
            

 



ذشيييتوسشيفشيييعد سس ييي سارييي ستج عييي س سگدفسجفعييي  سرييي يس (AFCERT)  نريييت  تيييعکس ايييلسسريعييييسريييفع سرييي ع ف سس  

سعييييدف سيسع يييي  اسعيع فايييي  س ييييع سسرعببيييياستيسنرييييتوسسريييي س عشييييتفسس س  يييييسس ي رعيييي سايييي  سع عييييد سفسسدفس ف ييييوسايييي  

س.دايييييييييييييييييييييييييييييييييييدسسنجييييييييييييييييييييييييييييييييييي کسرييييييييييييييييييييييييييييييييييي ع ف عشتبييييييييييييييييييييييييييييييييييي سجيييييييييييييييييييييييييييييييييييفسعکسسراتفينعاييييييييييييييييييييييييييييييييييياس

وس ييييفس شيييفدذس  عيييدسعتيييذافسگفدعيييدسايييوستيييعکس ايييلسسريعييييسريييفع سرييي ع ف سس   نريييت  سسعن عييي سعفجييي سيس يييدسدفسفسريييت  س  نييي 

فساا فاييييي  ستشنعاييييياسسسس سسريييييت  دذس ييييي سسراتفينعاييييياسس–فريييييعدذسگييييياس يييييوس وييييي ع  ساعيعييييييتف سيس ييييييسد سرييييي ع ف س

س: عريييييييييييييييييييييخيرع س عبعييييييييييييييييييييي تاسفسسدفس شييييييييييييييييييييي ساييييييييييييييييييييي  سذعييييييييييييييييييييييس يييييييييييييييييييييوس  يييييييييييييييييييييدذسدسفد

س–ساعيعيييييتف سايييي  سرعرييييتکسسعنعيييي ستيييي عع ساعچنيييي  سيسيييييذعفسآرييييع سيسوييييي اسنقيييي  س عاشن رييييسيساشيييي ست تييييع سس -

س.دسفدس  يييييييييييييييييييييدذس يييييييييييييييييييييوسفسسديرتييييييييييييييييييييياسديسعيييييييييييييييييييييفسيسسدسفس ساييييييييييييييييييييي سسش نيييييييييييييييييييييوسي سف سسراتفينعايييييييييييييييييييييا

س.سراتفينعاييييياس–ساعيعييييييتف س–سعجييييي دس يييييفمس ييييييسنع سسعقيييييففس سسريييييتفستع  سس ف سريعييييييسيسي رعرييييياساييييي  سرييييي ع ف سس-

ت  عيييياسيفيگييييفسکسايييي  سآگيييي ااسدايييياسدفسفس  ييييوس ييييوسسعنعيييي سرعرييييتکسايييي  ساعيعيييييتف سيساعچنيييي  سس يييي  سفريييي ناسس سس-

س.يس ييييييييييييييييييي  سريييييييييييييييييي ع ف سيساعيعيييييييييييييييييييتف سدفسريييييييييييييييييي  س ويييييييييييييييييي  سريييييييييييييييييي ع ف سعجيييييييييييييييييي   ساشيييييييييييييييييييف

وس يييوسعنئيفسفسخعيييوسعيبيعييي  س عشيييتفسدفسفس  يييوس يييوسچ ينيييوسگييياس ييييسد سسع ييي ف ذسيسجبييييگعف سس سجيييفسعکسسراتفينعاييياس  نييي 

ت عيييوسگفدعيييدذسيس (AFCERT) يريييعبوس يييوسرييي ع ف س ييييسد سعشت يييفسچييي ف ساشييييفسسرييي  سدفسرييي ع ف س-اعيعييييتف س–

عيويييي   سآتييياسفسس عييي  سشيسايييدسنعييييدسايييوسدفسجفعييي  سرييي يسجييي ف سسچ ينيييوستيسنريييتوسسرييي سسرييي  ستشب ييي  سسراتفينعاييياس

 .دهد کاهش کشور سطح در را سايبري -کمپيوتريس–

 

