر ماابرات و ینالوژی ماابرا ی افغانس ان م عاقبا ضمن اجابت دعوت جان ماابل از شریف آوری آقای ایرالیو و ادمات که
در دورۀ کاری شان به افغانس ان انجام داده اند سپاسگزاری نموده ،به آنها وعده سپرد که در یز وقت مناس

جهت اس حیام روابط

و گس رش همیاری های دو جانبه به آن کشور سفر نموده و با ماامات دول ی و شرکت های که با ما در باش فراهم نمودن ان رنت
همیاری دارند ،دیدار و گف گو می نمایند.
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دیدار وزیر م ابرات از دفاتر و ارمندان ر ت م ابراتی افغان تیلی ام و سالم
مح رم شهزاد اریوبی ،وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی از دفا ر شرکت ماابرا ی افغان یلی کام و سالم دیدار نموده ،رهنمود های الزم برای
مسئولین و کارمندان این شرکت در اصوص عرضه ادمات شفاف و عالی ماابرا ی به مش ریان عزیز ،ارائه داشت.
شرکت ماابرا ی افغان یلی یگانه شرکت کامل ماابرا ی دول ی محسو می گردد که بر عالوه ادمات بیسیم (سالم) در راس ای عرضه ادمات فایبر
نوری و یلفون های دیج لی فعالیت می نماید ،به همین اساس مح رم اریوبی به مسئولین و کارمندان این شرکت اکید نمود که به مشیالت و شیایات
مش ریان رسیدگی عاجل صورت گیرد ،ایشان افزود جهت رسیدن به اهداف شرکت دابیر او ا ااذ گردد و همچنان نظر به ااضا بازار ادمات
عرضه صورت گیرد.
م عاقبا وزیر ماابرات به آنها در مورد پالن ها و فعالیت های آینده اویش وضیحات الزم ارائه نموده ،عالوه نمود که در سال جاری نسبت به سال
گذش ه حدود  ۳۲فیصد عواید این شرکت افزایش یاف ه و الش می ورزیم که با گس رش ادمات و جل مش ریان بیش ر در عواید ما افزایش قابل
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وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوماتی در سمینار آموز ی ارتباطات عامه
ارمندان افغان تیلی ام ا تراک نمود
امروز مح رم شهزاد آریوبی ،وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در حاشیه سمینار آموزشی ار باطات عامبه کبه ببرای مبامورین و کارمنبدان شبرکت
ماابرا ی افغان یلی کام وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی دویر گردیده بود ،اش راک نمبود .وزیبر مابابرات ببه اشب راک کننبدگان ایبن ورکبشاپ
ربی ی اظهار داشت که رهبری وزارت با عهد کامل سعی می نمایبد با ظرفیبت موجبود را ار ابا بابشیده و زمینبه ای برنامبه هبای آموزشبی را مبساعد
سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببازد.
بر عالوه ایشان به مسئولین افغان یلی کام هدایت نمود که در آینده برای م اصصین این شرکت برنامه های ار اای ظرفیت ببه سبطح عبالی در داابل و
اببببببببببببببارج از کببببببببببببببشور در نظببببببببببببببر گرف ببببببببببببببه و از ظرفیببببببببببببببت هببببببببببببببای موجببببببببببببببود اسبببببببببببببب فاده اعظمببببببببببببببی نماینببببببببببببببد.
همچنان مسئولین شرکت افغان یلی کام به اصوص رئیس این شرکت مح رم اجمل عیان اکید داش ند که مبا در راسب ای ار ابای ظرفیبت منبسوبین ابود
م عهد بوده و الش می ورزیم که زمینه ورکشاپ های بیش ر را مساعد سازیم.
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برعالوۀ انک اف بکۀ فایبر نوری ،یفیت دمات انترنتی بهتر می ود
وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی در نظر دارد که در آیندۀ نزدیز با وصل نمودن کیببل فبایبر نبوری محبالت آقینبه ببه ورغنبدی عببور از اباک
رکمنس ان را انیشاف داده و با سایر والیات وصل نماید.
با انیشاف این شبیه در والیات حت پوشش سهیالت ان رن ی فراهم می گردد و از جان دیگر کیفیت ادمات ان رن ی نیز به ر می شود.
به همین منظور موضوع قرارداد پروژۀ وصبل کیببل فبایبر نبوری محبالت آقینبه ببه ورغنبدی عببور از اباک رکمنبس ان ببه ظرفیبت  STM ۷۱وسبط
قرارداد دولت با دولت و قرارداد پروژۀ ثبت و راجس ریشن دومینهای شاصی و دول ی حت پسوند ) (.afبرای سه سال در جلسۀ بدارکات ملبی حبت
ریاست جالل مأ محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانس ان مورد بحث قرار گرف ه و از سوی کمی ه منظور گردید.
در این نشست ،بر عالوه ماامات دول ی و مسئوالن ادارۀ دارکات ملی ،ناظرین ملی و بینالمللی از جمله کاکس پارلمانی مبارزه ببا فبساد ،کمیبسیونهای
مالی و بودجه و اق صاد ملی ولسیجرگه ،نماینده بازرس ویژۀ ایباالت م حبدۀ امرییبا ببرای بازسبازی افغانبس ان (سبیگار) و سیبس ییا حمایبت قباط نیبز
حضور داش ند.
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برنامه اگاهی دهی و ظرفیت سازی ارمندان وزارت م ابرات آغاز گردید
ورکشاپ حت عنوان قانون اجراات اداری ،قانون کار و قانون کارکنان ادمات ملیی ببه ابب بیبار ریباسبت مبنبابب بشبری وزارت مباباببرات و
ینالوژی معلوما ی به کارمندان دایمی و قراردادی این وزارت دائر گردید ،که در این ورکشاپ مسایلی از قبیل مبارزه با فسباد اداری ،اصبول
اداری

