
 



 

قررمدمحمیهررادمحم  یمودمحمتررا همدمحم ماهرراردمحمسرر احدمحمی دمحمژرر  دمحممحتررم دمحمنم ههژرر مدمحمممرریه ادمحم هرر ممدمحممحترم دمحم دمحمهیرره دمحممی ررممدمحمامدمحمممیژرر دمحم هرردردمحمی دمحم رر دمحمامدمحمم

ژمنمژودمحم  یمودمحممیله دمحم دمحمم ی مدمحمیم ادمحمجاللتمآبدمحممئهسدمحمجمی مدمحمسحهثدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحممعمهمدمحم دمحمسر دمحم

 . یمدمحمآغی دمحمنم ا

ت مدمحمخص صمحدمحمیعضی دمحممجلژهادمحم  می دمحمملرمحدمحممتنذرنهادمحمیهادمحمممیژ حدمحمیعضی دمحم یسهن حدمحمم ی مدمحمیم ادمحممئهسدمحمجمی محدمحمتجیمدمحمملمدمحمی دمحمژکدمحمطم

 رررررررر ممحدمحمم ژرررررررریدمحم دمحم یممنررررررررایادمحم  یمودمحم

 .مخیسمیودمحمی تمیکدمحمای تنا

ژمنمژررررودمحم  یمودمحممیلهرررر دمحم دمحمخرررریادمحمجرررریادمحم

یلکررررررر   دمحمسررررررر دمحمنمیهنرررررررا مدمحمی دمحمژرررررررکت مدمحم

خص صمدمحمممدمحم ای دمحمس دمحمن س دمحمخ ادمحمس دمحمیممهودمحم

ژرررکت مدمحممخررریسمیودمحمامدمحمم رررادمحمی تصررریا دمحم دمحم

یجتمرررریعمدمحمنمایخترررر حدمحمیحیرررریمدمحمخ  ررررحیلمدمحم

 رر دمحمجاللتمررآبدمحممهررهسدمحمجمیرر مدمحمسرر دمحمنم انررادمحم

ج ینررررریادمحم  ررررر مدمحمیعتمررررریادمحمنمررررر اردمحم دمحمآم  دمحم

نم انرررادمحم ررر دمحمآ ررری دمحممی رررممدمحمی دمحمعیررراردمحمیهرررادمحم

 .مژئ لهودمحمم هقدمحمسامدمحمخ یمادمحمآما

امدمحمعهادمحمحیلحدمحممحتم دمحممی ممدمحمامدمحمژرخنمینمدمحمنخژرودمحمخر هندمحممنحهرثدمحمژمنمژرودمحم  یمودمحممخریسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمتعیرادمحمژرنمادمحم ر دمحم

خرریسمیتمحدمحمسیتررمدمحمژرری  دمحم هذهرروحدمحممسرریم ردمحمسرریدمحمهژرریادمحمیایم حدمحمیمنهررودمحمژرریهسم حدمحمتررم ه دمحمحک متررایم دمحمصرریا ین دمحمامدمحممیژررتی دمحمینک رریتدمحمخررامیودمحمم

 .یلکتم نهکمدمحم دمحمحذحدمحمحق قدمحمم تمهیادمحمخامیودمحممخیسمیتمدمحم ی دمحمسمای ت دمحم دمحمژکت مدمحمخص صمدمحممیدمحمامدمحمیهادمحممیژتیدمحماخهلدمحمممدمحمژی ا

حهطرر دمحمصررالحهودمحمخرر هندمحمامدمحمسیسرر ادمحمخررامیودمحمدمحمیه رریادمحمیهرر  ادمحم رر دمحم ذتمرریادمحمس جرر ادمحمآمرراردمحممهرریادمحم رریم نایادمحم دمحمیهررادمحم  یمودمحممیدمحمیایمرر دمحمایاردمحم دمحمام

 .مخیسمیتمدمحم دمحم یمندمحم همودمحممیدمحمی ای دمحمممدمحمنمیها

دمحم

 

 

 

 



 

جاهرادمحممیدمحمسر دمحممحترم دمحم دمحمهیره دمحممی رممحدمحمژمنمژرودمحم  یمودمحممخریسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحمژرمودمحمجمعمدمحمی دمحمژخنگ هیادمحمنییادمحممی دمحما لتمدمحم

