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د جاللتمآب جمهور رئیس پیغام

 د خوشــحالۍ ځــای دی چــې د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت د خپلــو فعالیتونــو او بریــاوو کلنــی راپــور خپــروي او لــه 

خلکــو ســره یــې شــریکوي. د خلکــو او حکومــت د رابطــې د زیاتوالــي یــوه مهمــه ذریعــه دا ده چــې دولتــي ادارې د خپلــو فعالیتونــو 

پــه اړه معلومــات خلکــو تــه ورســوي.

 پــه اوســنۍ زمانــه کــې چــې د ارتباطاتــو ټکنالوجــۍ حیرانوونکــې وده کــړې ده، مخابــرات او ارتباطــي وســایل د هــر چــا او هــر 

کــور پــه ژونــد بانــدې ژور اثــر لــري او پــه همــدې دلیــل د مخابراتــو وزارت کلنــی راپــور د ټولنــې لپــاره ال ضــروري او ګټــور بلــای 

شــو.

  د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ لــه وزارتــه مننــه کــوم چــې د خپــل کار کلنــی راپــور یــې چمتــو کــړی دی. د دې وزارت لــه 

کارکوونکــو، ماهرانــو او مدیرانــو توقــع کېــږي چــې د خپــل کار د کمیــت او کیفیــت بهتــرۍ تــه ادامــه ورکــړي او د راتلونکــي کال 

رپــورټ یــې د افغانســتان د خلکــو لپــاره تــر ســږني رپــورټ هــم ډیــر څــه ولــري.

 پــه ښــه کیفیــت او مناســبه بیــه ال زیاتــو خلکــو تــه د مخابراتــي خدماتــو وړانــدې کــول د دولــت یــو اساســي هــدف دی. پــه دې 

برخــه کــې شــوي کارونــه د ســتایلو دي او امیــد دی نــور ضــروري ګامونــه پــه ال دقــت او ســرعت ســره واخیســتل شــي.

محمد اشرف غني

د افغانستان د اسامي جمهوري دولت جمهور رئيس



 د مخابراتو او معلوماتي

ټکنالوجۍ د وزیر پېغام
ګرانو هېوادوالو!

ــۍ او  ــي ټکنالوج ــې د معلومات ــيزو ک ــتيو درې لس ــه وروس پ

مخابراتــو الســته راوړنــو، نــړۍ یــوې بــې ســاري پرمختــګ پــه 

ــوې خــواوې  ــړې او هــره ورځ ددې ښــکارندې ن ــور ســوق ک ل

را برســېره کېــږي. مجــازي نــړۍ پــر فزيکــي تعاماتوبرالســې 

ــه او  ــې ده چــې معامــات، بازارون ــه دې هڅــه ک شــوې او پ

اړيکــې داســې فضــا تــه واســتوي چــې مشــخص مالــک نــه 

ــاد والړه ده.  ــاو او اعتم ــر بشــري وړتي ــري او  پ ل

پــه دې برخــه کــې د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت 

د دوه وروســتيو لســیزو پــر الســته راوړنــو بســنه نــه ده کــړې 

او د ډيجيټلــي اقتصــاد پــر اساســاتو والړ ې معلوماتــي ټولنــې 

رامنځتــه کولــو پــه لــور يــې جــوت ګامونــه پورتــه کــړي. مــوږ 

پــه دې برخــه کــې پــه ټولــه کــې خپــل بشــري او اجتماعــي 

ځــواک پــه دې لــور بســیج کــړی دی. 

ښــکاره ده چــې دغــه هــدف تــه د رســېدو پــه موخــه د ډاډمنو 

ــه دې  ــوږ پ ــول الزمــي دي. م ــه ک ــاو رامنځت ــدي زیربن او خون

هڅــه کــې یــوو چــې د ســيمه ييــز اتصــال پــر پیاوړتیــا ســره، 

ــدل  ــورالرې ب ــي څل ــه معلومات ــې پ ــه ســيمه ک افغانســتان پ

ــه  ــه د افغانســتان ل کــړو، د ســويلي آســيا او خلیــج هېوادون

ــل  ــره وص ــا س ــيا او اروپ ــې آس ــيا، ختېځ ــزي آس الرې د مرک

کــړو. د چيــن ســره د واخــان دهليــز  او ورېښــمو لــه الرې، د 

چابهــار بنــدر ســره او د ترکمنســتان لــه الرې د آذربايجان ســره 

Trans-Eurasian Information Super Highway )TASIM( د 

ــر د اتصــال چــارې هغــه فعالیتونــه  ــوري فايب افغانســتان د ن

دي چــې همــدا اوس تــر کار النــدې دي.  

دغــه موخــې تــه د رســېدو پــه موخــه مــوږ پــه لومــړي ســر 

ــګ  ــر څن ــو ت ــاو جوړول ــۍ د زیربن ــي ټکنالوج ــې د معلومات ک

ــدارۍ  ــي حکومت ــړی، د الکټرونيک ــز  ک ــدۍ تمرک ــر قانونمن پ

ــې  ــه مخ ــې ل ــې دی چ ــال ک ــه ح ــدو پ ــي کې ــون د نهاي قان

يــې الکټرونيکــي الســلیک، پــه الکټرونيکــي توګــه د خدماتــو 

ــول  ــه ک ــر الس ــږل او ت ــوړو ، لې ــنادو ج ــول، د اس ــدې ک وړان

ــات او د  ــه الرې تادي ــل ل ــات، د مباي ــي تادي ــې، الکټرونيک ي

الکټرونيکــي حکومتــدارۍ اړونــدې ټولــې برخــې قانونــي بڼــه 

خپلــه کــړي او د روڼتيــا، ســرعت او اغېزمنتيــا پــه برخــه کــې 

ــري.  ــت ول ــړی مؤثري ــه ځانګ ب

د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ د پرمختــګ ســره طبيعــي ده 

ــه  ــوس دي، ل ــم محس ــه ه ــې جرمون ــه ک ــه دې برخ ــې پ چ

ــواردو  ــي م ــې د جرم ــوډ ک ــزا ک ــتان د ج ــه د افغانس دې کبل

ــه  ــوار پ ــو د البرات ــايبري جرايم ــو د س ــربېره م ــجیل س تس

ــر  ــږي او ت ــتل کې ــه اخیس ــرې ګټ ــې ت ــړی چ ــو کار ک جوړول

ــه موخــه د  ــه د رســيدګۍ  پ ــو ت ــو ســايبري جرمون ــګ م څن

ســايبري جرايمــو ســره د مبــارزې قانــون تســويد کــړی چــې 

اوس مهــال د تدقیــق النــدې دی او د ۱۳۹۸ کال پــه اوږدو کــې 

ــي شــي.  ــه نهاي ب

ــه  ــه د عام ــه توګ ــه او اغېزمن ــه ســاده، چټک ــه پ ــو ت هېوادوال

خدماتــو وړانــدې کــول، زمــوږ یــو بــل هــدف دی چــې 

توانېدلــي يــوو، پــه دې برخــه کــې د بېابېلــو دولتــي ادارو د 

عامــه خدماتــو پروســې ســاده کــړو او پــه يــو شــمېر مــواردو، 

لکــه پاســپورټ، د داخلــي او بهرنيــو اتباعــو د کار جــواز لپــاره 

سيســټمونه جــوړ کــړو. د ويــاړ ځــای دی چــې د عامــه خدماتو 

د وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې وتوانېدلــو د ماليــه ورکوونکــو 

او پانګونــې د جــواز اخیســتلو او تمديــد پــه موخــه د آســان 

ــو کــې  ــزو چــې مالياتــي خدمات خدمــت لومړنــی مرکــز پراني

ــه شــي.  اســانتياوې رامنځت

ــه یواځــې دا  ــه عصــر کــې ُپســټي خدمــات ن د ټکنالوجــۍ پ



چــې کــم رنګــه نــه شــول، بلکــې زیــات پرمختــګ يــې وکــړ، 

مــوږ پــر دې ســربېره چــې د ُپســټ ســکټور کــې د پانګونــې 

جوازونــو لپــاره مــو مېکانيــزم  ســاده کــړ، د درې کلونــو ځنــډ 

ــر  ــړه او ت ــل ک ــه ســره پې ــو پروســه ل ــو د جوازون وروســته م

څنــګ مــو افغــان ُپســټ تــه ځانګــړې پاملرنــه وکــړه. 

ځمکنــي  او  هوايــي  پــه  مــو  کــې  برخــه  دې  پــه 

ــه  ــدي توګ ــه خون ــربېره، پ ــو س ــو( جوړول کوریډورونو)دهليزون

ــه  ــت ســاتلو پ ــږد او محرمي ــږد را لې د ُپســټي مراســاتو د لې

موخــه د ُپســټي مراســاتو د څارنــې او تعقیــب سيســټم جــوړ 

کــړ او لــه نېکــه مرغــه وتوانېدلــو چــې د مرکــزي او نــورو ټولــو 

ــه  ــام وړ ګامون ــه د پ ــه موخ ــو پ ــري کول ــو د عص ــته خان پس

ــړو.  ــه ک پورت

د ځوانانــو لپــاره د کار زمينــه برابــرول او د نــوې انــرژۍ 

جذبــول، زمــوږ یــو بــل لومړيتــوب وو چــې وتوانېــدو پــه دې 

برخــه کــې مرکــزي او واليتــي ریاســتونه د آزادې ســيالۍ لــه 

ــز د  ــو او مرک ــه د واليتون ــه مرغ ــه نېک ــړو او ل ــان ک الرې اع

ــپړه  ــلنه بش ــه ۹۰٪ س ــې پروس ــو د ګمارن ــانو او کارمندان رئيس

ــي  ــې دا پروســه نهاي ــږدې راتلونکــي ک شــوې او هڅــه کوو،ن

کــړو. 

 

ددې تــر څنــګ ډيجيټلــي اقتصــاد تــه ورتــګ هغــه ښــکارنده 

ده چــې د نــړۍ ټــول هېوادونــه پــه دې هڅــه کــې دي، تــر 

څــو لــه ګټــو يــې برخمــن شــي. د نــړۍ پــه ډېــری هېوادونــو 

ــړه  ــه او راک ــي بازارون ــې الکټرونيک ــا ک ــازي فض ــه مج ــې پ ک

ورکــړه دود ده او خلکــو تــه يــې ډېــرې اســانتياوې رامنځتــه 

ــو  ــد دا دی چــې افغانســتان هــم د نوي ــوږ لرلي ــړي دي. زم ک

 Blackchain- Internet of Things- Artificial ټکنالوجيــو، لکــه

ــل  ــاره خپ ــې لپ Inelegance  او Online Shopping ، د کارون

لومړنــي ګامونــه پورتــه کــړي. مــوږ پــوره هڅــه کــوو چــې تــر 

راتلونکــي يــو کال پــورې الکټرونيکــي راکــړه ورکــړه قانونمنــده 

ــو  ــازار د خدمات ــي ب ــه د الکټرونيک ــو ت ــو هېوادوال ــړو، خپل ک

ــو  ــه الرې د تاديات ــل ل ــره او د مبای ــه براب ــو زمين ــدې کول وړان

اســانتياوې برابــرې کــړو. 

د انګېرنــو پــر خــاف د متمدنــې نــړۍ تجربــې پــه ډاګــه کــوي 

چــې د معلوماتــي ټکنالوجــۍ ودې ميليونونــه کاري فرصتونــه 

رامنځتــه کــوي او د هېــواد پــه اقتصــاد کــې د مېرمنــو لپــاره 

د فعالیــت زمینــه برابــروي. مــوږ تمــه لــرو چــې دغــه موخــو 

تــه د رســېدو لپــاره، لــه یــو اړخــه د هېــواد اقتصــاد پیــاوړی 

کــړو او لــه بلــه پلــوه خپلــو هېوادوالــو او پــه ځانګــړې توګــه 

مېرمنــو تــه د کار زمينــه برابــره کــړو. 

ــو کــې  ــه عامــه خدمات ــج پ ــدارۍ تروې د الکټرونيکــي حکومت

نــه یواځــې د چــارو د چټکتيــا ســبب کېــږي، بلکــې د هېــواد 

پــه چــارو کــې پــوره روڼتيــا رامنځتــه کــوي. زمــوږ د تېــر یــو 

کال تجربــې دا زیــری را کــوي چــې افغانســتان د سيســټمونو د 

جوړولــو او پلــي کولــو وړتيــا لــري. مــوږ مصمــم يــوو چــې پــه 

ټولــو ســکټورونو، پــه ځانګــړې توګــه د عامــه خدماتــو ســکټور، 

ــې د  ــه ک ــه برخ ــې پ ــې او کرن ــړو، پوهن ــوړو زده ک ــا، ل روغتي

معلوماتــي ټکنالوجــۍ کارونــه پراخــه کــړو تــر څــو د هېــواد او 

کورنيــو د اقتصــادي ودې زمينــه برابــره شــي. 

 ومن اهلل توفیق 

شهزاد آريوبي

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر
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دسترســی شــهروندان کشــور بــه خدمــات مخابراتــی و 

ــرات از  ــکتور مخاب ــزرگ س ــتاوردهای ب ــی از دس ــی یک انترنت

ســال ۲۰۰۱ بدینســو میباشــد کــه در حــال حاضــر  بیشــتر از دو 

ملیــارد دالــر در ســکتور مخابــرات ســرمایه گــذاری گردیــده و 

۲۳ ملیــون نفــوس کشــور بــه خدمــات مخابراتــی دسترســی 

ــد. دارن

ــه خدمــات  ــا ب ــز م ــان عزی ــن هموطنن ــون ت بیشــتر از ۹ میلی

ــون ان  ــدود ۸ میلی ــه ح ــد ک ــل دارن ــی کام ــی دسترس انترنت

اشــتراک کننــده گان هســتند کــه در شــهرهای بــزرگ زیســت 

دارنــد و از خدمــات بــا کیفیــت 4G و 3G اســتفاده مــی نمایند 

و متباقــی در ولســوالی هــا و ســاحات دوردســت از خدمــات 

2G بهــره مــی برنــد. 

نظــر بــه اخریــن ارقــام وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتی 

افغانســتان ۸۹ در صــد جغرافيــه افغانســتان تحــت پوشــش 

خدمــات مخابراتــی بــوده و در نظــر داریــم بــرای متباقــی ۱۰ 

ــور از  در صــد ســاحات دوردســت، کوهســتانی و صعــب العب

طریــق پــروژه VCN )شــبکه مخابراتــی بــرای قریــه جــات( بــا 

نصــب ۱۵۰۰ آنتــن و دســتگاه مخابراتــی، خدمــات باکیفیــت 

مخابراتــی فراهــم نماييــم. 