و

وظبببببببببببیبببببببببببفبببببببببببه

شبببببببببببنببببببببببباسبببببببببببایبببببببببببی

ببببببببببببطبببببببببببور

مبببببببببببفبببببببببببصبببببببببببل

ببببببببببببیبببببببببببان

گبببببببببببردیبببببببببببد.

مح رم احسان هللا احمدزی رئیس دف ر ماام ضمن اوش امدید به کارمندان پروژه ریفورم افزود که میاواهد غیر کلی در فعالیت های کبارمبنبدان
به وجود بیاید و ا یز سال آینده ب وانیم از ظرفیت های موجود در وزارت اس فاده اعظمی نماییم .به ګف ه مح رم احمدزی این اولین اقدام عبمبلبی
برای ریفورم و بهبود باشیدن زمینه کاری و همیاری بین کارمندان وزارت میباشد و ببه بعبابیب

ببرنبامبه هبای دیب بری نبیبز در نبظبر اسبت.

همچنان مح رم میرویس نېیمل رییس پالن و پالیسی و مح رم سید مسعود صمیم رییس مناب بشری وزارت ماابرات نیز به اشب براک کبنبنبدگبان
ضببببببببببمببببببببببن

سبببببببببباببببببببببنببببببببببرانببببببببببی

در ضمن ریاست مناب بشری پریزن یشن ر ی
ارائه نمودند.

هببببببببببا

بببببببببببه

اهببببببببببمببببببببببیببببببببببت

ایببببببببببن

ورکشبببببببببباپ

پببببببببببرداابببببببببب ببببببببببنببببببببببد.

شده برای این ورکشاپ ارائه نموده و در آایر ورکشاپ به سوالهای اش راک کننده گان پاسخ ها
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مالتات تعارفی با سفیر سازمان همکاری های اسالمی
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان مورخ  ۰اسد  ،۷۳۳۱در دف ر کاری اویش با مح رم حسین عونی بوس الی سفیر
سازمان همیاری های اسالمی مایم کابل مالقات عارفی نموده و در مورد همیاری های آن سازمان در باش ینالوژی معلومبا ی ،امنیبت معلومبات و
ار اای ظرفیت با افغانس ان بحث و بادل نظر نمود .نابس ین اجبالس سبران سبازمان همیباری هبای اسبالمی در زمینبۀ سباینس و ینبالوژی ،سبال پبار
ب اریخ ۷۲سنبله  ۷۳۳۱در شهر آس انه پای ات قزاقس ان برگزار گردیده بود که در آن به شمول جالل مأ