خصر  دمحماژتمژرمدمحم ریم نایادمحم دمحممژرین دمحمسر دمحمیطالعریودمحمعیمر دمحمت جر دمحمدمحممعل میتمدمحمتسمهر دمحمعرمندمحمنمر اردمحم دمحمتقیضریدمحمنم انرادمحم ر دمحمام

 .خی دمحمنمیهنا

ژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمضرمادمحمخر ندمحمآماهرادمحم ر همحدمحمیسرمی دمحمای رودمحم ر دمحماژتمژرمدمحمسر دمحمیطالعریودمحمحرقدمحم

دمحم رریم نایادمحمیژررودمحم دمحمسرر دمحمآادمحممتعیررادمحمسرر اردمحم دمحمامدمحممیژررتی دمحمعمضرر دمحمخررامیودمحم ررذیتدمحم دمحمسرریدمحم هذهررودمحممخرریسمیتمحدمحمتررم ه دمحمحک متررایم 

دمحم.یلکتم نهکمدمحم دمحمیهجیادمحمهضی دمحممصئ ادمحممعل میتمدمحم)ژیهسم (دمحمت ج دمحمال  دمحمخ یمادمحمنم ا



 

 تالش برای نواوری و مؤثريت در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممحدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحم  یمندمحم یم حدمحماژتی مادمحممیدمحم دمحمنالادمحممی دمحمآهناردمحم

یدمحمیژتمیعدمحمنم امهیژودمحممی دمحممم   دمحمم . 

ممچنیادمحممؤژی دمحمممس ط دمحمامدمحمسیمردمحمنم دردمحممی دمحمینک یهيحدمحمسمنیم دمحممی دمحمملمدمحم دمحم مهن دمحمژی  دمحمخامیودمحمسیتمدمحمس دمحممما دمحممعل میودمحم

 یمیئ دمحمنم انا

ژمنمژررودمحم  یمودمحممخرریسمیودمحم دمحمتکنرریل د دمحممعل مرریتمدمحمسعررادمحمی دمحمیژررتمیعدمحمسمنیمرر دمحممرری دمحم  یمودمحممخرریسمیودمحم دمحمتکنرریل د دمحممعل مرریتمحدمحم

جیودمحمتغههمدمحم دمحمسیس ادمحمیم محدمحمیهجیادمحمنر دمحمآ م دمحمامدمحم یممریدمحم دمحمتطسهرقدمحممرؤالمدمحمنرالادمحممریدمحم دمحمسمنیمر دمحممری دمحمسعرا دمحمسر دمحممژر  الادمحم دمحممؤژری دمحم

 .نم انایمیه دمحمممس ط دمحممایهیودمحمال  دمحم



 

  مخابراتی کشورخدمات تالش برای حل مشکالت 

 

ی دمحم رم ودمحممری دمحممخریسمیتمدمحم دمحممژر  لهادمحمدمحم محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ميحدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمتعرایا

 .تمی(دمحمجلژ دمحم دمحمصحسودمحممی دمحمژی ناردمحمای تنایتنحه دمحمخامیودمحممخیسمیتم)دمحمدمحمردمحممییا

یم دمحمژرکت مدمحمخص صرمدمحمامدمحمیهرادمحمعمصر حدمحم رنژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمضرمادمحمت رکم دمحمی دمحمژرممیه دمحم

دمحم.یم دمحمسه تمدمحمنم انا ن م ودمحممی دمحممخیسمیتمدمحممیدمحمت  هقدمحمس دمحمخامیودمحمسیتمدمحم دمحمژممیه دمحم

یودمحممخریسمیتمدمحمامدمحمیهادمحمجلژ دمحمامدمحمسیمردمحمسیس ادمحمخامیودمحممخیسمیتيحدمحم هذهودمحمصایدمحمحدمحم یمندمحم همودمحممیدمحم دمحمممچنریادمحم نترم لدمحم دمحمتنحره دمحمخرام

 م ودمحممی دمحممخیسمیتمدمحم دمحممژ  لهادمحمیایمردمحمیتمیدمحمضرمادمحمتعیرادمحمممکریم حدمحمامدمحمسخرندمحمسیسر ادمحم.مهو صحسودمحممی دمحممم دمحمجینس دمحمص مودمحم