در حــال حاضــر  افغــان بیســیم، اتصــاالت، روشــن، ام تــی ان، 

ــای  ــرکت ه ــام ش ــی کام و س ــان تیل ــی کام،  افغ ــل تیل وص

مخابراتــی هســتند کــه در کشــور فعالیــت داشــته و خدمــات 

معیــاری 3G,2G  و 4G را بــرای شــهروندان کشــور ارائــه مــی 

دارنــد و وزارت مخابــرات منحیــث تســهیل کننــدۀ امــور 

مخابراتــی و تکنالــوژی در کشــور در صــدد آنســت کــه زمینــۀ 

ــرای شــهروندان  ــوژی روز را ب ــق تکنال ــاری مطاب خدمــات معی

کشــور فراهــم نمایــد وبایــد یــادآور شــد کــه گــروپ شــرکت 

هــای الکــوزی بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ۳۰۰ میلیــون دالــر 
3
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ــرات شــود. میخواهــد وارد ســکتور مخاب

ــتان   ــی در افغانس ــات انترنت ــعه خدم ــرای توس ــان ب همچن

اســتفاده از فایبــر نــوری میتوانــد خدمــات انترنتــی را پرکیفیت 

ســازد، زیــرا فایبــر نــوری نســبت بــه ســیمهای مســی کــه قبــا 

ــر اســت،  اســتفاده مــی گردیــد، دارای کارایــی و کیفیــت بهت

بناءدسترســی آســان بــه انترنــت در سرتاســر کشــور، کاهــش 

ــه،  ــورهای منطق ــه کش ــتان ب ــال افغانس ــا، اتص ــت ه قیم

آســیای میانــه، اروپــا و ایجــاد معبــر معلوماتــی  افغانســتان از 

طریــق فایبــر نــوری ممکــن اســت.

ــر 25  ــال اخی ــد س ــت در چن ــته اس ــرات توانس وزارت مخاب

والیــات کشــور را تحــت پوشــش قــرار داده و قــرار اســت تــا 

ســه ســال آینــده بــا ســرمایه گــذاری 51 ملیــون دالــر 9 والیــت 

متباقــی نیــز تحــت پوشــش خدمــات فایبــر نــوری قــرار گیــرد 

و رینــگ حلقــوی فایبــر در افغانســتان تکمیــل گــردد.

ــق  ــوری از طری ــر ن ــروژه وصــل فایب ــل کاســا، پ ــروژه دیجیت پ

دهلیــز واخــان – بدخشــان بــا چیــن، اتصــال افغانســتان بــا 

پــروژه تســیم بــا دریــای کســپین و همچنــان از طریــق بنــدر 

ــه   ــاد نمــود، از طریــق افغانســتان ب ــا هندوســتان ی ــاس ب عب

جغرافيه افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی

۸۹٪
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اروپــا کشــورهای افریقایــی و آســیایی وصــل دیجتلــی پیــدا 

ــی  ــار راه دیجتل ــش چه ــاوه افغانســتان نق ــر ع ــد. ب ــی کن م

میــان پاکســتان، هنــد، ایــران، ازبکســتان، چیــن، تاجکســتان 

ــرات  را ایفــا خواهــد نمــود. و ترکمنســتان در بخــش مخاب

ــب  ــر و جل ــبکه فایب ــریع ش ــد س ــرای رش ــرات ب وزارت مخاب

ــاز  ــذاری ســکتور خصوصــی، پالیســی دسترســی ب ســرمایه گ

ــی  ــکتور خصوص ــا س ــوده، ت ــن نم ــوری را تدوی ــر ن ــه فایب ب

ــد. ــذاری نمای ــرمایه گ ــوری س ــر ن ــۀ فایب ــد در زمین بتوان

یکــی از ایــن اقدامــات اساســی در اســتحکام هماهنگــی 

منطقــوی، بدســت آوردن عضویــت در اتحادیــه بیــن المللــی 

مخابــرات کشــورهای مشــترک المنافــع بــود کــه زمینــه 

هماهنگــی منطقــوی را مســاعد ســاخته و در کاهــش قیمــت 

ــد.  ــا نمای ــم را ایف ــا رول مه ه

ــدد  ــی در ص ــوژی معومات ــرات و تکنال ــکتور مخاب ــری س رهب

آنســت کــه تکنالــوژی معلوماتــی را در بخــش هــای مختلــف 

ترویــج نمــوده تــا افغانســتان در زمــرۀ کشــور هــای مترقــی 

جهــان محســوب گــردد.

ــر  ــال اخی ــی س ــی ط ــوژی معلومات ــرات و تکنال وزارت مخاب

اقدامــات الزم را در بخــش رشــد تکنالــوژی معلوماتــی از قبیــل 

ــودۀ  ــاله ICT و مس ــتراتیژی 5 س ــا، اس ــی ه ــن پالیس تدوی

ــوژی معلوماتــی کــه مطابــق  قوانیــن در بخــش ترویــج تکنال

بــه قوانیــن نافــذه و شــرایط کشــور، تربیــه افــراد مســلکی از 

ــوژی معلوماتــی و مخابراتــی، مهیــا  طریــق انســتیتیوت تکنال

ســاختن شــرایط بــرای ترویــج و رشــد صنعــت ICT ، تطبیــق 

 ،)NDS(پــروژه هــای زیربنایــی از قبیــل مرکــز ملــی معلومــات

ــرای  ــوار ب ــت )NIXA(، ایجــاد البرات ــادل انترن ــز نقطــه تب مرک

تحقیــق جرایــم ســایبری، ایجــاد کتابخانــه الکترونیکــی، 

ــز  ــان، تجهی ــت هــا و مخترع ــوآوری هــا، خاقی ــت از ن حمای

مراکــز صحــی، تعلیمــی و تحصیلــی بــه تکنالــوژی معلوماتــی 

مــی باشــد.

در حــال حاضــر اکثــر نهــاد  هــای دولتــی مجهــز بــه سیســتم 

هــای تکنالــوژی معلوماتــی مطابــق بــه معیــار هــای جهانــی 

بــوده  و بــا دفاتــر ســاحوی شــان از ایــن طریــق تمــاس بــر 

قــرار مــی نماینــد.

از ســوی دیگــر کمپنــی هــای کوچــک و بــزرگ در افغانســتان 

بــه خصــوص در شــهر کابــل کــه خدمــات تکنالــوژی معلوماتی 

ــردم از  ــتفاده م ــته و اس ــت داش ــد، فعالی ــی نماین ــه م عرض

ــزون اســت. ــی روز اف ــوژی معلومات ــای تکنال مزای

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی ترویــج حکومتــداری 

الکترونیکــی را در اولویــت هــای وظایــف خویــش قــرار داده و 

گام هــای عمــده را در ایــن راســتا برداشــته اســت.

حکومتــداری الکترونیکــی متضمــن شــفافیت، ســرعت و 

آســان در ارائــه خدمــات دولتــی و عامــه محســوب مــی گــردد 

ــی  ــداری الکترونیک ــج حکومت ــرای تروی ــی ب ــار اساس و معی

ــری وزارت  ــاء رهب ــت، بن ــی آن اس ــی و حقوق ــوکات قانون چ

ــن  ــودۀ قوانی ــن مس ــوع تدوی ــن موض ــت ای ــا درک اهمی ب

حکومتــداری الکترونیکــی و امنیــت معلومــات را تکمیــل و بــه 

ــت. ــته اس ــال داش ــط ارس ــع ذیرب مراج

از ســوی دیگــر بــا ایجــاد پــات فــارم واحــد، وزارت مخابــرات 

 GRP ــه ــه برنام ــت ک ــته اس ــی توانس ــوژی معلومات و تکنال

Government Recourse Planning  را در ۷  اداره  در سال 97 

مالــی راه انــدازی نمایــد کــه ایــن سیســتم حــاوی مدیریــت 

الکترونیکــی  منابــع بشــری، مالــی، اداری، تدارکاتــی، پــروژه و 

اجنــاس مــی باشــد و تــا ســه ســال آینــده همــه نهــاد هــای 

دولتــی تحــت پوشــش ایــن سیســتم قــرار خواهنــد گرفــت.

ــداری  ــاس حکومت ــث اس ــی منحی ــره الکترونیک ــتم تذک سیس

الکترونیکــی از ســوی وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 

ــی  ــت م ــظ و مراقب ــداوم حف ــه مت ــه گون ــده و ب ایجــاد گردی

گــردد.

ــاع  ــه اتب ــی ب ــر مل ــند معتب ــث س ــی منحی ــره الکترونیک تذک

ــریع  ــفاف و س ــان، ش ــه آس ــه گون ــد ب ــی کن ــک م ــور کم کش

ــواز  ــل ج ــه از قبی ــات عام ــادار و خدم ــناد به ــذ اس ــدام اخ اق

ــد. ــه و .... نمای ــی، قبال ــر، تحصیل ــی، موت ــای رانندگ ه

بــر عــاوه ایــن وزارت غــرض تســهیل خدمــات عامــه، 

ــه در  ــت ک ــوده اس ــدازی نم ــت را راه ان ــان خدم ــه آس برنام

حــال حاضــر رونــد پرداخــت مالیــه هــای ســطوح مختلــف، 

ــا  ــی و حارجــی ب ــاع داخل جوازهــای ســکتوری، جــواز کار اتب

ســهولت بانــک بــه ابتــکار ادارۀ آســان خدمــت تحــت یــک 

ــت. ــده اس ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــر ب چت
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سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

۲۰۰۳

۲۹

۳.۳

۱۶،۵۳۳

۶،۷۵۰

۱۰۰،۰۰۰

۱۱۰

۸۵٪

۱۹.۵٪

بیلیون

بیلیون

میلیون

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

۲۰۰۶

۳۱.۳

۴.۸

۸۵۴۴

۳۵۴۴

۵۰۰۰

۱۰۱

۸۷٪

۲۳،۷٪

۲۰۱۴

۱۶

۱۲۰۰

۵۶

۵۶

-

۱۰

۳٪

۱٪

میلیون

میلیون

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

۲۰۰۳

۳۵،۶

۴،۸

۸۵۴۴

۶۵۶

۳۵،۰۰۰

۹۵

۹۰٪

۲۷٪

بیلیون

میلیون

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

۲۰۰۵

۳۱.۱

۶.۴

۳۰۷۰۲

۳۷۷

۳۰،۳۲۵

۲۰

۸۸٪

۲۵،۵٪

بیلیون

میلیون

بیلیون

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

۲۰۰۶

۴۷.۷

۲.۲

۳۶۳۳

۱۳۹۳

۲۲۴۰

۱۱۰

۱۱٪

۴،۲٪

میلیون

بیلیون

سال تاسیس

سرمایه به افغانی

مشترکین فعال

مجموع اشتغال زایی

کارمندان مستقیم

کارمندان غیر مستقیم

اناث

ساحه تحت پوشش

سهم مارکیت

۲۰۰۶

۴۷.۷

۲.۲

۳۶۳۳

۱۳۹۳

۲۲۴۰

۱۱۰

۱۱٪

۴،۲٪

میلیون

شرکت گروپ های الکوزی با خریداری شرکت وصل تیلی کام

میخواهد وارد سکتور مخابرات شده و بیشتر از 300 میلیون دالر

در این سکتور سرمایه گذاری نماید

WASEL
TELECOM
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۲۰۱۴
افغان تیلی کام
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۶ ۱

۱۲۲،۲۵۰

۳۳،۴۸۲،۱۱۱

۳۱۰

۹،۷

۸۹٪

۲۱،۳۳۱،۲۹۷

۱۱۳

$231,801,345,850

شرکت های خدمات تلیفون مبایل شرکت خدمات تلیفون ثابت

ساحه تحت پوشش تلیفون های ثابت

مشترکین فعال جی اس ام سیم کارت های توزیع شده

مشترکین خدمات تری جی شبکه های تلویزیون

میلیون

شبکه های رادیو اف ام سرمایه گذاری

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سکټور عمومي معلومات

7

۱۷۵،۲۵۸،۷۲۵،۶۰۸،۶۱

د انټرنټ مشرتکني يا 

د ګرځنده ټلېفوين خدماتو رشکتونهد ثابتو ټلېفوين خدماتو رشکت

تر پوښښ الندې جغرافيه  د ثابتو ټلېفونونو کاروونکي

د جي اس ام)GSM( فعال مشرتکني توزیع شوي سيم کارتونه

ټلويزيوين چينلونه

د اف ام)FM( راډيو شبکې

د مخابراتو  سکټور کې پانګونه
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خدمات انترنت در افغانستان

۳۰٪ ۵ ۲
مشترکین که در خانه استفاده می کند

 شرکت مخابراتی شرکت مخابراتی

۶۲ ۱۱۰،۰۰۰
تعداد کمپنی ها مجموع کارمندان کمپنی ها

جغرافيه افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی

۸۹٪

8

۲۶ فیصد مردم از خدمات 

انرتنیتی استفاده می کند
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گراف مقایسوی جمع آوری عواید سالهای مالی ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

ارقام به میلیارد افغانی

1392 1393 1394 1395 1396 1397

3.2

0.9

3.2

5.9
7.4

8.7

مصرف بودجه انکشافی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

1392 1393 1394 1395 1396 1397

51.7%

19.4%

52.8%

29.8%

59.2%

91.6%

9

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت د مشــرتابه او کارکوونکــو د هڅــو او د پروســو او سيســټمونو د جوړولــو پــه پایلــه کــې وزارت وکــوالی شــول، پــه ۱۳۹۷ 

مالــي کال کــې د تېــر کال پــه پرتلــه 38 ســلنه خپــل عوايــد زیــات کــړي او پــه ملــي بودجــه کــې لــوی ســهم ادا کــړي.

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت پــه تېــرو شــپږو کلونــو کــې وکــوالی شــو، د غــوره رهبــرۍ او کارکوونکــو د هڅــو پــه پایلــه کــې د لومــړي ځــل 

لپــاره ۹۱،۶ ســلنه پراختيايــي بودجــه پــه یــو شــمېر مهمــو، ملــي او ګټــورو پــروژو بانــدې ولګــوي. 

د ۱۳۹۲ مالي کال څخه تر ۱۳۹۷ مالي کال پورې د عوايدو ټولونې مقايسوي ګراف

د ۱۳۹۲ مالي کال څخه تر ۱۳۹۷ مالي کال پورې د پراختيايي بودجې د لګښت مقايسوي ګراف
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ــد و  ــات جدی ــه امکان ــه طــور خــاص کشــورهای آســیای میان ــه ب ــا کشــورهای منطق ــط ســکتوری ب ــا گســترش رواب ب

ســهولت هــای بــی شــماری را در بــر دارد کــه از جملــه زمینــه رهایــی از انحصــار و وابســتگی  بــه یــک منبــع  را فراهــم 

نمــوده و راه هــا را بــه مارکیــت هــای آســیای میانــه و اروپــا مــی گشــاید.