 



 معاون عمومی گروپ (Ismail Jaroudi) شهزاد آریوبی با محترم اسماعیل جرودی

 .برای افغانستان مالقات نمودند (MTN) ام تی ان شرکت مخابراتی 

 (Ismail Jaroudi) ع تفکسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسد تفسا فیسشيع س  سع تفکسسرع  عيسجفيدی

س.عرخيال سآ سشفا س فسیسس   نرت  سع    سنعيدنديسر عفس (MTN) عي ي س عيعیسگفيپسشفا سعش  فستیسسکستیسس 

 

دفسسع سدعدسفسسافسديسج ن سدفسعيفدسرفع عوسگذسفیسآ سشفا سدفسراتيفسعش  فس سس   نرت  سستيريوسشدع  ست دعوس

سستيريوسش اوس  ع فسنيفیسس س فعاسدسفکس  ع فسستيجوسش صس وساع ع س(Mobile Money) عي ش  سس س فعاسعي  عي

س.ا س عع سا یسسنتفن س   ساعوسج ن وسنعيدندشدع  سيسا 

س

س



 محترم شهزاد آریوبی با نماینده مردم در شورای والیتی، استادان پوهنتون، جوانان

 .و فعاالن مدنی والیت پکتیا دیدار نمودند 

جيسني  سيس يي ال سي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسدعدسفساوس  سنع عندذسعيفدکسدفسشييفسیسيالعتيیسسسريت دس سييانتيي سس

عدنیسيالع سياتع سدسش سسشيسر سا یسآن  سفسسدفسعيفدسسعج دسعفا سآر  سشدع س فسیسسفسخوسشدع  س  عوسستيجيوسشي صس يوس

اع ع سشدع  سعش  فستیسيسسنتفنتیسيستيريوسش اوس  ع فسنييفیسدفسآ سيالعي سسسريتع  سنعييدذسيسس يفس سدسشي سايوسدفسفسريت یس

س. سال کسشيساعکسنعيدت قاسشيسر سا یست  سريیسيست 

 

 

 

 



 وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست

 .وزارت ارشاد، حج و اوقاف دیدار نمودند 

ش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیس  سع تفکسعيريیس  دسر اعکسعنع سرفيفر سي سف سسفش دسس جسيسس

سي   سدعدسفسنعيدذسيسدفسعيفدسسراتفينعایسر  یسسعيفسي سف سسعر عيسسدسفیسسعن   س شفیسيس  رش يصسسعج دسرعرتکس

س. فسیسعدعفع سسعيفس جس    ست  عبیسنعيدند

 

س  وس وسسعج دسرعرتکسعدعفع سعر جدساوس فسع ن یسآ سعيبيع  سعر جدسس   نرت  ستنئعکسعیسگفددسسنع ست  ديساعچن  سدفسف

نئفس يف سگف  ساوسي عفسعش  فس سس سج ن سشيدس وسسعش  سي دذساعا فیسال کسنعيدذسيس وستعکستشنعایسشيع سيئع وس

.ريفدساوسافچوس  جيسدفس ععنوسس دسکسنع ع   

 



 ی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم لیو جین سونگمحترم شهزاد آریوب

 سفیر و نماینده فوق العاده کشور چین مقیم کابل مالقات نمود 

 

 

 

ع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسد تفسا فیسشيع س  سع تفکسرعيسجع سرينگسري عفسيسنع عنيدذس

ا  يسع    سنعيدساوسج ن سعق  يسوع س يف ستريبع س عن ري  س عبيوستفيفعريتیس ي الیس يقسسري دذساشيفسدير سچع سعقعکس

 .ي سف سس وس ف  نع  س  دثوسديسا سفسدسرفسسعفعا عیساعکسنقدیسنعيد

ريلسافسديسج ن سدفسعيفدس ع ع سيساعا فیساشيفسدير سچع سس سشدع  سيُرتیسسدسفذسس    سيُري سسچي پسريتعپسديريتیس

