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 اعالمیه مطبوعات
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ونییک سازی سیستم ترافیک وزارت امور داخلهامضای تفاهم نامه موضوع:    الکتر

 

قوس سال روان، تفاهمنامه همکاری را با وزارت امور داخله در رابطه به ساده سازی پروسه های مرتبط و  ۲۵امروز یکشنبه 
 .امضا نمودیم ن سازی سیستم ترافیک افغانستانمدر 

ن وزارت مخابرات و تکنالوژی  ونییک سازی اسناد هویت میل بوده که توسط متخصصی  این برنامه یک بخشی از الکتر
ن ریاست معلوماتر به هدف  ونییک سازی خدمات ترافیک شهری، تسهیل وترسی    ع خدمات وجلب رضایت مراجعی  الکتر

 .عمویم پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک به راه انداخته خواهد شد

ه گاه اطالعات ن ذخت 
 این برنامه شامل پروگرام های ظرفیت سازی کارمندان مربوطه، ساده سازی روند ترافیک، ساخیر

(Database) ن و رسورمشخ ن تکس لی  ونیک، ساخیر ول سیستم ترافیک یم باشد (Server)ص الکتر  .برای کنتر

ونیک مرکزی غرض تسهیل روند مدیریت در ریاست عمویم پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک  ایجاد سیستم الکتر
ونییک در تمایم بنادر کشور و وصل آن  به سیستم مرکزي ترافیک، کشور گام مفید خواهد بود و فعال سازی سیستم الکتر

نصب کمره های امنیتر روی جاده ها ، وصل ادارات ترافیک با مرکز و تمایم ادارات ذیدخل ، دیجیتل سازی اسناد ارشیف 
 از جمله اهداف اسایس این تفاهمنامه است

ی
 .شده حادثات و جواز رانندگ

ونییک جامع مرکزی برای  سیستم ترافیک در سطح افغانستان، سهولت های همچنان این تفاهمنامه، ایجاد سیستم الکتر
ول کمره های ترافیک، ، ساده  ونییک، کنتر ، رودپاس الکتر ن ، تکس لی 

ی
، جواز رانندگ قابل مالحظه همچون، صدور جواز ست 

سازی پروسه های ارایۀ خدمات عامه مربوط به ریاست عمویم پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک کشوررا در بر 
 .تخواهد داش

 

 

 

 مراجعه نمایید.  (www.mcit.gov.af)برای معلومات بیشتر به ویب سایت ما 
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