10

گسترش روابط 
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2
د الکټرونيکي حکومتدارۍ ترويج

e-Government
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ــرای حفــظ معلومــات  ــوده و ب ــی ب ــزرگ و مهــم مل ــروژه ب ــی  یــک پ معرفــی سیســتم الکترونیکــی ســازی اســناد هویــت مل

هموطنــان صــد فیصــد مصــؤن و در آن از پیشــرفته تریــن تکنالــوژی هــای جهــان اســتفاده بعمــل آمــده اســت، کــه ایــن پــروژه 

شــامل توزیــع کارت هویــت ملــی )تذکــره الکترونیکــی(، توزیــع جــواز رانندگــی، ثبــت عــراده جــات، شــفافیت و تســریع در رونــد 

انتخابــات، حــذف جعــل کاری و تقلــب هــا، ســرعت امــور، تامیــن امنیــت، و در مجمــوع بــه منظــور انکشــاف، تــدارک، تهیــه، 

آمــوزش، نصــب، حفــظ  و مراقبــت کاربرهــای نــرم افــزار )Software(  و وســایل کــه بــرای تأســیس مراقبــت چارچــوب سیســتم 

معلومــات بــرای مــادل هــای حکومتــداری الکترونیکــی از طــرف وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی ایجــاد گردیــده اســت، 

اســاس حکومتــداری الکترونیکــی را تشــکیل داده اســت. 
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تذکره اکلترونیکی ترافیک الکترونیکی اتصال دیجیتال
صدور جواز برای شهروندان

افغانستان

مدیریت شهروندان

این بخش شامل درج
معلومات شخصی میباشد
  مثال اسم ولد گروپ خون

سیستم مدیریت کارت

نشان انگشت
معاینه چشم

گرقتن عکس شخص
و امضاء شخص

کارت بیومیتریک

چاپ کارت 
در صورت مفقود شدن کار

باطل ساختن کار در صورت
مفقود شدن      

خوانش چپ کارت

زیربنا (زیرساخت) های کلیدی عمومی

سیستم الکترونیکی سازی اسناد هویت ملی برای جمهوری اسالم افغانستان

 راه حل ها برای مصوونیت
معلومات

محرمیت معلومات
دقیق بودن معلومات

به دسترس بودن معلومات 

تهیه و شخصی سازی معلومات

 نوشتن یا حک کردن معلومات

 در روی چیپ که در کارت

جابجاه شده

 ماشین چاپ نوع

 ماشین چاپ مخصوص برای

چاپ کارت

جواز رانندگی الکترونیکی

 جواز رانندگی که معلومات

 شخصی راننده در ان  درج

میباشد

ثبت نقلیه

 در این سند تمام معلومات

 نقلیه از جمله نمبر پلیت، نمبر

انجن و غیره درج میباشد

 سیستم اتصال دیچیتال بخاطر

 دسترسی و مصوونیت

معلومات

 پورتال شهروند جهت دسترسی

 شهروندان به معلومات مربوط

 به خود شان و همچنان نماش

 دادن نوع خدمات

هسته صدور جواز

مرکز صدور جواز

سیستم مدیریت زیر ساخت ها

 مرکز صدور جواز حکومتداری

اکلترونیکی

MX6000

سیستم الکترونیکی سازی اسناد هویت ملی برای جمهوری اسالمی افغانستان 
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د افغانستان د الکټرونيکي حکومتدارۍ مرکز 

 Afghanistan e-Gov Center

پــه  وزارت  ټکنالوجــۍ  معلوماتــي  او  مخابراتــو  د 

ــي  ــې د الکټرونيک ــواد ک ــه هې ــې پ ــي کال ک ۱۳۹۷ مال

حکومتــدارۍ د ترويــج پــه موخــه، د الکټرونيکــي 

ــې د وزارت  ــړ چ ــوړ ک ــز ج ــی مرک ــدارۍ لومړن حکومت

مســلکي، تخنيکــي او د تحقيقانــو د برخــې کارکوونکي 

ــټمونو او  ــو ، سيس ــدې، د تحقيقات ــر الن ــو چت ــر ی ت

ــو، د  ــو جوړول ــدارۍ د پروګرامون ــي حکومت الکټرونيک

الکټرونيکــي حکومتــدارۍ د ودې پــه موخــه د دولتــي 

کارکوونکــو د ظرفيــت لوړونــې، د ســافټويرونو جوړونې 

ــارع  ــازۍ لپ ــاده س ــو د س ــو پروس ــه خدمات او د عام

ــوي.  ــت ک فعالی

د افغانســتان د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ مرکــز د 

اوســني وضعيــت ارزونــې تــر څنــګ، پــه افغانســتان 

کــې د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ نــوې ټکنالوجــي 

ــلوي  ــره نښ ــل س ــو ب ــي ادارې ی ــوي، دولت ــي ک معرف

ــې  ــره ده چ ــي تذک ــې الکټرونيک ــړی ګام ي ــې لوم چ

ــر ژر  اوســمهال د پاســپورټ ســره وصــل شــوې او ډې

ــه د ټرافيــک سيســټم ســره هــم وصــل شــي چــې  ب

ــې  ــا او کار برخ ــړو، روغتي ــې د زده ک ــي ک ــه راتلونک پ

هــم ســره نښــلوي. 

ددغه مرکز سره د حکومتدارۍ د پروسو د چټکتيا په موخه د نوې ټکنالوجۍ څخه د ګټې اخیستنې زمينه پراخېږي. 

ــدارۍ پروســې ور ســره ســاده  ــږي، د حکومت ــا زیاتې ــدارۍ د پروســو د اغيزمنتي ــه الرې د حکومت ــدارۍ ل د الکټرونيکــي حکومت

کېــږي، هغــه اســانتياوې چــې د عامــه ادارې لــه خــوا خلکــو تــه وړانــدې کېــږي، آســانه، مطمينــې، بشــپړې او د ډاډ وړ کېــږي 

او د متقاضيانــو د موقعيــت پــه پــام کــې نيولــو پرتــه د عامــه خدماتــو پــه وړانــدې کولــو کــې چټکتيــا رامنځتــه کېــږي. 

دا مرکــز همــدا شــان د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ د ودې لپــاره، د الکټرونيــک الســلیک، د PKI جوړولــو )د معلوماتــو د امنيــت( 

الزم ګامونــه اخلــي او همــدا شــان يــې د اســان خدمــت ادارې لــه الرې الکټرونيکــي خدمــات پېــل کــړي، د الکټرونيکــي راکــړې 

ورکــړې لپــاره يــې زمينــه ســازي کــړې چــې اوســم هــال د موبایــل لــه الرې د دولتــي کارکوونکــو د معاشــونو ورکــړې پروســه 

پېــل شــوې او وروســته بــه د برېښــنايي راکــړې ورکــړې لپــاره زمينــه برابرېــږي. 

د ځېرکې حکومتدارۍ لپاره د الکټرونيکي حکومتدارۍ زیربناوې

هاسټنګالکټرونيکي پېغامونهالکټرونيکي راکړه ورکړهالکټرونيکي السلیک

امنيت او هويتد پېرودونکو خدماتلېږد را لېږد انعطاف پذیری

15
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تــذکره الکتــرونیـکي

تذکــره الکترونيکــي یکــی از عناصــر کلیــدی در راســتای ترویــج حکومتــداری الکترونیکــی، همچنــان اســاس الکترونیکــی ســازی 

اســناد هویــت ملــی و عرضــۀ خدمــات عامــه بطــور آســان، ســریع و شــفاف بــه شــمار مــی رود.

تذکــره الکترونیکــی در راســتای تأمیــن امنیــت در کشــور، معامــات تجارتــی، اخــذ پاســپورت، جــواز هــای ترافیکــی، اســناد 

تحصیلــی و حقوقــی، خدمــات عامــه، تادیــۀ معاشــات، مبــارزه علیــه فســاد اداری و جلــب اعتمــاد مــردم نســبت بــه دولــت 

نقــش اساســی را ایفــا مــی نمایــد.

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی منحیــث ادارۀ مســئول در راســتای ترویــج حکومتــداری الکترونیکــی در کشــور، بــه ادارۀ 

ــوازم تخنیکــی و  ــه ل ثبــت و احــوال نفــوس در راســتای ایجــاد سیســتم تذکــره الکترونیکــی، طــرح هــای دیزایــن کارت، تهی

ســخت افــزاری، آمــوزش تخنیکــی کارمنــدان، حفــظ و مراقبــت از آن همــکاری همــه جانبــه نمــوده اســت.

ــامی  ــوری اس ــس جمه ــی رئی ــرف غن ــد اش ــأب محم ــت جالتم ــد از هدای ــی بع ــره الکترونیک ــع تذک ــد توزی ــبختانه رون خوش

افغانســتان در ســال ۱۳۹۷ آغــاز گردیــده و تــا کنــون بیــش از ۶۰،۰۰۰ اتبــاع کشــور تذکــره الکترونیکــی خویــش را بــه دســت 

ــد. آورده ان

 وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی در نظــر دارد در آینــده ســهولت هــای بیشــتری را همــراه بــا تذکــره الکترونیکــی بــه 

تمــام افغــان هــا مهیــا نمــوده در پــان دارد بــا توســعه توزیــع تذکــره الکتروکــی بــه آســانی و بــدون ضیــاع وقــت، فقــط بــا 

ــا اخــذ و  وارد کــردن نمبــر مسلســل، شــخص قــادر بــه دریافــت تمــام معلومــات الزم مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه ب

توزیــع تذکــره الکترونیکــی امکانــات ذیــل در اینــده نزدیــک مهیــا خواهــد گردیــد.

آغاز گردیده
اتباع کشور تذکره الکترونیکی

خویش را بدست آورده است

 نفر به خاطر اخذ تذکره الکترونیکی

ثبت نام کرده است

۱۳۹۷ ۶۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰

معارف صحت سند تحصیلی

پاسپورت نـکاح خط قباله جات

جواز راننده گی جواز کار
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سیســتم مرکــزی الکترونیکــی بــرای 

 e-Traffic System ترافیــک 

تیــم هــای تخنیکــی وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 

ــوط  ــوی ســاده ســازی پروســه هــای اخــذ اســناد مرب در پهل

ریاســت عمومــی ترافیــک، کارهــای ایجــاد سیســتم مرکــزی 

ــاز نمــوده کــه در مــاه  الکترونیکــی ترافیــک افغانســتان را آغ

قــوس ۱۳۹۷ تفاهمنامــه ای میــان وزارت مخابــرات و تکنالوژی 

معلوماتــی و وزارت امــور داخلــه کشــور بــه امضــا رســید، تــا 

سیســتم ترافیــک افغانســتان را عصــری و مجهــز بــا وســایل 

و تجهیــزات تکنالــوژی روز نماینــد، کــه ایــن پروســه تــا یــک 

ســال آینــده تکمیــل خواهــد شــد. 

متقاضیان

لیسنس و جوازسیر
انترنت

چک و کنترول لیسنس و جوازسیر
توسط ترافیک با ترمینل

ثبت موقیعت عراده جاتسیستم گمرکات اسکادوا

سیستم مدیریت گزارش دهی

ت
رن

نت
ر ا

 د
ظر

د ن
ور

 م
ود

حد
 م

ت
ما

لو
مع

 
ود

ش
می

ل 
سا

ار

معلومات عراده جات جدید
از طریق انترنت به دسترس

متقاضی قرار میگرد

معلومات عراده جات جدید
از گمرک به سیستم ترافیک انتقال میگردد

دسترسی معلومات در باره عراده جات جدید

ورکشاپ

17

چک و کنرتول الیسنس و جواز سیر توسط ترافیک با 

ترمینل

عکس طرح سیستم ترافیکی جدید افغانستان
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متقاضیان

لیسنس و جوازسیر
انترنت

چک و کنترول لیسنس و جوازسیر
توسط ترافیک با ترمینل

ثبت موقیعت عراده جاتسیستم گمرکات اسکادوا

سیستم مدیریت گزارش دهی

ت
رن

نت
ر ا

 د
ظر

د ن
ور

 م
ود

حد
 م

ت
ما

لو
مع

 
ود

ش
می

ل 
سا

ار

معلومات عراده جات جدید
از طریق انترنت به دسترس

متقاضی قرار میگرد

معلومات عراده جات جدید
از گمرک به سیستم ترافیک انتقال میگردد

دسترسی معلومات در باره عراده جات جدید

ورکشاپ

بــه  افغانســتان  ترافیــک  الکترونیکــی  مرکــزی  سیســتم 

ــتم  ــا سیس ــوده و ب ــط ب ــی  مرتب ــره الکترونیک ــتم تذک سیس

گمــرکات وصــل خواهــد گردیــد کــه الزم اســت جــواز ســیر و 

جــواز رانندگــی )الیســنس( بعــد از شناســایی دقیــق هویــت 

اشــخاص )حقیقــی( صــادر گــردد و بــر مبنــای آن متخلفیــن، 

ــطح  ــده و س ــایی گردی ــن شناس ــایط و مجرمی ــارقین وس س

جرایــم جنایــی، ترافیکــی و تخلفــات ترافیکــی در کشــور 

ــد. ــش یاب کاه

فواید این سیستم به شکل مختصر ذیًا ذکر میگردد:

جاگزینــی کارت هوشــمند جــواز ســیر و جــواز رانندگــی بــه 	 

ــوض کتابچه؛ ع

درج تمامی معلومات متقاضی در سیستم و دیتابیس؛	 

کنترول معلومات به شکل درست؛	 

درج تخلفات ترافیکی توسط سیستم؛	 

جلوگیری از فساد اداری؛	 

جمع آوری عواید به شکل شفاف؛	 

اتصال آن به سیستم تذکره الکترونیکی؛	 

18

متقاضیان جواز الیسنس دریوری و 

جواز سیر
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اداره آسان خدمت با همکاری وزارت داخله و اداره ترافیک مراحل مغلق دریافت کتابچه جواز سیر را به شکل اساسی ساده سازی و سهل نموده از 9 مرحله به 4 

مرحله تقلیل یافته است.

پروسه دریافت جواز رانندګی نیز از طرف تیم های تخنیکی ادارت آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ساده سازی

 و بعد از تطبیق پروژه الکترونیکی سازی ترافیک به شکل جواز الکترونیک اجرا خواهد شد.

برای تمدید جواز رانندګی يا الیسنس دریوری تیم های تخنیکی وزارت پروسه ها را برای هموطنان عزیز را ساده تر و سهل ساخته است. 
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پروسه تمدید جواز اليسنس دریوری بین المللی که قبال پروسه های طوالنی داشت و وقت زیاد را در بر میگرفت، فعال توسط اداره آسان خدمت ساده سازی 

شده و در هفت مرحله آسان تمدید میگردد.

برای اخد جواز وسایط نقیله قبال زمان زیادی نیاز بود، اما بعد از ساده سازی پروسه اخد این جواز فعال در پنج مرحله آسان میتوانید برای وسایط نقلیه جدید 

جواز دریافت نمایید.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن ساده سازی پروسه تمدید جواز وسایط نقیله، با وزارت داخله و اداره ترافیک تفاهمنامه را امضا نموده که سیستم 

ترافیک افغانستان با وسایل عصری تجهیز و کارمندان این اداره از طرف تیم های تخنیکی اموزش داده شود. 



له ژمنـې تر عمــله

ــي ټکنالوجــۍ  ــو او معلومات د پاســپورټ د صــدور پروســه د مخابرات

وزارت د تخنيکــي کارکوونکــو لــه خــوا پــه ۱۳۹۷ کال کــې الکټرونيکــي 

ــه مطالعــې او هــر اړخيــزې ارزونــې وروســته د پاســپورټ  شــوه او ل

اخیســتلو ۱۶ مغلقــې مرحلــې ۵ مرحلــو تــه راښــکته شــوې. 