دمحم.خامیودمحمم تمهیاحدمحم هذهودمحمخامیودمحممخیسمیتمدمحم دمحمممچنیادمحمتنحه دمحمخامیودمحممعل میودمحمال  دمحممیدمحم مه دمحمژیختنا

جلژرر دمحمم ررتمکدمحمسرریدمحمممرر دمحم ررم ودمحممرری دمحممخرریسمیتمدمحم دمحم  یمودمحممخرریسمیودمحم دمحمتکنرریل د دمحممعل مرریتمدمحمامدمحمنحررمدمحمایمادمحمطررمدمحممذترر دمحمآهنرراردمحم

دمحم.ی دمحممی دمحمجا دمحمسمای ت دمحم  ا مژ  لهادمحم همسطدمحمای ت دمحمسی ناحدمحمتیدمحمسمی دمحمحلدمحمتمی دمحمم کلدمحم



 

تمری دمحم دمحمسرمیدمحمهطرمدمحمدمحممحتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمیمم  دمحمضمادمحمتسمهکمدمحمعهادمحمژرعها

 یممنایادمحم دمحممنژ سهادمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمامدمحمجلژ دمحممهئرودمحمممسرم دمحمامدمحمسریمردمحمسمنیمر دمحممری دمحمسعرا دمحم دمحمتطسهرقدمحم

 .نم دردمحممی دمحمملمدمحمصحسودمحم دمحم ذتگ دمحمنم اناسیتمدمحم

 م رادمحم ر دمحمتمری دمحممهیژرودمحممریدمحمسرمی دمحمآدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمممچنریادمحمامدمحمجلژر دمحممهئرودمحمممسرم دمحمهریا

مامادمحمژی  دمحم دمحممذکر مردمحممری دمحمجاهرادمحمسمنیمر دمحممهر  دمحمنمیهنرادمحم دمحمضرمادمحمتطسهرقدمحمنرم دردمحممری دمحمملرمدمحمامدمحمآ ماادمحمیستکریمدمحم دمحمنر ی م دمحمامدمحم

دمحم. د دمحممعل میتمدمحمنه تی دمحمسی ناژکت مدمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل

 

 

 

 

 

  



 

در صد خدمات مخابراتی 01جلسه کميته رهبری نظارت بر جمع آوری محصول   

محتم دمحم دمحمهیره دمحممی رممحدمحمژمنمژرودمحم  یمودمحممخریسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمامدمحماهترمدمحم ریم دمحمخر ادمحمسریدمحممحترم دمحمعسرا دمحمم هسرمدمحم

معهادمحم مم یوحدمحممحتم دمحممیا دمحممایهتمدمحممعهادمحممیلمدمحم دمحمیایم دمحم  یمودمحممخریسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحم دمحمع یهرادمحم  یمودمحممیلهر دمحم دمحم

امدمحمصرادمحمدمحم01سرمدمحمجمرآدمحمآ م دمحمدمحمسیترمیتمیدمحمس دمحمخریطمدمحمنحریمودمحمودمحممخیسمیتمدمحمتنحه دمحمخامیمحتم دمحمژهالبدمحمیمهم دمحممعی ادمحمتخنهکمدمحمیایمردمحم

 .محص لدمحمخامیودمحممخیسمیتمدمحماهایمدمحمنم ا

امدمحمیهررادمحمجلژرر دمحمضررمادمحمیژررتمیعدمحم رر یمندمحم دمحمیم هرریسمدمحم یممرری دمحم ن ررت دمحمترره دمحممرری دمحمیم هرریسمحدمحمامدمحمسرریمردمحمجرراهودمحمنحرریموحدمحمیهرر یهندمحمترره دمحم

دمحم.نحیمتمدمحم دمحمجمآدمحمآ م دمحممحص لدمحمخامیودمحممخیسمیتمدمحمس دمحم کلدمحم ذیتدمحمتی هادمحمص مودمحم مهو

یهجریادمحم (RTDMS) ر دمحمژهژرت دمحمنحریمودمحمسرمدمحمجمرآدمحمآ م دمحممحصر لدمحمخرامیودمحممخریسمیتمدمحم مینهکر محتم دمحممی ممدمحمممچنیادمحمیهر  احدمحمتریدمحم