رئیبس جمهبور محمبد اشبرف غبنی ،سبران و

ماامات کشورهای عضو سازمان همیاری های اسالمی حبضور داشب ند ،کبه محب رم شبهزاد آریوببی وزیبر مابابرات و ینبالوژی معلومبا ی هبم در آن

مجلببس در مببورد اهمیببت ایببن اجببالس و سبباینس و ینببالوژی پرداا ببه ،از دس ب اورد هببا و ناببش بباریای کببشورهای اسببالمی یبباد آوری نمببوده بببود.
یاینا مدن اسالمی یز مدن شبیه ای است و مام ما اعضای فعال آن هس یم و این شبیه ها باید پاساگوی اواست جمعی ما بوده و به ار باطات بیش ر
ضرورت دارد و همچنان باید به آموا ن از همدیگر اولویت قائل شویم.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

مالتات با سفیر جدید افغانستان مقیم وریای جنوبی
محب رم شببهزاد آریوبببی وزیببر ماببابرات و ینببالوژی معلوما ببی
امروز در دف ر کباری ابود ببا محب رم عببدالحییم عطبارد سبفیر
جدیببببببد ال اببببببرر کببببببشور مببببببا در کوریببببببا مالقببببببات نمببببببود.
مح رم حییم عطارد اظهار داشبت کبه در راسب ای ایجباد رواببط
بالاببصوص در اببصوص جلبب

همیبباری هببای کوریببا بببرای

افغانبببس ان از هیبببس نبببوع سبببعی و بببالش دریببب نمبببی ورزد .
محب رم شببهزاد آریوبببی در ایببن مالقببات ضببمن ابببراز برییببی و
مؤفایببت ببببرای جنببا

عطببارد ،اببببراز داشببت کببه پبببالت فبببارم

ینالوژی معلوما ی افغانبس ان مطبابق کبشور کوریبا ببوده ،بدیبن
اساس بالوسیله از شما می اواهیم که در راس ای جل

همیاری

آن کببشور در باببش ببرویک حیوم ببداری الی رونییببی ،اببدمات
عامه و ار اای ظرفیت سعی و الش نماید.

نشست پیرامون دوین پالن اس را یژیز
پنک ساله ینالوژی معلوما ی افغانس ان
محببب رم شبببهزاد آریوببببي ،وزیبببر مابببابرات و ینبببالوژی
معلومببا ی افغانببس ان امببروز بببه منظببور پیگببیری هدایببت
جالل مببآ

محمببد اشببرف غببنی رئیببس جمهببوری اسببالمی

افغانببس ان پببیرامون ببدوین پببالن اس ب را یژیز پنببک سبباله
ینببالوژی معلومببا ی کببه مببسئولیت ببدوین آن را وزارت
ماابرات و ینالوژی معلوما ی ،وزارت حصیالت عالی
و اداره مرکببزی احببصائیه بعهببده دارد بببا پوهنمببل دک ببور
نجی هللا اواجبه عمبری وزیبر حبصیالت عبالی ،محب رم
جاوید رسبولی رییبس عمومبی احبصائیه مرکبزی و دیگبر
مسؤولین ذیدال دیدار کرد.
در این جلسه دابیر دوین پالن و دیدگاه های اس را یژیز
جناح های ذی ربط مورد بحث و بررسبی قبرار گرفبت و
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تکنالوژی معلوماتی در  ۱۶مین ن ست
ا تراک وزیر م ابرات و
ِ
بورد انسجام و ارزیابی)(JCMB
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی ضمن اشب راک در  ۰۷میبن نشبست ببورد انبسجام و ارزیبابی) ، (JCMBدر مبورد مبسایل
مربوط به وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی صحبت نموده و چالش ها ،دس اورها ،فرصت ها و برنامه های آینده ایبن وزارت از قبیبل بهب ر شبدن
کیفیت ادمات ماابرا ی وان رن یOpen Access Policy ،جهت کاهش نرخ ها ،Digital Casa ،برنامه های اداره آسبان ابدمت و ببه ابصوص
به میان آمدن سهولت در راس ای ارائه ادمات عامه با حضار شریز ساات.
نشست کمی ه مش رک انسجام و ارزیابی ب اریخ  ۰۱سبرطان طبی سبانرانی جالل مبآ