ــن  ــپورټ انای ــه د پاس ــه موخ ــا پ ــش د چټکتي ــپورټ د وې د پاس

ــت  ــات وخ ــو د زی ــدا راز د هېوادوال ــوی او هم ــوړ ش ــټم ج سيس

نيولــو  د مخنيــوي، پــه پاســپورټ ریاســت کــې د بېروبــار کمولــو، د 

پاســپورټ ریاســت پــه چــارو کــې د داخلــي او خارجــي الســوهنو د 

مخنيــوي او هېوادلــواو تــه د ســهولت پــه موخــه د آســان خدمــت 

ادارې لــه لــوري لــه رســمي پرانېســتې وروســته بــه د هېوادوالــو پــه 

واک کــې ورکــول شــي. همــدا شــان د پاســپورټ اخيســتلو پروســې 

ــه د  ــه موخ ــي پ ــره وال ــو د ک ــتونکو د معلومات ــا او د غوښ د چټکتي

پاســپورټ سیســټم د الکټرونيکــي تذکــرې ســره وصــل شــوی چــې 

ــوم، د پــار  د پاســپورټ ریاســت کارکوونکــي ځانګــړي معلومــات) ن

ــه( د  ــو نېټ ــمېره او د زېږېدل ــرې ش ــای، د تذک ــېدلو ځ ــوم، د اوس ن

ــي  ــات ډول واخل ــه اتوم ــه پ ــټم څخ ــه سيس ــرې ل ــي تذک الکټرونيک

د پاسپورټ د ورکړې لپاره د نوي سیستم جوړنه 

او پــه پاســپورټ کــې ځــای پــر ځــای شــي. د پاســپورټ چاپېريــال  

ــه د  ــره ب ــه دې س ــو دی او پ ــاره چمت ــام لپ ــو د ادغ ــادو پروس د ي

پاســپورټ اخیســتلو پــه برخــه کــې الزمــې آســانتياوې رامنځتــه شــي 

ــه ســره،  ــري چــې ل ــه ل ــا ن ــور اړتي ــه ن او د پاســپورټ غوښــتونکي ب

ــړي. ــره تاييــد او بايومتريــک وک ــه تذک خپل

مرحــلهمرحــله مغـلق

۱۶۵

۱،۳۲۶،۹۸۴
د نوي سيسټم له الرې وېشل شوې پاسپورټونه

۴۱،۱۰۸
د نوي سيسټم له الرې وېشل شوې ويزې
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ــی  ــی در ادارات دولت ــداری الکترونیک ــاس حکومت ــتم اس ــن سیس ای

ــی،  ــع بشــری، مال را تشــکیل میدهــد و شــامل سیســتم هــای مناب

ــه  ــه در نتیج ــردد ک ــا میگ ــی ه ــا و دارای ــرارداد ه ــناد، ق اداری، اس

ســاده ســازی، شــفافیت و مؤثریــت را در قبــال دارد. ایــن سیســتم در 

وزارت  مخابــرات و ۸ وزارتخانــه  دیگــر تطبیــق گردیــده و در آینــده 

نزدیــک دیگــر دوایــر دولتــی را نیــز تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد:  

سیســتم GRP کامــًا محصــول متخصصیــن افغــان اســت، بــا 

ــب  ــت دارد و از جان ــی کشــور مطابق ــن و پروســیجرهای دولت قوانی

متخصصیــن تخنیکــی اداره آســان خدمــت و ریاســت عمومــی 

ــد  ــی بع ــوژی معلومات ــرات و تکنال ــی وزارت مخاب ــوژی معلومات تکنال

ــه  ــی  تهی ــن الملل ــه و اســتفاده از تجــارب بی ــه جانب ــی هم از ارزیاب

ــن سیســتم ایجــاد  ــی ای و انکشــاف داده شــده اســت. هــدف اصل

یــک چارچــوب کارآمــد بــرای دیجتــل ســازی تمــام نهادهــای دولتــی 

ــد.  ــی باش ــور م ــی در کش ــداری الکترونیک ــج حکومت ــوده و  تروی ب

ــا و ادارات  ــه ه ــال وزارتخان ــم - اتص ــن سیس ــی ای ــداف اساس اه

ــه  ــگیری ب ــی؛ - گزارش ــع  افغان ــد و جام ــتم واح ــک سیس ــط ی توس

ــد؛  ــتم واح ــتفاده از سیس ــا اس ــی ب ــع دولت ــق از مناب ــع و دقی موق

ــدم  ــن ادارات؛ ع ــناد بی ــات و اس ــازی معلوم ــریک س ــهولت در ش س

ــه شــرکتها و سیســتمهای خارجــی؛  ــت افغانســتان ب وابســتگی دول

قابلیــت تغییــر و نــو آوری بــدون هزینــه توســط کارمنــدان تخنیکــی 

ادارات مــی باشــد و وزارت مخابــرات در نظــر دارد تــا در ســال ۱۳۹۸ 

ــد.  ــق نمای ــتم GRP را تطبی ــا سیس ــه ه ــام وزارت خان در تم

قابــل یاداوریســت کــه پروگــرام ترویــج برنامــه ریــزی منابــع 

حکومتــی در 3 اداره دولتــی ذیــل موفقانــه تطبیــق گردیــده اســت. 

 در اثــر ســعی و تــاش رهبــری وزارت مخابــرات و کارمنــدان فنــی 

اداره اســان خدمــت ایــن برنامــه بــه زودی در ادارات ذیــل تطبیــق 

مــی گــردد.

ریاست جمهوری

شورای طبی 

افغانستان

اداره افغان

تلی کام

 پارالمان کشور

اتصال سیستماتیک شعبات از طریق GRP؛	 

شفافیت در روند کاری ادارات؛ 	 

نظارت و گزارشگیری دقیق از پروسهها؛	 

اتصال GRP با سیستم های وزارت مالیه و تدارکات ملی؛ 	 

اتصال وزارتخانه ها و مرکزی سازی ذخیره معلومات؛ 	 

 	 

برنامه ریزی منابع دولتی 

Government Resource Planning - GRP

منابع بشری

مالی و بودجه تدارکات

داریی ها

اسناد و ارتباطات

راپوردهی
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آسان خدمت 

په چټکه، رڼه او اسانه توګه د عامه خدماتو وړاندې کول

جواز راننده گی

تصدیق اسنادجواز سیر
تحصیلی

پاسپورت

تاییدی تذکره

مالیه - تکس

جواز تجارتی

د آســان خدمــت ادارې جوړولــو موخــه د عامــه خدمتونــو 

ــا او مثمريــت  ــا، اغېزمنتي ــو کــې د روڼتي ــه وړانــدې کول پ

ــه  ــو ت ــه خدمات ــدې عام ــر الن ــو چت ــر د ی ــتل، ت راوس

ــاد  ــځ د اعتم ــر من ــت ت ــو او دول ــی او د هېوادوال السرس

ــول دي.  ــه ک رامنځت

او  کولــو  ســاده  د  پروســو  د  اداره  خدمــت  آســان 

ــدو  ــه اړون ــو، پ ــاو لوړول ــو، GRP، د لوړتي ــي کول الکټرونيک

ادارو کــې فزيکــي تغيــرات، د ادارو اړتيــا وړ تقنینــي 

اســنادو کــې تعديــات، د اعانونــو لــه الرې د عامــه 

پوهــاوي پروګرامونــو پــه برخــه کــې کار کــوي. 

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت دغــه برنامــه 

کــې لــه پېــل تــر اوســه، د عامــه خدماتو لســګونه پروســې 

ــرې  ــورې ډې ــوي دي او ن ــي ش ــوي او ډيجيټل ــاده ش س

پروســې د ســاده ســازۍ پــه حــال کــې دي چــې پــه لنــډ 

ډول يــې پــه النــدې چــوکاټ کــې وړانــدې کــوو. 

 د عامه خدماتو ساده شوې پروسې

موخې:. 1

د اوږدو او سختو پروسه ساده کول، . 2

تر یو چتر الندې د عامه خدماتو وړاندې کول، . 3

د عامــه خدماتــو پــه برخــه کــې د دولتــي کارکوونکــو . 4

ــوړول،  ظرفيت ل

ــو . 5 د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ او الکټرونيکــي خدمات

لپــاره زمينــه برابــرول، 

د روزل شــويو او وړ کارکوونکــو پــه همــکارۍ او . 6

مرســته د حســاب ورکولــو او روڼتيــا رامنځتــه کــول،

د خصوصــي ســکټور لپــاره د خدماتــو وړانــدې کولــو . 7

ښــه کېــدا او پانګوالــو تــه د الزمــو اســانتياو رامنځتــه 

 ، ل کو

د دولتــي کارکوونکــو ســره د عامــه خدماتــو د وړاندې . 8

کولــو پــه برخــه کــې د متقاضيانــو د اړيکــو کمول، 

پــه کابــل او واليتونــو کــې د عامــه خدماتــو د . 9

جــوړول،  مرکزونــو 

ــارم . 10 ــاټ ف ــي پ ــاره حقوق د آســان خدمــت ادارې لپ

ــه کــول. رامنځت

25
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا 

ټول وړاندې کېدونکي عامه خدمتونه، چې 

اوس مهال د بېالبېلو خپلواکو ادارو له لوري 

وړاندې کېږي، آسان خدمت اداره له دې 

ادارو رسه د خدمتونو په ساده کولو، برښنايي 

کولو او له یو چرت څخه په پرمختللې بڼه 

هیوادوالو ته وړاندې کولو کې مرسته کوي. 

وزارت مالیه

وزارت امور خارجه

وزارت عدلیه

وزارت تجارت و صنایع



عکس: د آسان خدمت مرکزي ودانۍ چې د  

ISO په نړیوالو ستندردونو په نظر کې نیولو 

رسه جوړېږي
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د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت د کوچنيــو او 

ــې، د ســوداګريزو  ــو ټولون ــو، د ماليات ــه ورکوونک ــو مالي منځني

جوازونــو اخیســتلو او هېوادوالــو تــه د عامــه خدماتــو د 

اســانتيا پــه موخــه د اســان خدمــت لومړنــی مرکــز پرانېســت

د مالياتو ټولونې او سکټوري جوازونو لپاره د آسان خدمت لومړی مرکز

پــه دغــه مرکــز کــې نــه یواځــې دا چــې کوچنــۍ او منځنــۍ 

ماليــې را ټولېــږي، بلکــې د یــو کمپلکــس پــه توګــه د پانګوالــو 

لپــاره د بانــک، ســوداګريزو او ســکټوري جوازونــو اســانتياوې 

هــم لــري. 

ــع  ــز پرانېســتې ســره د وخــت او ســرچينو د ضاي ــه مرک ددغ

کېــدو مخنيــوی کېــږي، د الکټرونيکــي حکومتــدارۍ پــه برخــه 

کــې نــوی ګام شــمېرل کېــږي چــې د عامــه خدماتــو د اســانتيا 

پــه برخــه کــې مهــم رول لوبــوي. 

29
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LMIS-ایجاد پورتال آسان وظیفه و سیستم معلومات بازار کار

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی بخاطــر دسترســی شــهروندان بــه اعانــات، وظایــف و ترینینــگ هــا پورتــال آنایــن 

آســان وظیفــه را ایجــاد نمــوده تــا متقاضیــان بتواننــد بشــکل ســریع و ســاده پروفایــل خــود را ایجــاد و بــه آســانی بــه وظایــف 

اعــان شــده درخواســت نماینــد. همچنــان تمامــی ادارات دولتــی بــدون کــدام هزینــه مــی تواننــد اعانــات, وظایــف و ترینینــگ 

هــای خــود را از آســان وظیفــه نشــر نماینــد. 

سیســتم معلومــات بــازار کار-LMIS: حکومــت جهــت تصمیــم گیــری بهتــر بــرای ایجــاد کاریابــی بــرای شــهروندان بــه آمــار دقیق 

و بــا اعتبــار در مــورد کادر هــای مســلکی و بــا تجربــه کــه ثبــت شــده باشــد نیــاز دارد. سیســتم بــازار کار بعــد از طــی مراحــل 

قانونــی بــا وزارت معــارف، تحصیــات عالــی و انســتیتوت هــای مســلکی بشــکل خــودکار وصــل و آمــار دقیــق را ثبــت مــی 

ــار و  ــا اعتب ــازار کار میتوانــد حکومــت را در تصمیــم گیــری کمــک نمــوده آمــار ب نمایــد. بدیــن صــورت، سیســتم معلومــات ب

دقیــق را هــر زمــان بدســت آورنــد. بــا تطبیــق ایــن سیســتم بیروکراســی موجــود در بــازار کار از بیــن خواهــد رفــت، تمــام نهــاد 

هــای پالیســی ســاز آمــار دقیــق و موثــق کــدر هــا و افــراد مســلکی را ارایــه خواهنــد نمــود و از ســوی دیگــر ســهولت بــزرگ 

بــرای متقاضیــان کار ایجــاد میگــردد.

30



له ژمنـې تر عمــله

تادیات معاشات کارمندان دولتی از طریق مبایل

Mobile Salary Payments - MSP

بــه منظــور پرداخــت حقوق)معاشــات( از طریــق موبایــل 

ــت: ــه اس ــام پذیرفت ــر انج ــای زی کاره

ایجــاد اپلیکیشــن شــرکت افغــان بیســیم بــرای راجســتر 	 

نمــودن و بایومتریــک گرفتــن کارکنــان دولتــی؛

محتــرم 	  اداره  بیــن  همــکاری  تفاهمنامــه  امضــای 

ارگانهــای محــل و وزارت محتــرم مخابــرات و تکنالــوژی 

معلوماتــی؛

تــداوم پروســه راجستریشــن دوره امتحانــی در والیــات 	 

ــن وزارت  ــرای 32000 کارک ــروان ب ــار و پ ــار، ننگره کنده

ــام رســیده  ــه اتم ــاز آن ب ــاز دو ف ــه از ســه ف ــارف ک مع

اســت؛ 

آغــاز نظــارت اداره »دیدبــان شــفافیت« از تطبیــق 	 

برنامــه تادیــه معاشــات از طریــق موبایــل در وزارت 

محتــرم معــارف؛

شــروع تــدارکات برنامــه تفتیــش از پروســه تادیــه 	 

معاشــات از طریــق موبایــل؛ 

پرداخــت معاشــات کارمنــدان وزارت کار، امــور اجتماعــی 	 

شــهدا و معلولیــن در والیــات کابــل، هــرات، بلــخ، 

ــدز؛ ــار و کن ننگره

و تطبیــق دور اساســی تادیــه معاشــات از طریــق موبایــل 	 

در وزارت معــارف حــدودا )116،000( کارمنــد درمقطــع 

ارزیابــی میباشــد.   

کـــــارمنــد وزارت
کـار و امور اجتماعی

منسوبیــن

وزارت داخله

والیت

ولسوالی

 ثبت و راجستر معلمین جریان دارد

کارکن وزارت معارف دروالیات
ننگرهار،پروان وکندهار راجسترگردیده

است

۵۲۰۰

۲۴،۶۰۶
کارکن وزارت معارف از ماه سنبله

معاشات شان را درسه والیت کندهار پروان
 وننگرهار ازطریق موبایل دریافت میکند

۱۰،۹۰۰

۱۲

۴۹

۱۵،۰۰۰
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دور آزمایشــی راجستریشــن در والیــت کابــل بــه تاریــخ 	 

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ بــرای کارمنــدان موفقانــه بــه اتمــام رســید و 

ــد آغــاز  ــرای راجســتر نمــودن ۴۳۰۰۰ کارمن قــرار اســت ب

بــک ارنماینــد.