ن اردمحم م ودمحممی دمحممخیسمیتمدمحمسیدمحمته دمحممی دمحمنحیمودمحمممکیم دمحممم دمحمجینس دمحمنمیهنادمحم دمحماژتمژمدمحم یملدمحمس دمحممعل میودمحممیدمحمسمی دمحم یادمحمهرمیم دمحم

دمحم.ژی نا

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دمحمهعیلهودمحممری دمحم رم ودمحممخریسمیتمدمحمدمحماژودمحمآ مامیمعل میتمدمحمی محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحم

یهغرررریادمحمتهلررررمدمحم رررری دمحم

 ژررررررررال دمحماهررررررررایمدمحم

 دمحم ررر یمندمحمدمحمرنمررر ا

 یمرررلدمحماژرررتی مامیدمحم

مررررررری دمحمدمحمنرررررررالادمحم دمحم

سعا دمحمیهرادمحم رم ودمحم

 .میدمحمیژتمیعدمحمنم ا

ژمنمژودمحم  یمودمحم

مخررررررررررررررررریسمیودمحم دمحم

تکنررررررررررررررررررررریل د دمحم

معل مررریتمدمحمسعرررادمحمی دمحم

یژررررتمیعدمحم رررر یمندمحم

مژرر  لهادمحم ررم ودمحم

ادمحمژی  دمحم م وحدمحمیمیئ دمحمخامیودمحمسیتمدمحم دمحم رذیتدمحم دمحم ریمندمحم همرودمحممری دمحمخرامیودمحمینتمنترمدمحمسریدمحممخیسمیتمدمحمیهغیادمحمتهلمدمحم ی دمحمامدمحمسیمردمحممام

دمحم. هذهودمحمسیتمدمحمس دمحممم طنیادمحمع ه حدمحممایهیودمحمال  دمحمای تنا

محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمممچنیادمحمیه  ادمحم  دمحم یممنایادمحمتخنهکمدمحمسرمی دمحمتنحره دمحم ریمندمحم همرودمحممری دمحمخرامیودمحمینتمنترمدمحمسر دمحمم رتم هادمحم دمحم

دمحم.م اردمحم مهن دمحمتخذهتدمحممیدمحمممدمحمچ دمحم  اتمدمحممژیعادمحمنمیهنانگیایم دمحم هذهودمحمسیتمدمحمس دمحمجاهودمحم یمدمحمن

  همدمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمممچنیادمحمضمادمحماهرایمدمحمی دمحمسخرندمحممری دمحمتخنهکرمدمحم رم ودمحممخریسمیتمدمحمژرال حدمحمهریهسمدمحمنر م دمحم دمحم

یهغیادمحمژوحدمحمامدمحمسخندمحمسمنیم دمحممری دمحمیتصریلدمحممنطقر  حدمحمیهر یهندمحمع یهرادمحما لرودمحمی دمحمطمهرقدمحمتمین هرودمحماهتریدمحمی دمحممیردمحمیهغینژرتیادمحم دمحممسرالدمحم

ادمحمیهغینژتیادمحمس دمحمتمین هودمحممبدمحمآژهیدمحمس دمحممژ  لهادمحمممس ط دمحم یضحدمحمژیختنادمحم ر دمحم  یمودمحمامدمحمیهرادمحممیژرتیدمحممتعیرادمحمسر اردمحم دمحممرمدمحمچر دمحمنم ا

 .  اتمدمحمممدمحمت یننادمحمیهادمحمسمنیم دمحمتحققدمحمهیسا

 

دمحم

دمحم



 

 مالقات با رؤسای تکنالوژی معلوماتی وزارت خانه ها

یمم  دمحمضمادمحماهایمدمحمتعیمهمدمحمسیدمحممؤژری دمحمتکنریل د دمحممحتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحم

معل میتيدمحم  یمودمحمخین دمحممیدمحمامدمحمسیمردمحمسمنیم دمحممی دمحم یادمحمسمی دمحماهجهتلدمحمژی  دمحم  یمودمحمخین دمحممریحدمحمیمیئر دمحمخرامیودمحمسیترمدمحم دمحممصر  نهودمحم