ديعع سريي رفي سسرييتفدسدسسرييتق يساشيييفسست  عيياسيييفي ذس يي ع فسنيييفیسدابعيي سيسشيي  سيساعايي فیس يي سچييع س ييوسس تشيي فس يي-س  يي  

سنرييتعتعي ستانيي ري یسعيبيعيي تیسيسعشيي  فستیسس   نرييت  س  يي سيست يي ديسنئييفساعييوسج ن ييوسدسشييتعکساييوسدفساعييوسعيييسفدسعتي ييدس ييوس

س.اعا فیسگفدعدند

 

 

 



سافغانستان -اشتراک در جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا

س   نرت  س  س-ع تفکسش  سدسآفعي اسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسسعفي سدفسجبروسشيفسیستج فیسست  دعوسسفيي 

شع فیسس سس و یس سشتفسکسس و یستج فیسست  دعوسسفيي سسر عفسست  دعوسسفيي سيسر فسسيسنع عندگ  سدذساشيفسسفيي عیس

   یس وسفع ر سسرت دسدسن سعي ي سديکسفع ر سجع يفیسسشتفسکسنعيدندا  عنوسسس و یساععتوسع يينع سراتيفسش ي

س

دفسع سجبروسعشا  سعيجيدسدفسسرن دستقنعنیسيسچيا  س قي یس ي رع سا یستج فیسسچ ين یسيويع سراتيفسعي د سيس

 فسفسستان ري یسعيبيع تیسسچ ر سا یسسعنتعتیسيسدع فسعيسفدسعفت  س وسراتيفسش ي یسدفس ف وستج ف سعيفدس ففری

دفسجفع  سجبروسدفس  فذسعشا  سعيجيدسدفسراتيفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسسسعج دسدعدگ کسعشتفکسيسنق س.گف  

سع سراتيفسدفسيعشف  سس ت  دیسيسسجتع  یسس   نرت  س   س يف سگف  سيسنع عندذسست  دعوستان ري یسعيبيع تیسس   نرت  س

سنعي س ش سسفسخو سسع  سدف سفس سع  بی سراتيفس .ديفع نتعش  سا ی سن فسنی سي سعشا   سسرتع   سوع  سآفعي ی سش  سد ع تفک

ستان ري یس سا ا سعشا  سعفت  س و ستان ري یسعيبيع تیسدفس ععنو سسجفسآ سي سف سعش  فس سي تان ري یسعيبيع تیسس 

 .عيبيع تیستيوع سدسدذسيس وساعا فیسجدیس  سراتيفسش ي یستأاعدسيف عدند

یسيسن  دا یسعرخييسديرتیسسيعشن  دس سيسعشا تیسفسساوسس سج ن س ي ال سراتيفسدفسجبروس ع بوسشدساوسراتيفسش ي 

س.ش ي یسدفسسع سجبروس فمسشدسس یسجبر  سجدسگ نوس وس ففریسگف توسيس فسیسآ سفسذس يسعن ر سجرتجيسانند



س تا فسساوس و Girls In ICT ع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسع  يستجبعيسس سفي سج  نی

 .تديعفسگفدعدذس يدسسسشتفسکسنعيدند"سستفسسستنئعکسشدع  سعش  فستیس"سسدسفذ

يذسذسيس  ع تفکسآفعي یسدفس    سا یسشيع سدفسعيفدسنق س ن  سدفسراتيفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیست اعدسنعيد

شيدسسافدندساوس ن  سدفسن  دسا یسعشتب سديرتیسيسش ي یسدفسفا فیسسدسفس س فسفسدسشتوسيسش عرت یسا یسشي یسس 

س وسنع ع سگذسنش  سدسدندساوسعیستيس سس سدشتفس سفي  تعکسس   نرت  ساوس س سش س ينيدفسر  سج   سس تا فس سشيع سفس

س.نعينوسع دآيفیسنعيد

 ساشيفسا یسج   ستجبعيس يف سعیسگعفدسيساد سآ ستشيعاسيس ع عس۱۷۱اعوسر روسدفس Girls In ICT س سفي سج  نی