تهیــه و تــدارک وســایل تخنیکــی راجسترشــن دروالیــات 	 

توســط  هرات،بلخ،پکتیا،لغمان،بدخشان،تخاروخوســت 

شــرکت مخابراتــی روشــن بــرای راجســتر نمــودن ۷۳۰۰۰ 

ــد وزارت معــارف. کارمن

پرداخــت معاشــات ۵۲۰۰ کارمند وزارت کار امــور اجتماعی 	 

در والیــات کابــل، هــرات، بلــخ، کنــدز، بدخشــان، ننگرهار، 

ــت در  ــدان ۲۶ والی ــن کارمن ــار راجسترش ــا و کنده پکتی

وزارت کار امــور اجتماعــی درحــال جریــان مــی باشــد.

کـــــارمنــد وزارت
کـار و امور اجتماعی

منسوبیــن

وزارت داخله

والیت

ولسوالی

 ثبت و راجستر معلمین جریان دارد

کارکن وزارت معارف دروالیات
ننگرهار،پروان وکندهار راجسترگردیده

است

۵۲۰۰

۲۴،۶۰۶
کارکن وزارت معارف از ماه سنبله

معاشات شان را درسه والیت کندهار پروان
 وننگرهار ازطریق موبایل دریافت میکند

۱۰،۹۰۰

۱۲

۴۹

۱۵،۰۰۰
مجموعننگرهار

۴۰،۰۰۰

۳۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰

۱۰،۰۰۰

۰

پروان کندهار
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ظرفیت سازی در ادارات دولتی

انکشــاف ظرفیــت هــا یکــی از مهمتریــن و موثــر تریــن بخــش اداره آســان خدمــت وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 

افغانســتان میباشــد کــه هــدف ایــن برنامــه مطابــق بــه نیازمنــدی هــا و شــرایط کاری بــه اســاس تغییــر سیســتم برگــزاری 

برنامــه هــای آموزشــی بــرای ادارات کــه خدمــات عامــه را ارایــه مــی نماینــد اســت، تــا بتوانــد  برخــورد بــا مراجعیــن، اســتفاده 

ســالم از تکنالــوژی و تجهیــزات در محیــط کار را بیاموزنــد، خدمــات عامــه باکیفیــت را بــه مشــتریان و متقاضیــان عرضــه نمــوده، 

در ارایــه خدمــات عامــه رضایــت شــهروندان و متقاضیــان حاصــل گــردد. وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی در ۱۳۹۷ مالــی 

برنامــه هــای متعــددی را بــرای ظرفیــت ســازی کارمنــدان دولتــی در ۱۷ اداره دولتــی دائــر نمــوده اســت.

اداره مختلف
  دولتــــــی

کارمند دولتی در بخش های
ارتباطات و هماهنگی

رهبری و نظارت، مدیریت ، خالقیت
 کار و دفترداری

معلومات و اهمیــــت اداره

آسان خدمت و نقش ادارات

 دخیل و و اگاهی دهی عامه

مدیریت منازعه، تشویق و تحرک

بخشیدن ، مدیریت فشار روحی، طرز

برخورد و مسولیت های کارکن

  کارمند دولتی در بخش

۱۷
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شرکت های خدمات تلیفون مبایل

۱

۳۱۰

۱۱۳
شرکت خدمات تلیفون ثابت

 شبکه های تلویزیون

شبکه های رادیو اف ام
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Afghan Telecom افغان ټیلې کام

افغــان ټېلــې کام مخابراتــي شــرکت د مخابراتــو او معلوماتــي 

ــه  ــرتابه پ ــوي مش ــدې د ن ــرۍ الن ــر رهب ــۍ وزارت ت ټکنالوج

ــه  ــې ددغ ــو کال ک ــر ي ــه تې ــول، پ ــوالی ش ــره وک ــګ س رات

ــي او  ــام وړ اصاحــات راول ــې د پ ــو برخــو ک ــه ټول شــرکت پ

د ۱۳۹۷ مالــي کال پــه پــای کــې وتوانېــد چــې ماليــې وزارت 

ــوه  ــه س ــارده او نه ــور میلی ــوه ۴.۹) څل ــه پل ــو ل ــه د ماليات ت

ــه دې جملــې ۳.۸)  ــه( افغانــۍ ماليــات ورکــړي چــې ل میلیون

ــۍ د ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷  ــه( افغان ــوه ميليون ــه س ــارده ات درې ميلي

ــارد او  ــو ميلي ــارد) ي ــې ۱.۱ ميلي ــو وې او پات ــو د ماليات کلون

يــو ميليــون( افغانــۍ د راتلونکــو کلونــو د مخکــې ورکــړې او 

  .)Spectrum( ــپکټرم ــان د 4G د س ــدا ش هم

افغــان ټېلــې کام ادارې همــدا شــان د مالــي چــارو د روڼتيــا 

پــه موخــه د Quick Book سيســټم کــړی، د ERP بشــپړ 

سيســټم اخیســتل شــوی او د انټرنېــټ د پراختيــا، د خدماتــو 
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ــر         ــوري فايب ــه د ن ــو ت ــکوني کورون ــو او مس ــت لوړول د کېفي

ــه دي.  ــل کام راتلونکــي پانون ــان ټې ــې طرحــه د افغ د غځون

د ۱۳۹۸ کال تــر پــای پــورې پــه افغانســتان کــې د انټرنېټــي 

خدماتــو نرخونــو کــې د پــام وړ کمښــت راځــي او د انټرنېــټ 

ــه یــو اړخــه پــه  اوســنی ظرفيــت دوه چنــده لوړېــږي چــې ل

افغانســتان کــې د انټرنېــټ اړتيــاوې پــوره کېــږي او لــه بلــه 

ــې  ــي اړيک ــره انټرنيټ ــو س ــو هېوادون ــو ګاونډی ــوه د ټول پل

ــاوړې کــړي.  پی

د تېــر کال د عوايــدو پــه تناســب افغــان ټېلــې کام شــرکت پــه 

۱۳۹۷ مالــي کال کــې عوايــد ۱۱ ســلنه زیــات کړي. 
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شرکت مخابراتی سالم

 سایت جدید

در سال ۱۳۹۸

،شرکت مخابراتی سالم در سال ۱۳۹۷ همچنان در مناطق مختلف افغانستان سایت های جدید مخابراتی را ایجاد نموده

تا تمام افغان ها به شکل متوازن از خدمات مخابراتی مستفید شوند

شرکت مخابراتی سالم در سال جدید در مناطق مختلف افغانستان ایجاد نموده تا تمام افغان ها به شکل متوازن از خدمات

مخابراتی مستفید شوند

همچنان در سال ۱۳۹۷ شرکت سالم توانست تعداد سايت های کم عوايد از ۲۲۱ سايت به ۱۶۱ سايت کاهش دهد

۵۰۰

 مشتـــرک

 قطعه سيم کارت

در سال ۱۳۹۷ مشترکین شرکت سالم
از ۱.۷ مليون مشترک به

 میليون

۲.۴

 قطعه سيم کارت

۱۰۰،۰۰۰ ۱۵۵،۰۰۰
 وزارت امورداخله وزارت دفاع ملی

وصل نمودن ۳۰ سایت شبکه
سالم به شبکه فایبر نوری
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Active Customers Cash Flow from Scratch Cards
E-top up (AFN)
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له ژمنـې تر عمــله

انـکشاف شبکه فایبر نوری افغانستــان 

سال تایسس

۲۰۰۷ 

4700 کیلومتر مجموع فایبر 

نوری در افغانستان

125 میلیون سرمایه گذاری از بودجه 

انکشافی دولت مجموعا 3686 

کیلومتر فایبر نوری در 21 والیت

27 میلیون دالر سرمایه گذاری از 

طرف بانک جهانی برای تمدید 1014 

کیلومتر فایبر نوری در 5 والیت

۱۵۲ میلیون سرمایه گذاری 

مجموعی

ساحه پوشش

۲۵ والیت

ــدود 152  ــه در ح ــه مرحل ــوری در س ــر ن ــاف فایب ــرای انکش ب

ملیــون دالــر بــه مصــرف رســیده و تــا ســه ســال آینــده شــبکه 

مذکــور بــه ۹ والیــت باقــی مانــده بــا هزینــه 51 میلیــون دالــر 

بــه پایــه اکمــال خواهــد رســید. همچنــان تمدیــد فایبــر نــوری 

ــر  ــا۴۰۰ کیلومت ــن( ب ــرز چی ــی م ــل ال ــز واخــان از)بروغی دهلی

طــول یکــی از دیگــر اقدامــا وزارت مخابــرات برای توســعه این 

شــبکه در ســال ۱۳۹۷ بــوده کــه بــا  تطبیــق و بهــره بــرداری از 

ایــن پــروژه، افغانســتان  ازنیازمنــدی و وابســته گــی بــه دیگــر 

کشــور هــا در خصــوص تهیــه انترنــت رهایــی پیــدا نمــوده و 

ــی  ــرات وتکنالوج ــوری، وزارت مخاب ــبکه فایبرن ــعه ش ــا توس ب

ــد: ــال مینمای ــل را دنب ــتراتیژیک ذی ــداف س ــی اه معلومات

مبــدل نمــودن افغانســتان بــه معبــر ترانزیــت معلومــات . 1

در منطقــه 

ــه . 2 ــرای گســترش دسترســی سرتاســری ب ــه ســازی ب زمین

ــی در ســطح کشــور خدمــات تکنالوجــی معلومات

زمینــه ســازی بــرای اســتفاده از تکنالوجــی معلوماتــی در . 3

ارایــه خدمــات صحــی ، تعلیمــی وتحصیلــی

فراهــم ســازی زیربنــا هــای اساســی بــرای اتصــال . 4

اســتفاده کننــدگان بــه شــبکه ملــی فایبرنــوری 

فراهم آوری زمینه ایجاد جامعه معلوماتی. 5

نقــش اساســی دراحــداث مرکــز ترانزیــت انترنــت کــه از ایــن 

مســیر نــه تنهــا افغانســتان بــه  اروپــا، کشــورهای افریقایــی و 

آســیایی وصــل دیجتلــی پیــدا مــی کنــد، بلکــه  نقــش چهــار 

راه دیجتلــی میــان پاکســتان، هنــد، ایــران، ازبکســتان، چیــن، 

تاجکســتان و ترکمنســتان در بخــش مخابــرات  را ایفــا خواهد 

نمــود.  همچنــان بــر عــاوۀ اشــتغال زایــی بــه جوانــان کشــور، 

از یــک ســو قیمــت انترنــت و خدمــات مخابراتــی در کشــور 

ارزان تــر مــی شــود و از ســوی دیگــر  میلیونهــا دالــر از طریــق 

ترانزیــت خدمــات انترنتــی نصیــب افغانســتان خواهــد شــد. 
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افغان سـت

AfghanSat

نخســتین ماهــواره افغانســتان )افغــان ســت( در ثــور ســال 1393 افتتــاح گردیــد. ماهــواره افغــان ســت یــک گام بــزرگ وارزنــده 

در راســتای پیشــرفت وترقــی کشــور بــوده دارای ۱۰ ترانســپاندر ظرفیــت فعــال  دارد کــه ضروریــات کشــور را در حــال حاضــر 

مرفــوع مــی ســازد. 

ــن  ــق ای ــه از طری ــای ک ــهولت ه ــه س ــده و ازجمل ــا گری ــتان جابج ــرای افغانس ــرقی ب ــه ش ــدار 48 درج ــواره در م ــن ماه  ای

ماهــواره بــرای مــردم کشــور و بخصــوص مناطــق دور دســت مهیــا مــی گــردد ، گســترش ارتباطــات مخابراتــی 

در  افغانســتان  هــای  تلویزیــون  آن،  پهلــوی  در  همچنــان  تلویزیــون،  و  رادیــو  نشــرات  گســترش  نتــی،  وانتــر 

 کشــور هــای همســایه وکشــورهای آســیای مرکــزی و خــاور میانــه نیــز مــی تواننــد کــه نشــرات داشــته باشــند. 

قــرارداد ماهــواره افغــان ســت)۱( الــی جنــوری  ۲۰۲۱ بــوده و وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی بــرای فعــال ســازی افغــان 

ســت ۲ کارهــا و گفتگوهــا را بــا کشــور دوســت هندوســتان روی دســت گرفتــه تــا بتوانیــم در دو ســال آینــده تمــام تجهیــزات 

و امادگــی الزم بــرای فعــال ســازی افغــان ســت ۲ انجــام شــده امــاده فعالیــت و خدمــات باشــد.

وزارت مخابرات همچنان توانست که امسال قیمت افغان ست)۱( را از ۴ ميليون دالر به ۲ ميليون کاهش دهد.
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وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی در نظــر دارد بــا فراهم 

نمــودن زمینــۀ ترویــج  4G  از طریــق شــرکتهای مخابراتــی و 

ــه مراتــب بهتــر  ــر نــوری کیفیــت و ســرعت انترنــت را ب فایب

ســازد. 