 .معل میودمحمصحسودمحم دمحم ذتگ دمحمنم ا

 دمحمممچنریادمحمامدمحمسریمردمحمخ یژرودمحممؤژی دمحم  یمودمحمخین دمحممیحدمحمامدمحمسیمردمحمسمنیم دمحممیدمحم دمحمنالادمحممی دمحم یادمحمنمه نته ادمحممذصرلدمحممیدمحمیمیئر دمحمنمر ادمحم

دمحم.می دمحم یادمحمی دمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحممعل میودمحمایا

دمحم

 

 

 

 

 



 

 حمايت از سرمايه گزاری سکتور خصوصی در بخش مخابرات و فايبر نوری

محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمیمم  دمحمامدمحماهترمدمحم ریم دمحمخر ادمحمسریدمحممژر  لهادمحم رم ودمحم

اهایمدمحمنم ارحدمحمامدمحمسیمردمحمسمنیم دمحممیحدمحمسیس ادمحمخامیودمحم دمحمت ژع دمحمخرامیودمحممخریسمیتمدمحم دمحمینتمنهترمدمحمیهرادمحم رم ودمحمسحرثدمحم دمحم MTN مخیسمیتم

دمحم. ذتگرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر دمحمنمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا

محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمممچنیادمحمی دمحمژممیه دمحم ر یم دمحمیهرادمحم رم ودمحمامدمحمسخرندمحمهریهسمدمحمنر م دمحم دمحمت ژرع دمحمخرامیودمحم ریادمحمامدمحمیهغینژرتیادمحم

 .حمیهودمحمنم انا

 

تِ توام شزکت ّای خصَصیی سهنٌیِ سیزهایِ     MTN تکٌالَصی هؼلَهاتی ضوي حوایت اس سزهایِ گشاری شزکتٍسارت هخاتزات ٍ 

هنتَاًٌید رر تخیف ییایثز ًیَری سیزهایِ گیشاری ًویَرُ ٍ خیدهات          open Access policy گشاری را هساػد ساختِ ٍ اس طزیی  

 .هخاتزاتی ٍ اًتزًتی را تَسؼِ رٌّد

دمحم

دمحم



 

 خدمات مخابراتی و انترنتیتوافقات جامع برای بهبود 

تنحره دمحمسریدمحممژر  لهادمحمیایمردمحمهندمحممحتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمامدمحماهترمدمحم ریم دمحمخر 

یتررمیدمحماهررایمدمحمنمرر اردمحم دمحمامسرریمردمحمخررامیودمحممخرریسمیتمدمحم دمحمینتمنتررمدمحمضررمادمحم ررمه دمحمژرریختادمحمم ررکالودمحممررما حدمحمم  ررتدمحمخررامیودمحممخرریسمیتمدمحم

 مرریتمدمحممیدمحم یضررحدمحمژرریخودمحم دمحمخ یمرریادمحمحررلدمحمم ررکالودمحم همررودمحم دمحم هذهررودمحمخررامیودمحممخرریسمیتمدمحم دمحم  یمودمحممخرریسمیودمحم دمحمتکنرریل د دمحممعل

 .ینتمنتمدمحم انا

 

می دمحمسعا دمحم یادمحمس دمحمخیطمدمحمسیس ادمحم هذهودمحمخامیودمحم دمحم یمندمحم همرودمحممری دمحمخرامیودمحممخریسمیتمدمحمدمحممژ  لهادمحمیایمردمحمیتمیدمحمضمادمحمیمیه دمحمسمنیم 

دمحمعنقمهبدمحمس دمحممم دمحمم کالودمحممما دمحممژها مدمحمخ یمادمحم ا. نادمحم دمحمدمحممیدمحم یمدمحمممدمحمتعیایودمحمژنمانادمحم  دمحمته دمحممی دمحمتخنهکمدمحم یادمحمامدمحمیهادمحمسخن

یتمیدمحم عاردمحمممکیم دمحمنم اردمحمحمیهرودمحم ریادمحممیدمحمتنحه دمحمخامیودمحممخیسمیتمدمحم  همدمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمس دمحممژ  لهادمحمیایمردمحمدمحم

 .ی دمحمسمنیمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر دمحممرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری دمحمیهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادمحمیایمردمحمیحیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررریمدمحمنمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا

جریمآدمحمژرکت مدمحممخریسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحمدمحم  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنریل د دمحممعل مریتمدمحمممچنریادمحمامدمحمنحرمدمحمایمادمحمعنقمهربدمحمهر دمحم ذتمریا