س. ن  س فسیسجب سدفسراتيفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسعیس  شد

سنع س فن عوسعششصس فسیس فجرتوسر شت سنق س ن  سدفسسع سراتيفسدسفعکسيسع تفکسش  سدسآفعي یسس  يدساو ع س وساعسع 

 .عنئيفس فن عوسا یسا فسآعي یسعش يصس ن  سيسسعج دس و یسع خي سعيبيع تیسفسسفيیسدر سگف تعک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت کردند فراغتتن پس از اتمام دوره آموزشی شش ماهه سند  38



معلوماتی واليت پکتيا طی کنفرانسی که در  رياست مخابرات و تکنالوژی

تن محصلين که از  38سالون کنفرانسهای ان واليت برگزار شده بود به 

مرکز آموزشی کمپيوتر فارغ التحصيل شده بودند شهادتنامه فراغت توزيع 

 نمود.

 

اين مراسم، الحاج عبدالولی سهی معاون مقام واليت، محترم محمد  طی

رای واليتی، محترم خواجه الدين حقبيان رئيس شورای رحمن قادری وکيل شو

 و مخابراتی های شبکه های نماينده دولتی، ادارات روسای تعداد علما، 

.در ابتدا اين جلسه بودند ورزيده شرکت ها ژورنالست و مدنی فعاالن

 پکتيا واليت معلوماتی تکنالوژی و مخابرات رئيس محترم عبدهللا توطاخيل 

 ارائه معلومات رياست ان 1398 سال پالن و گذشته سال يک کار مورد در

 .کرد

سايت های مختلف در مرکز و  19مجموعا  1397محترم توطاخيل گفت: در سال 

ولسوالی های اين واليت فعال گرديده اند، دفتر زون واليتی افغان 

سيم  3000تليکام به مرکز اين واليت انتقال داده شده است و در حدود 

 در ادامه  غير راجستر شده و غير قانونی ضبط گرديده اند. ویکارتهای 

درصد بودجه خويش را مصرف نموده است  98افزود در سال گذشته اين رياست 

تن زمينه آموزش برنامه های کمپيوتر را فراهم نموده  86و همچنان برای 

است.محترم توطاخيل گفتند که در سال گذشته توزيع سريع پاسپورتها را 

 افزودند همچنان و است گرديده توزيع ز نموده و صد ها جلد پاسپورت اغا

 تعداد ها ولسوالی در هم و مرکز در هم 1398 سال در تا است نظر در که

فعال خواهد  را  3G خدمات ولسوالی 11 در و مخابراتی های سايت زياد

 نمود. 



، محترم عبدالولی سهی والی واليت پکتيا و ساير سخنرانان ضمن متعاقبا

مهم دانستن اموزش کمپيوتر به فارغان کورس آموزشی تبريک گفتند و از 

اظهار رضايت نمودند.در پايان اين اين وال کارکرد های رياست مخابرات 

نشست تعداد چهار تن کارمندان شايسته رياست مخابرات و تکنالوژی 

تن  38با اخذ تحسين نامه ها مورد تمجيد قرار گرفتند و برای معلوماتی 

 فارغان کورس آموزشی اسناد فراغت توزيع گرديد.

 جهانی در افغانستان کمالقات با نماینده بان

ا فشن لس Regendra Singh ع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسد تفسا فسشيع س  سع تفک

تيسا ر سيست  عاس وسعي  سآ سعيسعش  فس س  نکسج  نیسدعدسفسنعيدذسيسدفسفس  وس وسيويع س يبیسيفي ذسدعجسفشدسعقففس س

س وس ع ع سع ریس  نکسج  نیست  عاسعع فددساوس ف  يذسست  يسس.   سنعيدعک يالع سذفعيوس  ع فسس9يفي ذسدعجعت يسا ر 

 .يرريسریسنع س فساکسععنع عدس151ديرتیسيسي يسنيفیسسشدع  سفسع   سسنتفن سفسس فسیسييانتي سا سسسدسفس س