رئیبس جمهبور اف باح گردیبد ،هبدف از ایبن نشبست حبت عنبوان

"بسوی کنفرانس جینوا در مورد افغانس ان" ا ااذ آمادگی برای کنفرانس وزرا در جینوا جهت جل کمز های جامعه جهانی ببرای افغانبس ان مبی باشبد.
مح رم شهزاد آریوبی در ادامه صحبت ها از گس رش روابط و وافق های این وزارت با شرکت های مشهور دنیا ،کشور هبای منطابه و جهبان بمنظبور
بهبود فعالیت های این سی ور یاد آوری نموده اظهار داشت که با چین موافا نامه ای را بمنظور ا صال ان رنب ی از طریبق دهلبیز واابان و وسبعه آن با
ان رنبببببت بحبببببری جهبببببت ا بببببصال کیببببببل ان رنیبببببت بحبببببری امبببببضا نمبببببودیم کبببببه کبببببار هبببببای اب بببببدایی ایبببببن موافا نامبببببه آغببببباز گردیبببببده اسبببببت.
همچنان مح رم آریوبی از برنامه های انیشافی اویش در باش علیمات از طریق ینالوژی معلوما ی و ادیه معاشات از طریبق موبایبل نبیز یباد آوری
نمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببود.
وزارت ماببببببببابرات و ینببببببببالوژی
معلوما ی افغانس ان بر عالوه دسب اورد
های که داشت و در فوق ببه آن اشباره
شد ،به یز سلسله چالش ها نبیز مااببل

بببوده ،بنببا الزم دانببس یم کببه بببا رهبببری
حیومبببببت و جامعبببببه جهبببببانی ایبببببن
موضوعات را شریز ساا ه ا ب وانیم
راه هببای حببل مناسبب

بببرای عرضببه

ادمات عامه به هموطنبان عزیبز ،پیبدا
نمائیم.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
دیدار وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوماتی از اداره آسان دمت
شهزاد اریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی از شعبات ،باش ها ،پیشرفت ها و فعالیت های انجام شده اداره آسان ادمت
وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی دیدار و نظارت نمود .پس از نظارت و ارزیابی فعالیت ها و کار های این اداره ،از
کارمندان و مسئوالن اداره آسان ادمت ادیر و مجید بعمل آورده و برای به ر شدن و سری شدن کارها هدایات الزمه سپردند.
بر عالوه جنا اریوبی به آنها اکید نمود؛ با وجه به پروسه قبلی ادمات عامه که سب ضیاع وقت می گردد ،ساده سازی پروسه
ها نیز در اولیت های دولت قرار دارد ،بنا اداره آسان ادمت یگانه مرج است که در این راس ا سهم اویش را به گونه او ادا
نماید .در این دیدار وزیر ماابرات از کارمندان اداری آنها ااضا نمود که در راس ای اا صاص زمین و ایجاد مراکز ادمات عامه
به گونه عاجل و سری اقدام نمایند.
چون اداره آسان ادمت بنابر سعی و الش مح رم شهزاد آریوبی بوجود آمده و از بنیان گذاران این اداره محسو می گردد ،از
جان اود به آنها اطمینان سپرد که حمایت کامل ما و وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی با شما است و کار های اویش را
مطابق به پالن وزارت به پیش ببرید.
در اایر وزیر ماابرات یز بار دیگر در مورد اهمیت و اهداف اس را ژیز این اداره وضیحات الزم ارائه نموده و برای منسوبین
این اداره رهنمود های الزم نیز نمود.
یاینا ا اکنون اداره آسان ادمت او دراشیده و ییی از ادارات موفق وزارت ماابرات محسو می گردد ،ان ظار رهبری وزارت
اینست که در اصوص ساده سازی پروسه ها ،عرضه ادمات عامه و برقی سازی سیس م به گونه ای که م وق است؛ مسئولیت
اویش را انجام دهد و در سطح دولت یز اداره بی نظیر گردد.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
ر ت جهانی  Uberبرای معیاری سازی سیستم تکسی افغانستان همکاری می نماید
مح رم شهزاد اریوبی ،وزیر مابابرات و ینبالوژی در
سفر اویش به ایاالت م حبده امرییبا در حالییبه محب رم
دک ور همبایون قیومبی مبشاور ارشبد رئیبس جمهبور در
امور زیربنا ها و مح رم جاوید رسبولی رئیبس عمومبی
اداره مرکزی احصائیه ایشان را همراهبی مبی نمبود ببا
مسئوالن ارشد شرکت جهانی  Uberدیدار نمود.درایبن
دیدار هیئبت عبالی ر ببه افغبانی و ببه ابصوص محب رم
اریوبببی از جان ب ماابببل ااضببا نمببود کببه بببه افغانببس ان
شریف بیاورند ا به گونه مش رک در راسب ای ایجباد و
انیشاف سیس م های آدرس یابی ،سیس م رد یابی وسایط
نالیه ،معیاری ساا ن سیس م های یسی ،اشب غال زایبی
و مببوارد مربببوط بببه ایببن باببش کببار نمببائیم .همچنببان در
حالی که شرکت فوق الذکر در بیش از  ۱۲۲شهر های مبشهور
دنیا فعالیت داش ه اواسب یم با در بابش معیباری سبازی سیبس م
اکببببببببسی در افغانببببببببس ان سببببببببرمایه گببببببببزاری نماینببببببببد.
مسئولین "شرکت اوبر" عهد سپردند کبه ببا حیومبت جمهبوری
اسالمی افغانس ان در باش های مربوطبه همیباری الزمبه مبی
نمایند و به هدف حاق ایبن عهبد در آینبده نزدیبز م اصبصین
شان را به افغانس ان اعزام می دارند.