 .چیل یی دمحمهمیدمحممیردمحمیهادمحمژکت مدمحم ذتگ دمحمنمیهنادمحممعل میتمدمحممیدمحمایهمدمحمنم اردمحم دمحمامسیمردمحممیردمحمحلدمحممی دمحمم کالودمحم 

 



 

 شناسايی فکتورهای مشکل کيفيت و قيمت خدمات انترنتی

ٍ ًوایٌدگاى جاهؼِ هیدًی ضیوي    هحتزم هحود یْنن ّاشوی سزپزست ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی، تا جوؼی اس هٌتقدیي

ریییدار ٍ گکتکییَ ًوییَرُ رر تییارُ شٌاسییایی 

یکتییَر ّییای کنکنییت ٍ دنوییت خییدهات   

 .اًتزًتی هؼلَهات تاسُ شزیک ساختٌد

سزپزسییت ٍسارت هخییاتزات ٍ تکٌیییالَصی   

هؼلَهاتی تاکند راشت کِ هشکل کنکنت ٍ 

دنوت خدهات اًتزًتی ریشِ یاتی هی گزرر 

دُ کییِ ٍ تخییف تنشییتز نى شٌاسییایی شیی 

هصارف اراری، هکار شزکت ّای هخیاتزاتی  

 .ٍ اًتزًتی هی تاشد

هحتزم هحود یْنن ّاشوی ایشٍر کیِ تینن   

تٌظنن خیدهات   ّای تخٌنکی ٍسارت، ارارُ

ایغیاى   هخیاتزاتی  اتیزا ٍ شیزکت   هخاتزاتی 

تنلی کام هشتزکا تاالی حیل یکتیَر ّیای    

 .هتذکزُ کار هی کٌٌد

ل هحتزم ّاشوی، ضوي تؼْد ّوکاری ٍ ح

هشیییکفت ییییزا راُ سیییکتَر هخیییاتزات ٍ  

تکٌییالَصی هؼلَهییاتی رر تییارُ تزًاهییِ ّییای 

کاری خَر تا ایشاى صحثت ًوَرُ ایشٍرًید  

کِ ػٌقزیة ًَید ّای خَتی ّن رر تخیف  

 .تِ هزرم ػشیش خَاٌّد راشتهخاتزاتی کاّف دنوت اًتزًت ٍ ّن کنکنت خدهات 

 

 

 

 

 



 

 سابق افزايش يافتظرفيت انترنت شبکه مخابراتی سالم ده برابر 

هحتزم هحود یْنن ّاشوی ضوي ریدار اس پزٍسِ تغننز سَیچ ّای جدید تزای ایشایف ظزینت اًتزًیت شیثکِ هخیاتزاتی سیفم تیِ      

 .هسٍَلني هزتَطِ ّدایت رار کِ خدهات شثکِ سفم را تَسؼِ رارُ ٍ تا استکارُ اس تکٌالَصی ّای جدید ظزینت را تنشتز ًوایٌد

 .سفم تَاًست ظزینت اًتزًت شثکِ را رر توام ایغاًستاى ایشایف رّد ٍ سَیچ ّای جدید را جا تجا ًوَرًدشثکِ هخاتزاتی 

ایغاى تنلی کام اس چٌدیي رٍس تدیٌسَ تزای تؼیَی  سنسیتن جدیید کیار ًویَرُ ٍ یؼیف نهیارُ         شزکت هخاتزاتی هسٍَلني تخٌنکی

 .ن ّای دثلی ایشایف یایتِ استخدهات تِ شنَُ تْتز تِ هزرم هی تاشد کِ رُ تزاتز سنست

سایت جدید شثکِ سیفم ادیداهات السم صیَرت     ۰۵۵هحتزم ّاشوی ّوچٌاى ّدایت رار تا تزای سزػت تخشندى پزٍسِ تدارکاتی 

 .گنزر کِ اس یک طزف خدهات سزیغ ٍ تا کنکنت ػزضِ ًوَرُ ٍ ّوچٌاى ساحِ خدهات را تَسؼِ رارُ شَر