 

 

 

 



 

 

 

 Bandwidth Management) سیستم مدیریت توزیع بندویت انترنت

System)  برای نخستین بار در شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

 نصب و فعال گردید

تج عيي س سشيي اوسيسچ ييين یسشيي  سدسآفعييي یسي عييفسعشيي  فس سيستانيي ري یسعيبيعيي تیسس س شيي سايي یستانيي ري یسعيبيعيي تیسس

اييييي فافدسرعريييييتکسعيييييدعفع س

تي عيييييي س نييييييديع سسنتفنيييييي س

شفا سعش  فستیسس    ستعبیس

س.ايييييييي کسنئيييييييي ف سنعيدنييييييييد

وع سدعدسفسس ععن  س   ييس

نعيدنيييييدسايييييوسسعييييي سرعريييييتکس

شييييي   ع سيسع ثفعييييي سفسسدفس

فيندستي ع س نيديع سسنتفني س

 . عع  سآيفدذسسر 

شفا سعش  فستیسس    ستعبیس

 عنئيييييييفسعييييييدعفع س  تييييييفس

تي عيييييي سسنتفنيييييي سيسسعجيييييي دس

شيييي   ع سدفسسعيييي س ف ييييوسس

رعرتکس نيديع سعنجعني سفسسجدعيدسسن ي سنعييدذسايوس يفسع ني یسسعي سرعريتکسشي   ع سدفستي عي س نيديع سسنتفني س يفسیسعشيتفع  س

س.ع   اس فسفسدسدس عع  سآعدذسيسيفدسش سعشتفع  سنع سع   اسگ سف سسع سرعرتکس يف سعیسگعفد

 

 

 



 

 

 

 در صد محصول خدمات مخابرتی 10مخابرات در مورد کیفیت وزارت  کنفرانس مطبوعاتی

دفس دسع  ييسشدع  سعش  فتیسسرعرتکسلایرست عکسسجع سآيفیسس10ان فسنلسع  ي  تیسي عفسعش  فس سدفسعيفدساع ع س

 .دفسعقفسسع سي سف سدسعفسگفدعدسا یسسنتفن سنفخرععا ف سا یسغعفسفسجرتفسشدذسيسا ا سع  ت س

ي عيييفسعشييي  فس سيستانييي ري یسعيبيعييي تیسشييي  سدسآفعيييي یس

س   نرييت  س ييیسان ييفسنلسع  ي يي تیسدفسعيييفدسجعيي سآيفیس

دذسدف دع  يييييسشيييدع  سعشييي  فستیستيويييع   سسفسعيييوس

اععتوسعشتفکسعتشايسس سي سف سعشي  فس سسسسنعيدذسس  يد

"سستيييفسسستنئيييعکسشيييدع  سعشييي  فستی"سي سف سع رعيييوسيسسدسفذ

عبعيي فدسس۱۵يسسس آغيي  سسعيي سفينييدستيي سسانييي سنئيي ف سنعيييدذ

س  يي نیسس سعيي س فعيياس ييوس يسعييدسعبييیساشيييفسس يي يدذسشييدذس

لایرستي عکسسسسر سسسعشي  س عي  سدسشي سايوسفينيدسسعجي دسرعريتک

دعتييي سعنجعنييي سآغييي  سگفدعيييدذسيس نقفعييي ستج عييي س سآ س يييوس

س.اشيفسعيس ب سعیسيف دساوس  سعب سشفعکسشيسادسشد

س۲۰عيويي سستيفسساج ري ر"سفسس يوسگينيوسجيدیسيع عيفیسعيیسنعي ععکسيسستيفسسسسع تفکسآفعي یسدفسسدسعوسان فسنلس ي يذسدسشي س

عش  فستیسيسسنتفنتیسنعييدذسسري سايوسعيکسعييفدسآ سفسع ي  سري شت سشيع فذسشدع  ستي دسفسس  سعفدکسدفسفسرت یس يسعشا  س