مپنی مایکروسافت فعالیت های ود را در افغانستان گسترش میدهد
مح رم شهزاد آریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی افغانس ان در سفر رسمی اویش به سبیبلبیبیبون ویبلبی ایباالت
م حده امرییا به داوم مالقات های ماه گذش ه ،با مسئوالن  Microsoftدیدار نموده و در مورد ایجاد مرکز حایابات بباز
در افغانس ان به هدف معیاری سازی حایاات با معیار های جهانی صحبت نمود .کمپنی مبایبیبروسبافبت مبنبحبیبث عبرضبه
کننده ساف ویر در سطح جهان شناا ه شده است ،چون افغانس ان دارای زیربنا های ینالوژی معلوما ی است با وصبف آن
هم نیاز است که به همیاری ماییروسافت حایاات الزم برای در یافت چالش ها و فبرصبت هبا صبورت گبیبرد با دولبت
افببببغببببانسبببب ببببان قببببادر بببببه راه انببببدازی پببببروژه هببببای مببببلببببی

ببببیببببنببببالببببوژی مببببعببببلببببومببببا ببببی گببببردد.

کمپنی ماییروسافت به همیاری وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی می وانند در مورد برنامه هبای شبویبابی جبهبت
ار اای دانش اطفال و جوانان در برنامه نویسی و عالقه مندی آنها به ینالوژی معلوما ی سهم اویش را ادا نمایند ا آنبهبا
ب وانند کشور را بسوی انیشاف و رقی سوق دهند .دراین بازدید از کمپنی ماییروسافت ااضا بعمل آمد ا به منظور راه
اندازی برنامه های شویای جهت ار اای ظرفیت انییی جوانان افغان دف ر همیاری های این کمپنی را در افغانس ان ،ببه
همیاری وزارت ماابرات ایجاد نماید .با اس فاده از چنین فرص ی ،کمپنی ماییبروسبافبت مبیب بوانبد اسب بفباده قبانبونبمبنبد از
محصوالت شان را رویک نموده افیف های ویژه ای را برای پوهن ون ها و میا

ارائه نماید.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

سفر وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوماتی به ایاالت متحده امریکا

مح رم شهزاد اریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی ،مح رم همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امبور زیبر بناهبا و
مح رم جاوید رسولی رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه عازم ایاالت م حده امرییا شدند.