 سفم کِ رر اٍایلهخاتزاتی شثکِ 

تزای یک هنلنَى هشتزی رییشایي  

هنلنییَى  ۷،۲شییدُ تییَر، یؼییف   

هشییتزف یؼییار رارر ٍ ظزینییت   

هنلنیَى هشییتزف   ۱،۶شیثکِ تییِ  

ایییشایف یایتییِ کییِ تییا تؼییَی  ٍ 

اًستالنشییي سییَیچ ّییای جدییید  

هارُ نتزای پفى ّای ػولی جدید 

 .ظزینت ّای تنشتز هی تاشد

تاید یاراٍر شد کِ ًظز تِ اییشایف  

ّا ٍ سایت ّای جدیید اییي    BTSاى شثکِ سفم، کنکنت خدهات پایني نهدُ کِ تؼد اس خزیداری تجْنشات جدید، رٍس ایشٍى هشتزی

 هشکل ًنش رر نیٌدُ ًشریک هزیَع خَاّد شد

دمحم



 

 

وکاری ٍسارت هؼارف رر ًظز رارر تا رر ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی ررػزصِ یزاّن نٍری تسْنفت تؼلنوات هؼاصز تا ّ

 .پْلَی هکاتة رٍلتی، هکاتة خصَصی کشَر را تا استکارُ اس تجْنشات تکٌالَصی هؼلَهاتی هجْش ٍ تِ شثکِ یایثز ًَری ٍصل ًواید

ییدار  هحتزم هحود یْنن ّاشوی سزپزست ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی اهزٍس تا یکتؼدار اس هسیٍَلني هکاتیة خصَصیی ر   

ًوَرُ، تاکند راشتٌد کِ تزای هْنا کزرى سهنٌِ تؼلنوات ریجنتل ٍ الکتزًٍنک ارارُ هحکین راشیتِ ٍ تیِ هسیٍَلني تخیف هزتیَ        

 .ّدایت رارًد کِ هکاتة خصَصی شاهل تزًاهِ اتصار تَرُ ٍ تِ سٍرتزیي یزصت سزٍی ًوایٌد

هکتة ریگیز را   ۶۷۵۵اتصار نى شزٍع شدُ ٍ رر ًظز رارر کِ  تاب هکتة را سزٍی ًوَرُ ٍ کار ّای ۷۹۵تا اکٌَى ٍسارت هخاتزات 

ٍسارت هخیاتزات ٍ تکٌیالَصی هؼلَهیاتی رٍ    .سزٍی کزرُ ٍ تؼد اس نى تِ شثکِ یایثز ًَری ٍصل ٍ تِ تکٌالَصی هؼلَهاتی تجْنش گزرر

اتصار اس طزیی  شیثکِ ییایثزًَری    را تزای پزٍصُ رر ًظزگزیتِ تا رر ًقاطی کِ اهکاًات  (AfghanSat)تزاًسپًَدر ستفیت ایغاًست

 .ٍجَر ًدارر، هکاتة اس طزی  ستفیت تِ شثکِ هؼارف ٍصل گزرًد

 

 

 



 

 سرپرست وزارت مخابرات

افغان تيلی کام  مخابراتی با مسوولين شرکت  

ایغاى تنلیی کیام رر    هخاتزاتی هحتزم هحود یْنن ّاشوی سزپزست ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی اهزٍس تا هسٍَلني شزکت

تارُ ٍضؼنت هالی، پفى ّای نیٌدُ شزکت تحث ٍ گکتگَ ًوَرُ تاکند راشتٌد کِ شزکت تاید هصارف شاى را پایني نٍررُ، رر پیفى  

 .ّای نیٌدُ تزای تلٌد تزرى ظزینت شزکت اددام ًوایٌد

ّیای خیدهات اًتزًتیی،     ًیز  تطثن  کیاّف   ّوچٌاى سزپزست ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی تِ تؼقنة ّدایات شاى تزای

را اراییِ  تْثَر کنکنت شثکِ سفم ٍ ّوچٌاى ارائِ خدهات هتَاسى تِ هسیٍَلني شیزکت هخیاتزاتی ایغیاى تنلیی کیام ّیدایات السم        

 .ًوَرًد

اًتزًتیی   ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهیاتی ارارُ دیَی رارر، تیا تیا شیزکت ّیای خیدهات        :ایشٍر  رراراهِ سخٌاى شاى ّاشوی