س۱۹ سعیسداعکستي س يوسعيفدست قاسنع  توسسر سسعکسع ذس فسیسسدسفذسستفسس ف س۱۹رع سشا ع  سش  س يدسسسنج کسدسدذسيسعت   یس

فسس عيفسچتيفسس"سستيفسسدسفذستنئيعکسشيدع  سعشي  فستیس"تي دسشيع س عيسنع عدسسدفسغعفسآ سس سفا فیس ايع ستق وي سدسفعيکستي س

ت ععيفسس"ستيفسسعنايوسسدسفذس"ي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسآيفدذسيسدفسعکسع ذسس     سعتي يوسفسس عع  سآيفعيکسسعي س

س.يسسرتق رع سآ س فسیسعفدکسعششصسگفددسايع سسعا  سدادست سيئع وس

ي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسعيفدسع خينع سش اوسا یسسجتع  یس  رش يصس عر يکسس فس سنعيدذس ع  سدسش س

اوسس س فعاسي سف سش فجوس يوسسدسفذسعفاي یس عري يکسعاتيي سسفري يسعيیسدسفعيکستي سسريت  دذس عري يکسدفساشييفس ي ني سعنيدس

دفس ععيي س رييتوسايي یسدفسسدسعييوسس يي يد سي عييفسعشيي  فس س.ت  دذسس سساينيي سايي یسعرييتي فسيس ييیسايعيي سع ييديدسگييفددگييفددسيسسريي

س  ي نیسگفدعيدذسيسدف ييفتعاوسشي اوساي یسس۴۹سنتفن سشفا سعش  فستیسر کستش ع س عع  سآيفدعکساوس رتوسعکسجيیس يیسآ س



د؛سآعي دذساريتعکسايوسس س فعياسشيفا سس  ي  ستعبيیساي کسعش  فستیسيسشفا سا یسسنتفنتیس وسعشتفاع سشيع ستش ع س عع  سآيفن

دفسعييفدسجعي سآيفیسريععا ف سدفسسدسعوس ي   ساي یسشي  سع تفکسآفعي یس. ع دستش ع سفسس فسیسش  سدفسنئفس  عفعکس۴۰

اي یسغعيفس ي نينیسنعي س يوسگينيوسجييدیسس سشي اوساي یسعشي  فستیستق وي سنعييدساييوسس س يفي سريععا ف ساي س  ييفسغعيفس يي نينیس

عيدذسيسرععا ف سا یسغعفسفسجرتفسشدذسفسسس س   سفسجع سآيفیسنع عندسسدفسغعفسآ س فشيفدس  نينیس يف سعيیسجبيگعفیسن

عي ف سس۲۸گعفد.سي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسس سآغ  ساعي ع سجع سآيفیسريععا ف ساي یسغعيفس ي نينیس يوستي فع س

س.ع سدفستع کسيالع  سس   نرت  سجفع  سدسفديفیسنعيدذسيساني ساکسسع ساعي آرععا ف سجع سس۲۴۹۷۹سریسسعفي س

 میلیارد افغانی از بابت ده درصد محصول ۱۵

 خدمات مخابراتی به عواید ملی کشور افزوده شده است

 سایس ايعان فسنلسع  ي  تیس ر  دس یا  يسسس   نرت   سع تفکسش  سدسآفعي اسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیس

 .نعيد وسعب سدفس  فذسدرت يفدا سيس ي رع سا یسسع سي سف سيسي  سا یسآعندذسعيبيع  سسفسخوس

دیسدذسع سآيفع تفکسآفعي یسعیسگيعدساععتوسعشتفکسعتشايسس سي سف سا یسعش  فس سسع رعوسيسسدسفذسستفسسس سآغ  سفيندسج

س. سسنئ ف سنعيدذسسنددف دسع  ييسشدع  سعش  فستیست سساني

س سآيفیسدذ سجع  سآغ  سفيند ستان ري یسعيبيع تیسس  سي سف سعش  فس سي ساو سس  يد سآفعي یساعچن   سش  سد فس دسدع تفک