هدف از این سفر ماامات عالی ر به افغانی مالقات و گف گو با مسئوالن کمپنی های جهانی از قبیبل  ORACLEو Splunkببوده کبه
در راس ای رویک حیوم داری الی رونییی در کشور همیباری نمایند.قبسمییه در جریبان هبس ید ،وزیبر مابابرات کبشور در جلبسات
سفر قبلی با این کمپنی در مورد افیبف و ار ابا ،مرکبزی سباا ن الیبسنس  ORACLEدر سبطح افغانبس ان و مبدیریت آن از سبوی
وزارت ماابرات ،مراقبت و ارائه ادمات حمای ی از سوی  ORACLEبرای  Afghan-Cloudفبضای مجبازی دولبت افغانبس ان،
انیشاف سیس م ها و موارد ذی ربط بحث نموده بود ،در این سفر نیز اکید داشت که کمپنی مذکور ببرای حیومبت افغانبس ان پیبشیش
های ااص را در نظر بگیرند و با ما ار باطات کو اه مدت داش ه باشند ،بر عالوه مح رم آریوبی اکید نمود که با وزارت ماابرات و
ینالوژی معلوما ی طی امضای موافا نامه الیسنس اویش را عام نمایند و برنامه هبای ار ابای ظرفیبت ببرای جوانبان افغبان در نظبر
بگیرند.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
وزیر م ابرات و تکنالوژی معلوماتی با ر یت عمومی اتحادیه جهانی م ابرات مالتات رد
ب اریخ  22سرطان سال  2930شهزاد آریوببی وزیبر مابابرات و ینبالوژی معلومبا ی افغانبس ان ببا آقبای هبولن زاو رئیبس عمومبی
ا حادیه جهانی ماابرات در دف ر کارش مالقات کرد.
در اب داء ،وزیر ماابرات و ینالوژی معلومبا ی ضبمن ابوش آمدیبد ،از همیباری هبای ایبن ا حادیبه در بابش مابابرات و ینبالوژی
معلوما ی کشور اظهار سپاس نموده وهردو جان

روی وسبعه و چالبشهای ابدمات مابابرا ی و ینبالوژی معلومبا ی در افغانبس ان و

همیاری های آن ا حادیه صحبت نمودند.
آقای زاو از دس اورد های وزارت ماابرات اظهار اشنودی نموده گفت :هدف وی از سفر به افغانس ان ارزیابی وضبعیت مابابرات و

ینالوژی معلوما ی می باشد .اقای هولن زاو عهد سپرد که با افغانس ان در راس ای وسعه و اویت ادمات ماا را ی همیباری همبه
جانبه و دوامدار اواهد نمود.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

ر یت عمومی اتحادیه جهانی م ابرات
از انستیتیوت م ابراتی و تکنالوژی معلوماتی بازدید رد
ب اریخ  22سرطان سال  2930آقای هولن زاو رئیبس عمومبی ا حادیبه جهبانی مابابرات همبراه ببا شبهزاد آریوببی وزیبر مابابرات و
ینالوژی معلوما ی افغانس ان از باش های ما لف و البرا وار انس ی یوت ینالوژی معلوما ی دیدار بعمل اورد.

آقای زاو در حال بازدید از مراکبز و ازمایبشگاه ایبن انبس ی یوت گفبت :ببرای رشبد و انیبشاف بابش مابابرات و ینبالوژی معلوما بی

افغانس ان کمز های همه جانبه و دوامدار اواهد نمود.
همچنان آقای هولن زاو اظهار امیدواری کرد که افغانس ان ب واند عضویت کامل ا حادیه جهانی ماابرات را بدست آورد.
شهزاد آریوبی وزیر ماابرات ضمن صحبت اویش اطا به اس ادان گفت  :وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی از فعالیت هبای
انها حمایت می نماید ا این نهاد حصیلی کشور را به یز مرکز مهم حایاا ی مبدل نماید.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

ده ر ت بزرگ تهیه ننده انترنت
با مر ز تبادله ترافیک انترنت )(NIXAمی پیوندد
بالوژی معلومببا ی و بببا
جلببسۀ حببت ریاسببت محب رم محمببد زاهببد سب انیزی سرپرسببت ریاسببت امنیببت معلومببات وزارت ماببابرات و ینب ت
اش راک عبدالمجید یما مدیر پروژه  NIXAو مسئوالن نمایندگان ده شرکت ببزرگ  ISPدر مابر ایبن وزارت دائبر گردیبده و مبسئوالن
این شرکت ها ابراز عالقه کردند که در مرحله ناست با مرکز بادله رافیز ان رنی ی ) (NIXAمی پیوندند.