 .تِ شزطی کاّف رّد کِ تِ هشتزیاى ٍ ّوَطٌاى ػشیش ًنش کاّف یاتد ISP ّواٌّگی ًوَرُ ٍ دنوت اًتزًت را تزای

 تیا ّین    اتزا ٍ شزکت ّای خدهات اًتزًتی تٌظنن خدهات هخاتزاتی ارارُ کِهحتزم ّاشوی تِ هسٍَلني ایغاى تنلی کام ّدایت رار 

 ت ّا را تِ سٍرتزیي یزصت تطثن  ًوایٌدتِ تکاّن رسندُ ٍ الیحِ کاّف دنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2مادگی هندوستان برای بهره برداری از ستاليت هندوستان و فعال سازی افغان ست آ  

هحتزم هحود یْنن ّاشوی سزپزست ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی رر ریتز کاری خَیف تا هحتزم ٍیٌای کُوار سکنز کشَر 

ًوَرُ ضوي راٍتط رٍ جاًثِ رر تارُ تسْنل تؼلنوات الکتزًٍنک ٍ ریجنتفیشیشي خدهات صیحی تحیث ٍ    ٌّدٍستاى رر کاتل ریدار

 .گکتگَ ًوَر

ًشاى رارُ کیِ کشیَر    2هارگی کشَر شاى تزای تْزُ تزراری اس ستفیت ٌّدٍستاى ٍ ّوچٌاى ایغاى ست نسکنز ٌّدٍستاى رر تارُ 

رالز کوک خَاّد کزر. ّوچٌاى ایشٍرًد کیِ ایغاًسیتاى پیفى ػولنیاتی اسیتکارُ اس      صد هنلنَى  ۷شاى تزای یؼار ساسی ایغاى ست 

 .هی تَاًد اس ستفیت ٌّدٍستاى هستکند شًَد ۷را تْنِ ًوَرُ ٍ تا یؼار ساسی ایغاى ست  ۷ایغاى ست 

تکٌالَصی هؼلَهاتی را هساػد  ٍسارت هخاتزات ٍ تکٌالَصی هؼلَهاتی رر ًظز رارر کِ سهنٌِ تَسؼِ اتصار هکاتة تا اًتزًت ٍ تجْنشات

 .ساسر ٍ رر ًقاطی کِ اهکاًات اتصار اس طزی  شثکِ یایثزًَری ٍجَر ًدارر، هکاتة اس طزی  ستفیت تِ شثکِ هؼارف ٍصل گزرًد

 

  



 

 عالقه مندی شرکت های قزاقستان

افغانستان درسکتور مخابرات بخش برای سرمايه گزاری در   

 

 

  یمودمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمسیدمحممحتم دمحمعله دمحمخیادمحمههژادمحم لاهتدمحمژذهمدمحم   مدمحم  ی ژتیادمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمژمنمژودمحم

 .اهایمدمحمنم ارحدمحمامدمحمسیمردمحمسیس ادمحم دمحمت ژع دمحمم یسطدمحما دمحمجینس دمحمصحسودمحم دمحم ذتگ دمحمنم انا

دمحمژذهمدمحم  ی ژتیادمحمیه  ادمحم  دمحم م ودمحممی دمحم  ی ژتیادمحمعال  دمحممنا دمحمایمادمحمتیدمحمامدمحمسخندمحمژکت مدمحممخیسمیودمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمام

دمحم.یهغینژتیادمحمژممیه دمحم نیم دمحمنمیهنادمحم دمحمممچنیادمحمی دمحممیردمحمیهغینژتیادمحماهتی دمحم   مدمحم یادمحممیدمحمس دمحم   ممی دمحمآژهی دمحمجن سمدمحمینتقیلدمحمنمیهنا

محتم دمحم دمحمهیه دمحممی ممدمحمضمادمحم اماینمدمحمژممیه دمحم نیم دمحم م ودمحممی دمحم  ی ژتیاحدمحمآنییدمحممیدمحمت  هقدمحمنم انادمحم  دمحمامدمحمژکت مدمحممخیسمیودمحم

دمحم.نه دمحمژممیه دمحم نیم دمحمنمیهنادمحم دمحمتکنیل د دمحممعل میتمدمحمامدمحمسخندمحممی دمحماهگم 

 