ــز صــادر  ــر شــرکتها نی ــرای دیگ ــات 4G   ب ــه خدم  جــواز ارائ

شــده اســت. بــا عرضــۀ خدمــات انترنــت 4G  از طریــق ایــن 

شــرکتها و  گســترش خدمــات شــبکه فایبــر نــوری در سرتاســر 

ــاری  ــر و معی ــور بهت ــت در کش ــت انترن ــرعت و کیفی کشورس

ــا  ــتان ب ــودن افغانس ــل نم ــا وص ــان ب ــد. همچن ــد ش خواه

ــت  ــت انترنی ــه کیفی ــن و کشــورهای آســیای میان کشــور چی

ــد. ــود مــی یاب درافغانســتان بهب
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روابط و مواصالت منطقوی شبکه فایبر نوری
 شــبکه فایبــر نــوری عبــارت از شــبکه اتصــال شــهرها اســت 

کــه توســط کیبــل فایبرنــوری باظرفیــت مــورد نیــاز تشــکیل 

ــت  ــی انترن ــا شــبکه جهان ــه اتصــال کشــور را ب ــده زمین گردی

ــه ظرفیــت  ــوری افغانســتان ب ــد. شــبکه فایبرن فراهــم مینمای

 Synchronous    ــی ــتفاده از تکنالوج ــا اس ــور )Core( ب 36 ک

ــت. ــده اس ــن گردی Digital Hierarchy)SDH( دیزای

شــبکه فایبرنــوری افغانســتان درســه مرحلــه عمدتــًا از بودجــه 

ــول  ــه ط ــبکه ب ــن ش ــت. ای ــده اس ــاد گردی ــور ایج ــی کش مل

ــت  ــور را تح ــت کش ــوی ۲۵ والی ــکل حلق ــر بش ۴۷۰۰ کیلومت

پوشــش خــود قــرار داده کــه درحــدود ۱۰۰۰ کیلومتــر آن 

ــبکه  ــت.  ش ــده اس ــق گردی ــی تطبی ــک جهان ــک بان ــه کم ب

ــورهای  ــای کش ــبکه ه ــا ش ــتان ب ــی افغانس ــوری مل فایبرن

همســایه ایــران، ازبکســتان، ترکمنســتان، تاجکســتان و 

ــت. ــده اس ــل گردی ــتان وص پاکس

ــه  ــه ب ــورهای منطق ــا کش ــکتوری ب ــط س ــم رواب ــا تحکی  ب

ــد و  ــات جدی ــه امکان ــیای میان ــورهای آس ــاص کش ــور خ ط

ســهولتهای بیشــماری را در بــر دارد کــه از جملــه زمینــه رهایــی 

ــوده و  ــم نم ــع  را فراه ــک منب ــه ی ــتگی ب ــار و وابس از انحص

ــاید.  ــا میگش ــه و اروپ ــیای میان ــای آس ــه مارکیته ــا را ب راهه

ــه  ــتان ب ــا افغانس ــود ت ــث میش ــط باع ــن رواب ــان ای همچن

یــک کشــور ترانزیتــی مبــدل گــردد و بــا گســترش مناســبات 

منطقــوی میتــوان در چارچــوب قوانیــن و مقــررات منطقــوی 

ــود.  ــر نم ــتفاده مثم ــد و از آن اس ــل ش داخ

برعــاوه در چارچــوب مواصــات بــا کشــورهای منطقــه 

ــار در  ــاه به ــدر چ ــق بن ــات از طری ــر مواص ــورهای دیگ و کش

ــاس  ــرح براس ــن ط ــرار دارد. ای ــرکت ق ــری ش ــت رهب اولوی

الگــوی مشــارکت ســکتور خصوصــی و دولتــی انجــام خواهــد 

ــادی  ــر اقتص ــا از نظ ــور م ــرح، کش ــن ط ــق ای ــا تحق ــد. ب ش

عمــًا بــه »گــذرگاه اطاعــات«)Transit Hub( منطقــه تبدیــل 

خواهــد شــد. شــرکت افغــان تیلیــکام در چارچــوب پانهــای 

میانمــدت و طویالمــدت بــه ارتقــای ظرفیــت تخنیکــی شــبکه 

ــر نــوری توجــه و تمرکــز کاری دارد کــه ایــن امــر باعــث  فایب

میشــود تــا بــه تعقیــب مواصــات منطقــوی، کشــور مــا بــه 

ــدل شــود.  ــه مب ــی آســیای میان ــز دیجیتل مرک

 از طریق بندر تورخم به پاکستان

 از طریق شیرخان بندر به تاجکستان

 از طریق بندرحیرتان به اوزبکستان

از طریق بندر آقینه به ترکمنستان

ازطریق بندر تورغندی به ترکمنستان

از طریق بندر
اسالم قلعه به ایران

ازطریق زرنج به ایران
شبکه وصل گردیده ولی مذاکرات

درقسمت راه اندازی سیستم درجریان است

از طریق بندرغالم خان به پاکستان
شبکه درخاک افغانستان تکمیل گردیده ولی

 ازجانب کشور پاکستان تکمیل نگردیده است

 از طریق بندر سپین بولدک به پاکستان
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 از طریق بندر تورخم به پاکستان

 از طریق شیرخان بندر به تاجکستان

 از طریق بندرحیرتان به اوزبکستان

از طریق بندر آقینه به ترکمنستان

ازطریق بندر تورغندی به ترکمنستان

از طریق بندر
اسالم قلعه به ایران

ازطریق زرنج به ایران
شبکه وصل گردیده ولی مذاکرات

درقسمت راه اندازی سیستم درجریان است

از طریق بندرغالم خان به پاکستان
شبکه درخاک افغانستان تکمیل گردیده ولی

 ازجانب کشور پاکستان تکمیل نگردیده است

 از طریق بندر سپین بولدک به پاکستان

ــت  ــه، قیم ــیای میان ــورهای آس ــت ازکش ــت انترن ــا دریاف ب

ظرفیت هــای فعلــی کاهــش نمــوده و تغییــر قابــل ماحظــه 

ــی  ــاس مذاکرات ــر اس ــد. ب ــد آم ــات خواه ــت خدم در کیفی

ــا ازبکســتان ادامــه دارد، قــرار اســت معلومــات کشــور  کــه ب

ــه پاکســتان و ایــران و بعــدًا  ــرده از طریــق افغانســتان ب نامب

ــال  ــات انتق ــت معلوم ــوان ترانزی ــه عن ــرقی ب ــای ش ــه اروپ ب

یابــد و ایــن ترانزیــت بــدون تردیــد عوایــد هنگفتــی را بــرای 

ــی خواهــد داشــت. ــت افغانســتان در پ دول

ادارات وصل شده با فایبر نوری

ریاست امنیت ملی وزارت امورداخله وزارت دفاع ملی

اداره اداره اداره

تحصیالت عالی

 موسسه

 مراکز صحی مـــکاتب

 گمرکات بانک ها

وزارت خانه ها
و ریاست های

 مستقل

۸

۳۱ ۲۲ ۲۵

۴۰ ۶ ۱۷

۱۴ ۴۰
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بــه منظــور تامیــن ارتباطــات مصئــون ومطمئــن ادارات مختلــف ســکتور عامــه، شــبکه ای بــه نــام Intranet  درحــال ایجــاد قــرار 

دارد تــا مصئونیــت معلومــات ســکتور عامــه را تامیــن نمــوده بتوانــد. 

شــبکه هــای انترانــت بــه منظــور فراهــم نمــودن مصئونیــت کامــل تبادلــه معلومــات ادارات ،عمدتــًا بــرای تبــادل معلومــات 

میــان ادارات دولتــی خصوصــًا ارگانهــای امنیتــی ایجــاد میگــردد. 

ازآنجائیکــه ایــن شــبکه هــا بــه شــبکه جهانــی انترنــت وصــل نمــی باشــند زمینــه دسترســی غیرمجــاز بــه معلومــات از طریــق 

انترنــت بــه ایــن شــبکه هــا وجــود نداشــته و ادارات میتواننــد بــا نماینــده گــی هــای مربوطــه )واحــد هــای دومــی درمرکــز 

ووالیــات( بشــکل مصئــون و مطمئــن تبــادل معلومــات نماینــد. 

 Virtual   ــازی ــی مج ــبکه خصوص ــکیل ش ــتفاده از تش ــا اس ــی، ب ــوده زیربنای ــبکه موج ــر روی ش ــد ب ــا میتوانن ــن شــبکه ه ای

ــردد.  ــن گ ــود تامی ــبکه موج ــزا ازش ــد، مج ــبکه جدی ــاد ش ــم باایج ــا ه ــده وی ــکیل گردی Private Network   تش

ــرات وتکنالوجــی معلوماتــی ترتیــب گردیــده کــه در  ــرای ادارات دولتــی ازجانــب وزارت مخاب طــرح ایجــاد شــبکه انترانــت ب

نظراســت در دومرحلــه طــی ســالهای 1397 و 1398 تکمیــل وبــه بهــره بــرداری ســپرده شــود. در مرحلــه اول کــه قــرار اســت طــی 

ســال جــاری تکمیــل گــردد 8 اداره دولتــی باتجهیــز دســتگاه هــای SDH باهــم وصــل گردیــده ومتباقــی ادارات درمرحلــه دوم، 

بعــد از ارزیابــی مرحلــه اولــی و درنظرداشــت چالشــها، بــه شــبکه وصــل خواهندشــد. بعــد ازتکمیــل شــبکه انترانــت، انتظــار 

شبکه انټرانیت یا شبکه مصوون داخلی انترانیت)Intranet( برای

ادارات دولتی

INTRANETCloud
Collaboration

CMS

ALL-In-One
Portal

Interanet in
box

Social Collaboration
Suites

ECM
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قابل ذکر است که وزارتخانه های ذیل تا اکنون به شبکه انترانت وصل گردیده اند.

وزارت فواید عامه

وزارت مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی

وزارت ترانسپورت

وزارت مالیه

وزارت صحت 

عامه

وزارت کار و امور 

اجتماعیی

وزارت امور زنان

وزارت معارف
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بــرده میشــود اینکــه ادارات دولتــی بــدون در نظرداشــت اتصــال بــه انترنــت باهــم وصــل گردیــده و زمینــه تبــادل معلومــات فــی 

مابیــن ادارات بــدون ســکتگی و بامصئونیــت کامــل ، حتــی درعــدم موجودیــت انترنــت فراهــم گــردد.

درطــرح موجــود، اداراتــی کــه قبــًا بــه شــبکه فایبرنــوری وصــل گردیــده انــد، بــرای شــان دســتگاه هــای مــورد نیــاز تهیــه گردیــده 

ــه شــبکه  ــزات الزم اتصــال ب ــا تجهی ــوری ب ــه شــبکه موجــوده وصــل نمــی باشــند، ایجــاد خطــوط فایبرن ــه ب ــی ک ــرای ادارات و ب

انترانــت درنظرگرفتــه شــده اســت. تاکنــون بــه تعــداد 8 اداره دولتــی بــه شــبکه انترانــت )Gov.net( وصــل گردیــده انــد.

بایــد خاطرنشــان ســاخت اینکــه شــبکه انترانــت در چــوکات پــروژه دیجیتــل کاســا تنظیــم گردیــده و بشــکل امتحانــی طــی ســال 

جــاری 8 اداره دولتــی بــه شــبکه انترانــت بــا اســتفاده از بودجــه ملــی وصــل گردیــده انــد. متباقــی ادارات، اعــم از وزارت خانــه هــا 

، ریاســت هــای مســتقل ، مراکــز صحــی، پوهنتونهــا و مکاتــب بعــد از تکمیــل ســروی بــه شــبکه Gov.net وصــل خواهنــد شــد.
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دیجیتل کاسا )Digital CASA( و نقش آن در سکتور مخابرات و تکنالوژی 
دیجیتــل کاســا برنامــه اتصــال منطقــوی وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی اســت کــه بــه شــمول افغانســتان در بعضــی 

از کشــور هــای  اســیای مرکــزی نیــز تطبیــق میشــود. 

هــدف عمومــی ایــن برنامــه اتصــال اســیای میانــه بــا اســیای جنوبــی از طریــق افغانســتان بــا اســتفاده ازکیبــل فایبــر نــوری 

میباشــد کــه در پهلــوی آن، بــرای تکمیــل ســاختن رینــگ فایبــر نــوری افغانســتان، مکاتــب، شــفاخانه هــا، ادارات دولتــی و 

دیگــر نهادهــای مربوطــه را بــا انترنیــت وصــل مینمایــد. 

هــدف ایــن بخــش تشــویق ســرمایه گــذاری خصوصی اســت 

ــی و  کــه از طریــق  ســرمایه گــذاری خصوصــی اتصــال داخل

ــه و  ــات عام ــد، خدم ــی ده ــترش م ــر و گس ــوی را بهت منطق

خــاص را بــا هــم دیگــر توســط انترنــت بــه شــکل موثــر وصل 

میکنــد و همچنــان قیمتهــای انترنیــت را پاییــن میــآورد .

به خاطر تحقق این هدف باید:

ــوری در سرتاســر کشــور تکمیــل 	  ــر ن شــبکه حلقــوی فایب

گــردد.

در درازمدت خریداری انترنت بندویت تامین گردد.	 

ــازی در  ــت س ــوی، ظرفی ــال منطق ــت اتص ــر داش ــا درنظ ب

مدیریــت فعالیــت هــای مالــی، نظــارت، ارزیابــی و تــدارکات  

ــای  ــت ه ــام فعالی ــت انج ــی جه ــای دولت ــت نهاده و تقوی

ــد. ــی کن ــوا م ــر و کارا را احت ــکل موث ــش بش خوی

ایجاد زیربنا  جهت اتصال داخلی و منطقوی

-مدیریت پروژه ها و تقویت نهاد های دولتی

آماده ساختن محیط برای سرمایه گزاری
سکتور خصوصی

ایجــاد یــک محیــط مناســب و  ایجــاد انگیــزه جهــت جلــب 

ســرمایه ګــزاری ګســترده در ســکتور مخابراتــی تــا اکثــر مــردم 

بــه انترنیــت فراګیــر بــه قیمــت هــای نــازل دسترســی داشــته 

باشــند. فعالیــت هــا دیجیتلــی را تقویــه مــی کنــد تــا جوانان 

بتواننــد بــه مارکیــت دیجیتــل راه بیابنــد.

ــده و   ــاز ش ــی ۱۳۹۷ آغ ــال مال ــا در س ــل کاس ــروژه دیجیت پ

ــید. ارزش  ــد رس ــال خواه ــه اکم ــه پای ــال ب ــدت 5 س در م

ــد  ــکای میباش ــر امری ــون دال ــروژه 51 میلی ــن پ ــی ای مجموع

کــه از بودجــه بانــک جهانــی پرداخــت خواهــذ شــد. پالنهــای 

ــال در 31 دســمبر 2018  ــروژه قب ــن پ ــق ای ــرای تطبی امادگــی ب

تکمیــل و مرحلــه تطبیــق ایــن پــروژه در مــاه جنــوری ســال 

2019 اغــاز گردیــده و اهــداف عمــده را در افغانســتان بــراورده 

مــی ســازد.
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ایجــاد بنیــاد هــای تکنالــوژی معلوماتــی بــه ســطح ملــی جهــت گســترش خدمــات انترنــت بــرای اســتفاده موثــر مــردم از 

ــع الکترونیکــی حکومــت کــه باعــث تقویــت و گســترش خدمــات حکومتــداری الکترونیکــی در کشــور مــی گــردد. مناب

گسترش خدمات حکومتداری الکترونیکی

 Digital ــای ــت ه ــا و فعالی ــتاورد ه دس

CASA

ــر فاییــر  ــان بخاط ــز واخ 1- ســروی دهلی

ــوری ن

ــط  ــت محی ــوب مدیری ــاف چارچ 2-انکش

پــروژه  بــرای  اجتماعــی  و  زیســت 

افغانســتان کاســا  دیجیتــل 

ــرای انجــام  ــی ب ــای تدارکات 3- بســته ه

ــر  ــروژه هــای زی ــرای پ ــی ب مطالعــات فن

ــه و اعــالم شــده اســت  تهی

در  انترنــت  کیفــت  ســاختن  بهتــر   a

فغانســتان  ا

b ارتقــاء پورتــال ملــی و انتخــاب اولویت 

هــای  خدمــات جکومتــداری الکترونیکی

c   ارزیابــی تیــم واکنــش اضطــراری 

افغانســتان ســایبری 
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د خوندي معلوماتي فضا جوړول

)Forsenic Lab( ایجاد البراتوار تحقیق جرایم سابیری

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت د الکټرونيکــي 

ــاده  ــو س ــو پروس ــه خدمات ــا او د عام ــدارۍ د پراختي حکومت

ــي  ــوب او د معلومات ــو خونديت ــګ، د معلومات ــر څن ــو ت کول

ــه  ــه پاملرن ــه خاص ــه موخ ــت پ ــاوو د امني ــۍ زېربن ټکنالوج

کــوي او اوس مهــال پــه ســايبري فضــا کــې ټــول معلوماتــي 

ــدي دي.  ــا خون ــوه کام ــه پل ــت ل ــټمونه د امني سيس

ــو او  ــق او د مخابرات ــو ح ــوب د افغانان ــو خونديت د معلومات

البراتــوار تحقیــق جرایــم ســایبری آزمایشــگاه الکترونیکــی اســت کــه 

بــه وســیله آن جرایــم انترنتــی تحــت بررســی قــرار گرفتــه، شــواهد و 

دوســیه هــای جنایــی بــه طــور قانونــی  پیگیــری مــی گــردد.