سرپرست ریاست امنیت معلومات و مدیر این پروژه در مورد ناش و اهمیت این سیس م از نگاه کاهش قیمت ها و باال بردن سرعت
ان رنت طی پرزین یشن معلومات مفصل ارائه نمودند.

ها سواالت اویش را در مورد امنیت معلومات و نحوۀ ار باط طرح نمودند ،که از سوی زاهد س انیزی جوا

ISPسپس مسئوالن

های الزم ارائه گردید.
ها عهد نمودند که با امضاء وافانامۀ دو جانبه با مرکز بادل رافیز ان رن ی وصل گردیده ا ب وانند با اس فاده ISPم عاقبا مسئوالن
از مزایای این سیس م ،ادمات به ر برای ا باع کشور عرضه نمایند.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
عرضۀ دمات صحی از طریق تکنالوژی در افغانستان آغاز می گردد
وزارت ماببابرات و ینببالوژی معلومببا ی ببوأم بببا همبباهنگی وزارت صببحت عامببه در نظببر دارد ببا رونببد عرضببۀ اببدمات صببحی
الی رونییی را آغاز نماید.

بمنظور دس یابی به این هدف مح رم شهزاد اریوبی وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در سلسله دیدار های اویش با کمبپبنبی هبای

ینالوژی معلوما ی ،این بار با رئیس اجرائیوی کمپنی" "On Point Cyberدر دف ر کاری اویش دیدار نبمبوده و در مبورد ارائبه
ینالوژی معبلبومبا بی () ،Telemedicineمصبئبونبیبت فضبای سبایبببری و امبنبیبت مبعبلبومبات ( Cyber
ادمات صحی از طریق
ت
) Securityو مببدیببریببت بببنببدویببت ان ب ببرنببت از طببریببق ایببجبباد یببز سببیببس ب ببم مبباببصببوص بببحببث و بببببادل نببظببر نببمببود.
جان ماابل عهد نمود که در راس ای موارد فوق با وزارت ماابرات و ینبالبوژی مبعبلبومبا بی افبغبانسب بان هبمبیباری ابواهبد نبمبود.
قابل یاد آوریست؛ وزارت ماابرات و ینالوژی معلوما ی در نظر دارد که ا ا م سال جاری شفااانه جمهوریت کابل ،شفااانه پی یبا
و شفااانه سمنگان را حت برنامه Telemedicineبا ینالوژی معلوما ی و ان رنت وصل نماید.

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت

افزایش همکاری تزاتستان با افغانستان
در ب ش دمات م ابراتی و تکنالوژی معلوماتی
جالل مآ

شهزاد آریوبی ،وزیر ماابرات و ینالوژی معلوما ی در دف ر کباری ابویش در دیبدار عبارفی ببا محب رم علیبم ابان یبسین

گلدییف سفیر کبیر جدید جمهوری قزاقس ان مالقات عارفی نمود.

در این مالقات ،وزیر ماابرات کشور ضمن اظهار ام نان از شریف آوری مح رم سفیر ،اظهار داشت  :افغانس ان به هدف
گس رش روابط و ارائه ادمات با کیفیت ماابرا ی و ینالوژی معلوما ی مصمم است با رواببط ابود را ببا کشبور دوسبت
قزاقس ان گس رش دهد بر عالوه ،در این مالقات روی موضوعات از قبیل داوم عهدات سفیر قبببلبی آن کشبور ،هبمبیباری
های م اابل در باش ینالوژی معلوما ی و اس فاده از جار همدیگر و حفظ روابط دوس انه جانبین بحث مبفبصبل صبورت
گرفت.م عاقبا ،سفیر قزاقس ان م عهد شد که در دورۀ کاری (ادمت) اویش با وزارت ماباببرات و بیبنبالبوژی مبعبلبومبا بی
افغانس ان از نزدیز کار نموده و در راس ای به ر سازی سی ور ماابرات و ینالوژی معلوما بی ،ابدمبات انب برنبت و راه
اندازی برنامه های مش رک از هیس نوع سعی و الش دری نورزد.