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، بــه سلســه فعالیتهــا و 

ــم  ــوار تحقیــق جرای دســت آوردهــای خویــش در ســال ۱۳۹۷، البرات

ــم عکــس العمــل ســریع  ــی بیشــتر تی ــه منظــور توانای ســایبری را ب

ــود.  ــاد نم ــتان )AFCERT(، ایج ــایبری افغانس س

مرکــز عملیــات امنیــت ســایبری  )SOC( تیــم عکــس العمــل ســریع 

ســایبری افغانســتان  )AFCERT( را در بخــش حفاظــت ســرورهای 

مرکــز ملــی معلومــات افغانســتان )Data Center( را در برابــر حمــات 

ــایبری،  ــوادث س ــر ح ــل در براب ــس العم ــایبری، عک ــوادث س و ح

نظــارت و جلوگیــری از حمــات ســایبری و همچنــان تحقیــق جرایــم 

ســایبری توانمنــد مــی ســازد. 

البراتــوار تحقیــق جرایــم ســایبری قــادر خواهــد بــود تــا در ســطح 

فضــای ســایبری کشــور، بــه ویــژه در زمینــه چگونگــی جرایــم 

ســایبری، تحقیقــات علمــی انجــام داده و جرایــم ســایبری را در کشــور 

کاهــش  دهــد.

 

ــی و  ــافتویرهای تحقیق ــایبری دارای س ــم س ــق جرای ــور تحقی البرات

تفتیشــی و همچنــان دارای هاردویرهــای تحقیقــی عصــری میباشــد 

ــارج از وزارت  ــای خ ــه در کمیپوتره ــواهد ک ــیله آن، ش ــه وس ــه ب ک

مخابــرات و تکنالــوژی معلومــات وجــود داشــته باشــند، جمــع آوری 

گردیــده و بعــدٌا توســط ســافتویرها، تحــت تحقیــق و تفتیــش قــرار 

مــی گیرنــد. 

معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت دنــده ده، د قوانينــو پــه جوړولــو، 

ســايبري ګواښــونو تــه د ځــواب ویلــو او مخنيــوي پــه موخــه 

ــومانو او  ــې د ماش ــا ک ــايبري فض ــه س ــو، پ ــو لوړول د ظرفيتون

ــو او  ــايبري پېښ ــوی، د س ــونو مخني ــاتنه، د ګواښ ــو س ځوانان

ګواښــونو لــه پلــوه د زیانونــو مخينــوي پــه موخــه د یــو شــمېر 

ــو  ــۍ او اداري پروس ــارو، ټکنالوج ــيانو، کړن ــتونو، پاليس جوړښ

ــو د  ــتان د معلومات ــې د افغانس ــې ده چ ــام ک ــه پ ــه الرې پ ل

خونديتــوب پــه موخــه مصؤونــه ســايبري فضــا رامنځتــه کــړو. 

55



از وعــده تا عمــل

56

مرکز  تبادله انترنت افغانستان
 National internet exchange of Afghanistan )NIXA(

62 کمپنــی خدمــات انترنتــی ISPs در ســطح کشــور ايجــاد گرديــده 

کــه تــا اوايــل ســال 1397 خورشــيدی، تمامــی شــرکت هــای 

خدمــات انترنتــی، عبــور و مــرور ترافيــک انترنتــی خــود را بــا 

ــی  ــه )Route( م ــورها تبادل ــف کش ــای مختل ــوی ه ــتفاده از گيت اس

کردنــد، بنــًا ايــن امــر باعــث مــی گرديــد کــه عبــور و مــرور ترافيــک 

انترنتــی افغانســتان بــه صــورت مصئــون صــورت نگيــرد، زيــرا عبــور 

و مــرور ترافيــک انترنتــی، از هــر گيتــوی کــه صــورت مــی گرفــت، 

کشــور مربوطــه مــی توانســت طــور آســان بــه معلومــات افغانســتان 

ــير و  ــودن مس ــی ب ــر طوالن ــوی ديگ ــد. از س ــل کن ــی حاص دسترس

انتقــال ترافيــک انترنتــی از )Hops( هــای مختلــف ســبب از دســت 

ــد. ــی گردي ــات )Loss of packets( م ــن معلوم رفت

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی موفــق گرديــد کــه در ســال 

ــتان  ــت افغانس ــه انترن ــه تبادل ــز نقط ــروژه مرک ــيدی، پ 1397 خورش

ــی  ــون 10 کمپن ــا اکن ــه ت ــد ک ــق نماي ــت تطبي ــا موفقي NIXA را ب

هاب انترنت فردی

تبادله اطالعات

زیربناء انترنت

سرعت انترنت

شبیه سازی اتصال

کامل انترنت

از بین بردن موانع

کاهش احتمال های

هک شبکه

تهیه کننده خدمات
انتـــرنتی

اتصال یکدیگر
تبادله ترافیک انترنت

اتصال چندگانه

حمایت سکتور
خصوصی

فواید اقتصادی و
تخنیکی

صرفه جویی در هزینه
اتصال تهیه کننده گان

خدمات انترنتی
ایجاد فرصت های

انترنتی

ــد و قــرار اســت  ــا ايــن مرکــز وصــل گرديــده ان خدمــات انترنتــی ب

ــز  ــن مرک ــا ای ــز ب ــا نی ــرکت ه ــی ش ــی 1398، متباق ــال مال ــی س ط

ــوند.  ــل ش وص

ــی  ــای فزيک ــتان NIXA، زيربن ــت افغانس ــه انترن ــه تبادل ــز نقط مرک

ــی  ــی داخل ــه وســيله آن شــرکت هــای خدمــات انترنت ــه ب اســت ک

ISPs مــی تواننــد بــه راحتــی ترافيــک انترنــت را ميــان شــبکه هــای 

ــی،  ــات انترنت ــت خدم ــای کيفي ــن ارتق ــوده و ضم ــه نم ــود تبادل خ

ــت هــر چــه  ــه مديري ــی را کاهــش داده و زمين ــه هــای انترنت هزين

ــد. ــی را فراهــم نماين ــات داخل ــر معلوم بهت

ــرور  ــور و م ــون عب ــه مصئ ــوان، زمين ــروژه میت ــن پ ــک اي ــه کم  ب

ــايبری  ــازی – س ــاي مج ــطح فض ــی را در س ــی داخل ــک انترنت ترافي

ــان آورد. ــه ارمغ ــور ب کش

ــه  ــتان NIXA، زمين ــت افغانس ــه انترن ــه تبادل ــز نقط ــک مرک ــه کم ب

تجــارت الکترونيکــي بهتــر و ســاير ارتباطــات مصئــون مهيــا گرديــده 

و باعــث رشــد و توســعه اقتصــاد کشــور مــی گــردد. 
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Afghansitan Root Certification Authority

مرکــز صــدور تصادیــق الکترونیکــی )Afghanistan Root Certification Authority( در حقیقــت ســتون فقــرات امنیــت معلومات 

محســوب گردیــده، کــه جهــت حفاظــت و مصئونيــت اطاعــات، معلومــات، ويــب ســايت هــای دولتــی، ايميــل هــای رســمی 

و غيــر رســمی و همچنــان شــبکه هــای انترنتــی ایجــاد گردیــده اســت. 

ــت اطاعــات  ــه منظــور حفاظــت و مصووني ــال ســرتيفيکيت )Digital Certificate( ب ــع ديجيت ــن فعاليــت )ARCA( توزي  اولي

تذکــره الکترونيکــی مــی باشــد، )ARCA( در جريــان تبادلــه اطاعــات، کيفيــت اطاعــات مذکــور و منبــع ارســال کننــده را ذريعــه 

امضــاء ديجيتالــی، معلومــات تبادلــه شــده را در محاکــم ذيصــاح حيثــت و ماهيــت قانونــی مــی دهــد، افــراد و اشــخاص کــه 

بــا اســتفاده از امضــای ديجيتالــی بــه ارســال معلومــات مبــادرت مــی ورزنــد، هيچــگاه از معلومــات ارســال شــده شــان، انــکار 

کــرده نمــی تواننــد. 

ــه منظــور تاميــن امنيــت تمامــی ويــب ســايت هــای دولتــی و دسترســی اشــخاص مشــخص )SSL Certificate( توزيــع   ب

مــی گــردد کــه تــا اکنــون بــرای ده هــا ویــب ســایت ســکتور دولتــی )SSL Certificate(  توزیــع گردیــده اســت، )ARCA بــرای 

تمامــی ویــب ســایت هــای ســکتور دولتــی )SSL Certificate( توزیــع میشــود، زیــرا بــه وســیله )SSL Certificate( معلومــات 

تبادلــه شــده بیــن ادارات ذیربــط، مــورد عملیــه Encrypt و بالعکــس Decrypt خواهــد شــد. ایــن عملیــه باعــث خواهــد شــد 

کــه هکرهــای انترنتــی نتواننــد معلومــات تبادلــه شــده را مــورد حملــه قــرار داده و یــا از بیــن ببــرد. 
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د کابل مرکزي شبکه 

ــي شــبکې ســره د  ــل ســره نښــلوي او د مل ــو ب ــو شــمېر برخــې د ی ــزي شــبکه Kabul Core Network د ښــار ي ــل مرک د کاب

ــروي.  ــه براب نښــلېدو زمين

د افغانســتان د نــوري فايبــر Core Network شــبکه پــه ټولــه کــې د ثابتــو ټلېفونونــو مرکــزي ســوجونه د یــو بــل ســره وصلــوي 

چــې پــه راتلونکــي کــې تــر کورونــو او ښــوونځيو د نــوري فايبــر د غځېــدو پــه برخــه کــې هــم مرســته کــوي. ســربېره پــر دې 

مرکــزي شــبکه کــې د کابــل ښــار د یــو شــمېر ســيمو د مرکــزي ســوچونو د وصــل تــر څنــګ يــو شــمېر نــورې ســيمې هــم د 

مرکــزي شــبکې لــه الرې وصــل کېــږي. 

Kabul Core Network
Photo: Naimat Rawan
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د دولتي معلوماتو لپاره خوندي وېب پاڼې

Content Managment System

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت غــواړي چــې د دولتــي ادارو سيســټمونه او خدمــات د وخــت لــه غوښتنوســره ســم 

تجهيــز او ســمبال کــړي او د یویشــتمې پیــړۍ ضرورتونــو تــه پــه کتــو ســره د دولتــي ادارو وېــب پاڼــې ډيزایــن کــړي چــې پــه 

راتلونکــي کــې د وخــت د غوښــتنو ســره ســم د تغیــر وړ وي ، معلومــات يــې خونــدي وي او خلــک وکولــی شــي، پــه اســانۍ 

ســره هــر ځــای کــې السرســی ورتــه ولــري. 

د مخابراتــو او معلوماتــي ټکنالوجــۍ وزارت د CMS  تخنيکــي ټيــم، د دولتــي ادارو او وزارتونــو ســره کار کــوي، تــر څــو د هغــوی 

وېــب پاڼــې پــه نــوې بڼــه ډيزايــن او ترتېــب کــړي. 

د CMS  تخنيکــي کارکوونکــو تــر اوســه د اووه وزارتونــو او ادارو وېــب پاڼــې پــه نــوي سيســټم ســمبالې کــړي او اوس تــرې 

ګټــه اخلــي. 

همــدا راز پــه پــام کــې ده چــې پــه روان ۱۳۹۸ مالــي کال کــې د ټولــو وزارتونــو وېــب پاڼــې لــه ســره ډيزايــن او د وزارتونــو د 

غوښــتنو ســره ســم پــر ليکــه شــي. 

www.mcit.gov.af www.ago.gov.af www.moi.gov.af

www.anic.gov.afwww.smpa.gov.af

www.mot.gov.af

www.afghanPost.gov.af

61



از وعــده تا عمــل

62

انستیتیوت تکنالوژی معالوماتی و مخابراتی 

انســتیتوت تکنالــوژی معلوماتــی و مخابراتــی بــه مثابــه یــک نهــاد تحصیــات عالــی تخصصــی و پشــتوانه  مطمئیــن منابــع 

بشــری مســلکی ســکتور دولتــی و خصوصــی در بخــش ICT کــه همیشــه بمنظــور رشــد متــوازن  ســکتور مخابــرات و تکنالــوژی 

معلوماتــی تحقــق اســتراتیژی ملــی در ایــن عرصــه و تحقــق اهــداف پایــدار انکشــاف مــورد توجــه وزارت قــرار داشــته در ســال 

1397 فعالیــت هــا و دســت آوردهــای قابــل وصــف داشــته انــد .

۱۰۰ ۵۰٪ ۵۰ ۵۰ ۱۲۰

۳۵۴

 جذب محصـــل

فارغ شــده و

 دیپلوم را اخذ نموده

ورکشاپ جدگانه 

 برای محصلین

محصل در دیپارتمنت
 انجنیری مخابرات

محصل در دیپارتمنت
 ساینس و انجنیری معلوماتی

محصل
ورکشاپ سه روزه

 اندرواید

اناث

ــرات   ــرفته مخاب ــای پیش ــتم ه ــی سیس ــاپ آموزش 1: ورکش

 Introduction to advanced Telecommunication

 .Systems

Entrepreneurship  2: ورکشاپ یکروزه تحت عنوان

3: ورکشاپ امنیت سایبری 

4: ورکشاپ برنامه ریزی اندرواید

 OBE  Outcome Based ــا ــج ی ــر نتای ــی ب ــاپ مبتن 5: ورکش

Education

6: ایجــاد زمینــه بورســیه تحصیلــی بــرای دو تــن اســتادان در 

مقطــع ماســتری و دوکتــورا بــه مالیزیــا و ترکیــه

 Quality 7:  ورکشــاپ بهبــود کیفیــت در تحصیــات عالــی یــا

Assurance in Higher Education  در کشــور نیپــال بــرای 9 

اســتاد

ــور  ــتادان در کش ــن اس ــه ت ــرای س ــی ب ــاپ آموزش 8:  ورکش

ــن چی

ICTI
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 قانون جرایم سایبری

 مسوده قانون متذکره تکمیل گردیده وجهت تدقیق به وزارت محترم عدلیه ارسال شده که از جمله از 54 ماده  قانون

   متذکره (28) ماده  آن مورد تائید گرفته و در کود جزا شامل و چاپ شده است

۱
پالیسی دسترسی ازاد

،پالیسی متذکره در حال تطبیق بوده، تا کنون برای سه شرکت مخابراتی افغان منجمله شرکت مخابراتی افغان بیسیم

اتصاالت و جواز فعالیت جهت تطبیق شبکه کیبل فایبر نوری از طرف اداره اترا صادر گردیده

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۳

۵

۷

۹

۱۱

         پالیسی انکشاف تکنالوژی معلوماتی

 مسوده متن انگلیسی آن تکمیل گردیده است و کار باالی ترجمه آن در جریان می باشد

استراتیژی حکومتداری الکترونیکی

    استراتیژی متذکره تکمیل گردیده است وکاپی آن  به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارسال شده است

 پالیسی تکنالوژی معلوماتی

مسوده متن انگلیسی آن تکمیل گردیده و کار باالی ترجمه آن در جریان قراردارد

 استراتیژی اقتصادی دیجیتالی

طرح مسوده استراتیژی تکمیل گردیده است و کار باالی ترجمه متن دری آن  جریان دارد

قانون تنظیم خدمات پستی اپرا

طرح قانون تنظیم خدمات پستی قبًال به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده و بعدًا به کمیته تقنین شورای محترم وزیران ارجاع و طی

مصؤبه شماره(16) مورخ 6/10/1396 مورد تائید قرارگرفته و بعدًا کتبًا  از طریق وزارت دولت در امور پالرلمان (قوه مقننه )ارسال شده 

 و تحت بازنگری قراردارد 

  استراتیژی ملی امنیت معلومات

  طرح مسوده استراتیژی متذکره تکمیل شده است و در سال 2019  تطبیق میگردد 

قانون حکومتداری الکترونیکی

 قانون حکومتداری الکترونیکی از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تسوید گردیده و از طرف وزارت عدلیه

تدقیق آن نیز تکمیل گردیده است، انتظار میرود که تا چند ماه آینده قانون متذکره بعد از تکمیل طی مراحل نافذ گردد

اساسنامه افغان سپیس

 اساسنامه شرکت افغان سپیس از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تسوید گردیده و غرض طی مراحل بعدی

به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است

استراتیژی متذکره تکمیل گردیده است وکاپی آن  به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

  ارسال شده است 

اساسنامه افغان ُپست

اساسنامه شرکت افغان ُپست از طرف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تسوید گردیده و غرض طی مراحل

بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است 
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 بست دوم والیتی

۳۰
 بست اول و دوم مرکزی

از طریق برنامه تغییر به اعالن رقابتی سپــرده شده
است

درتمام بخش های ریــــــاست
منابع بشری تطبیق گردیده است

ایجاد و ترتیب ستراتیژی
 ریاست منابع بشری

تن مامورین ریاست های مرکزی والیتی
دربرنامه آیتیک به کشور هندوستان

غرض بلند بردن ظرفیت معرفی شد است

۱۲
بست دوم ریاست های

 والیتی

۱۲
 بست ریاست های مرکزی

از طریق برنامه تغیر استخدام صورت گرفته است

۴

۱۹۷

دستاورد ها و فعالیت های ریاست منابع بشری

10 تن مامورین ریاست های مرکزی به کشورچین معرفی شده است. . 1

 193 تــن دربســت هــای دوم الــی هشــتم شــامل سیســتم رتــب معــاش و CBR مرکــز و والیــات از طریــق رقابــت آزاد . 2

تقــرر حاصــل نمــوده انــد.

3 . . GRP تکمیل ثبت و تعیینات تعداد 2300 کارمند برحال مرکزی و والیتی درسیستم

  ایجاد  کمپیوتر لب در وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی . . 4

 

جدول ارقام تشکیل و موجود بتفکیک مرکز و ،والیت بابت سال ۱۳۹۷

شماره

تحصیالتموجودتشکیلریاست ها

 فوقلیسانسماستر
بکلوریا

بکلوریا

۱۲۰۷۱۰۲۱۳۱۱۹۷۱۱۴۲۷۴مرکزی۱

۱۵۸۵۱۴۰۷۱۱۲۰۹۱۱۹۵۰۹والیات۲

۲۷۹۲۲۴۲۸۴۲۴۰۶۴۰۶۷۸۳مجموع۳
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د ُپستي خدماتو 

د تنـظیــم اداره 

APRA)آپرا(

ــر  ــر چت ــۍ ت ــي ټکنالوج ــو او معلومات ــرا)APRA( د مخابرات اپ

النــدې پــه هېــواد کــې د ُپســتي خدماتــو د تنظیــم، څارنــې 

ــه توګــه کار کــوي.  او پاليســي ســازې ادارې پ

ــتي  ــې د ُپس ــوکاټ ک ــه چ ــو پ ــذه قواني ــواد د ناف ــرا د هې اپ

خدماتــو وړانــدې کوونکــي او بــازار کــې د خدماتــو د تشــویق 

ــوي،  ــه ک ــي څارن ــو د څرنګوال ــګ، د فعالیتون ــر څن ــړ ت او مالت

ــر  ــو پ ــروي او د خدمات ــه براب ــازار کــې د ســالم رقابــت زمين ب

ــوي.  ــدو شــرکتونو ســره کار ک کېفيــت د اړن

د افغــان ُپســټ دولتــي ادارې تــر څنــګ تــر اوســه ۹ بېالبېلــو 

شــرکتونو د اپــرا څخــه د ُپســتي خدماتــو جوازونــه تــر الســه 

کــړي او د یــو شــمېر نــورو شــرکتونو د جوازونــو کارونــه هــم 

ــارې  ــې چ ــه ي ــې ب ــه ۱۳۹۸ کال ک ــې پ ــدې دي چ ــر کار الن ت

بشــپړې شــي. 

د اپرا ادارې مهمې دندې 

اپرايټرانــو او کوریــر شــرکتونو تــه د هېــواد د قوانينــو پــه 	 

رڼــا کــې د معيارونــو او کړنــالرو جــوړول

ــو 	  ــټنډرډونو او معيارون ــو س ــو او نړېوال ــټ د کورني د ُپس

ــه ــه څارن ــق څخ ــالړو د تطبی ــو او کړن ــول، د قوانين ــي ک پل

د ُپستي خدماتو مشتريانو شکايتونو ته رسيدګي،	 

په هېواد کې د پُستي خدماتو د بازار څارنه،	 

د اړوندو شرکتونو د مياشتينيو راپورونو را ټولول،	 

د ُپســتي شــرکتونو د مالــي مکلیفتونــو را ټولونــه او اړونــد 	 

ــه تحويلول، حســاب ت

د ُپســتي خدماتــو شــرکتونو تــر منځ د شــخړو او ســتونزو 	 

ــل او حکميت. ح

د ُپستي خدماتو د تنظیم اداره 

د ُپســتي خدماتــو د تنظیــم اداره
Afghanistan Postal Regulatory Authority
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شرکت های عرضه کننده خدمات ُپستی

ُپست سریع باختر

(TNT) تی ان تی

(DHL) دی اچ ال

(FedEx) ایکسپو

ُپست سریع نی

ُپست سریع ایروپارسل

 ُپست سریع کابل آریانا

اسمارت سیستم

شهیـــر

افغان ُپست
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افغان ُپست

ُپستــه خانه تا ســطح
 ولسوالیها حضور فزیکی

دفتر ُپست فضائی با
سایر کشورهای جهان

463

1041

25

کـــارمند

دستآوردها:

ایجــاد سیســتم تعقیــب و پیگیــری آنایــن کــه مــی تــوان از طریــق آن اقــام ُپســت ســریع، پارســات و مراســات صــدوری 

و ورودی بیــن المللــی را ردیابــی نمــود؛

آغــاز خدمــات اخــذ، انتقــال و توزیــع پاســپورت هــای متقاضیــان از طریــق ُپســته خانــه هــای معیــاری در مرکــز و والیــات. از 

درک انتقــال و توزیــع پاســپورت هــا از آغــاز ایــن رونــد الــی ربــع دوم ســال مالــی 1397 در حــدود 692’480’900  افغانــی عوایــد 

بــه حســاب دولــت واریــز گردیــده اســت کــه بــا مجمــوع عوایــد ســایر خدمــات ُپســتی دیگــر مجموعــًا عوایــد ریاســت ُپســت 

در حــدود یــک ملیــارد افغانــی گردیــد.

آغاز تطبیق پروژه در سال ۱۳۹۷ مبلغ هشتصد هزار دالر امریکایی هزینه داشته که جهت رشد و عصری سازی خدمات پستی بکار 

 رود که طبق این پروژه انکشافی در سال مالی جاری فعالیتهای ذیل صورت گیرد:

ُپسته خانه مرکزی و دفتر مرکزی ُپست بکس های مقر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به شکل عصری وطبق نیاز مارکیت 

 آماده شوند.

مرکز ارتباطات مشتریان یا Customer Call Center جهت تأمین ارتباطات متداوم با مشتریان، رفع مشکات و نیازمندی های 

 ایشان به خصوص در قسمت انتقال حواله های پولی، توزیع به موقع اقام تجارتی، پارسات و مراسات ایشان ایجاد می گردد؛

تجهیزات نرم افزار و سخت افزار انترنتی جهت اتصال ُپسته خانه ها خریداری می گردد. 

سیســتم کمــره هــای امنیتــی یــا CCTV در شــعبات عملیاتــی جهــت نظــارت و کنتــرول پروســس اقــام ُپســتی و رشــد . 1

 از بابت انتقال و توزیع پاسپورت ها از آغاز این روند الی ربع دوم سال مالی 1397 که با مجموع عواید سایر خدمات 

ُپستی دیگر مجموعًا عواید ریاست ُپست در حدود یک ملیارد افغانی گردید.
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ــه  ــا Parcel Lockers جهــت ایجــاد ســهولت ب ــان پارســل الکــر ی کیفیــت خدمــات نصــب و فعــال مــی گــردد و همچن

مشــتریان در ُپســته خانــه مرکــزی نصــب و بــه بهــره بــرداری ســپرده مــی شــود. 

ایجــاد خدمــات ُپســت ســریع یــا Express Mail Service، ایــن خدمــات هــم در ســطح داخلــی و هــم در ســطح بیــن . 2

المللــی جهــت عرضــه خدمــات ُپســتی ســریع، مصئــون و مطمئــن عرضــه مــی گــردد.

پسته خانه مرکزی جدید که با تمام وسایل عصری و مدرن روز مجهز و اماده 

خدمات به هموطنان عزیز می باشد.
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امضای تفاهمنامه با کشور ازبکستان

امضــای توافقنامــه هــای همــکاری میــان محتــرم شــهزاد آریوبــی وزیــر مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی افغانســتان و همتــای ازبکســتانی 

اش و امضــای توافقنامــه تخنیکــی دیگــر میــان روســای افغــان تیلــی کام و ازبــک تیلــی کام .

ــه  ــای ازبکســتان اش ب ــوژی معلوماتــی افغانســتان و همت ــرات و تکنال امضــاء توافقنامــه هــای همــکاری محتــرم شــهزاد اریوبــی وزیرمخاب

هــدف تأمیــن باندویــت انترنــت بــرای ج.ا.افغانســتان بــه قیمــت مناســب وفراهــم نمــودن زمینــه مناســب بــرای ترانزیــت دیتــا از کشــور 

ازبکســتان بــه کشــورهای منطقــه ازخــاک افغانســتان وبرعکــس آن و فراهــم نمــودن زمینــه ترانزیــت پســتی از طریــق ازبکســتان بــه اســیای 

مرکــزی بتاریــخ 15/1/1397 

امضای تفاهمنامه دوجانبه با کشور تاجکستان

امضــا توافقنامــه همــکاری میــان محتــرم شــهزاد آریوبــی وزیــر مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی و رئیــس خدمــات عالقــه تاجیکســتان در 

بخــش تکنالــوژی معلوماتــی و مخابراتــی کــه حــاوی اتصــال منطقــوی از طریــق فایبــر نــوری، انتقــال بندویــت انترنــت، خدمــات پســتی، 

تجــارت الکترونیــک و تبــادل تجــارب و دانــش در بخــش تکنالــوژی معلوماتــی مــی باشــد.

بــه اســاس ایــن  تفاهــم نامــه کــه بتاریــخ 1397/3/31 بــه امضــاء رســید،  شــرکت مخابراتــی افغــان تیلــی کام پیشــنهاد شــرکت ازبــک تیلــی 

کام” مبنــی بــر ارایــه کانــال هــای انتقــال خدمــات مخابراتــی بیــن المللــی را GBit/s( بــا امــکان ارتقــای ســرعت آن از ( 10نظــر بــه تقاضــا 

از طریــق مرزافغانســتان –ازبکســتان بــه مــرز ازبکســتان – قزاقســتان و ازبکســتان ۰ قرقیزســتان، مالحظــه و بررســی نمایــد. و در صــورت 

ضــرورت افغانســتان آمــاده اســت تــا ظرفیــت هــای انترنــت ویاظرفیــت ترانزیــت را بــه کشــور ازبکســتان ارایــه نمایــد.
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امضای تفاهمنامه همکاری با کشور جمهوری قرغزسستان

در حیــن حــال تفاهمنامــه همــکاری در رابطــه بــه وصــل شــبکه فایبــری نــوری جهــت انتقــال دیتــا وبرعکــس آن بــه طورترانزیــت از طریــق 

مســیر شــیرخان بنــدر افغانســتان بــه کشــور تاجکســتان و همچنــان امتــداد آن بــه کشــور قرغزســتان  بــه تاریــخ 2017/9/25 بــه امضــا رســید.

در عیــن حــال تفاهمنامــه همــکاری در رابطــه بــه وصــل شــبکه فایبــری نــوری جهــت انتقــال دیتــا وبرعکــس آن بــه طورترانزیــت از طریــق 

مســیر شــیرخان بنــدر افغانســتان بــه کشــور تاجکســتان و همچنــان امتــداد آن بــه کشــور قرغزســتان  بــه تاریــخ 2017/9/25 بــه امضــا رســید.

ــرات ؛ خدمــات پســتی و امنیــت ســایبری، خدمــات ســتالیت و ترویــج  تفاهمنامــه همــکاری بــه هــدف تقویــت همــکاری در زمینــه مخاب

ســرمایه گــذاری هــای مشــترک در زمینــه تکنالــوژی معلوماتــی و مخابــرات از طریــق پــروژه هــا در هــر دو کشــور و یــا در کشــورهای ســوم 

مطابــق بــا شــرایط طرفیــن وهمــکاری در بخــش نــوآوری عصــری خدمــات عامــه بــه تاریــخ 28/ 1397/8 بــه امضــا رســید.

بــه اســاس ایــن تفاهمنامــه طرفیــن در ســاحه مخابــرات ، تکنالــوژی معلوماتــی و پســتی، مطابــق بــه معیارهــای شــناخته شــده و پرنســیپ 

ــی  ــن الملل ــه بی ــه هــای اتحادی ــی پســت و توصی ــه جهان ــررات و اســناد اتحادی ــا، مق ــه ای طرفه ــن دولت ــل، قوانی ــن المل ــوق بی هــای حق

مخابــرات، در چارچــوب صالحیــت خــود همــکاری مــی نماینــد. و مکلــف انــد کــه غــرض جلوگیــری از فــروش ســیم کارت هــای اپریتــران 

ــوری هــردو کشــور  ــرد. و افزایــش STM- ظرفیــت شــبکه ن موبایــل هــر دو کشــور در داخــل کشــور مقابــل در مرزهــا اقدامــات صــورت گی

ازطرفیــن همــکاری مــی نماینــد DWDM 16 بــه تــا ارتباطــات معلوماتــی و انترنیتــی بیــن دو کشــور بصــورت مؤثــر تأمیــن گــردد.
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