وستأاعدسافدساسععبع فدسس   نیسجع سآيفیسيس وس يسعدسعبیساشيفسس  يدذسشدذسسرتيیس۱۵ع  ييسشدع  سعش  فستیسسریسساني س

س.ددعت سعنجعن "سآغ  سگفدعدذسيس نقفع ستج ع س سآ س وساشيفسعيس ب سعیسيف فيندسسعج دس"رعرتکسلایرست عکس

ي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسعيفدسع خينع سش اوسا یسسجتع  یس وسش يصس عر يکسگ  ساوسس س فعاس

ددسيسسرت  دذسس سي سف سش فجوس وسسدسفذسعفا یس عر يکسعاتي سسفر يسعیسشيدست سسرت  دذس عر يکسدفساشيفس  نينعندسگف

ع تفکسآفعي یسدف  فذس عع س رتوسا یسسنتفنتیسشفا سعش  فستیسر کسگ  س.ساين سا یسعرتي فسيس یسايع سع ديدسشيند

سيدف سسر  سآعدذ سعع   س و ستش ع  سا  س رتو سسع  سدف س  وفاو س  ي سآ  س ی سجی سعک س رتو سسر س۴۹ عع  س.س   نی

 سا یسسنتفنتیسع عيس وسسعج دستش ع سدفس عع س رتوسا یسسنتفنتیسسيستأاعدسافدسدفس يفتیساوسش اوسا یسعش  فستیسيسشفا



دف دستش ع س فسیسش  سدفسنئفسس۴۰ وسعشتفاع سشيع س  شند؛سسع سي سف سآع دذسسر سس س فعاسشفا سس    ستعبیسا کس

س.  عفد

ستير سيع سر ع سا یسديرتیس س  ع فسآفعي یساعچن  سدفس ش سسعج دسرعرتکسا یسسن ع سي رييف سسعدعفع سع تيس يوسش او

ستر عيسشدع  س  عوس س ايعتدسفیسسراتفينعایسي ستيريو سي س فسیستفيعج سا  سرعرتک سسعج د سعش  فستیسر کس سش او نيفیسي

سئ  فسدسشتوسس  يدندساوسي سف سدفسر يسگذشتوسدفسسع س ش سا سدرت يفدا یسشي یسدسفدسيسدفسنئفسدسفدسر يسج فیس فسیس

س. سدفس ش سست  يسعن قيیس فن عوسا سيسي  سا یسسع سي سف سفسس عبیسنع عندتيريوسسع سرعرتکسا ستيجوسنعيدذسساعچن 

 افتتاح بخش اول پروژه عصری سازی

 خدمات پستی ریاست افغان پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

ساييي فاييي یسسع تيييفکسشييي  سدسآفعيييي یسي عيييفسعشييي  فس سيستانييي ري یسعيبيعييي تیسدفسعفسريييکسس تتييي مسس س ي رعييي ساييي سيسدريييت يفد

تييييسععجعنيييدس سيسعريييخيرع سس  ييي  سيرييي سس يييفس سريييي لسنعييييدذسسس ييي يدسايييوسي سف سعشييي  فس سدفسفسريييت یسرييي دذسرييي  یسيسد

 ييفسع نييي یساوسريي  یسشييدع  س  عييوستيجييوسشييي صسنعيييدذسسريي ساييوسس تتييي مسيرييتوسش نييوسعفايي یسعييکسنعينيييوس يي ف سآ سسريي 

س۱۳۹۷دع  سيرييييييتیسدفسريييييي يسسريييييتفستع یسي سف سعشيييييي  فس سيستانيييييي ري یسعيبيعييييي تیسسيييييييفي ذس  ييييييفیسرييييي  یسشيييييي

س.دع سع سيسعکس ش سآ سعي ق نوستاععيسگفدعد

س ع تيييفکسآفعييييي یس ييي يذسنعيييييدساييييوسدفس فويييوسشييييدع  سيرييييتیست ععيييفس سسر رييييیس ععييي  سآعييييدذسسريييي سايييوسشييييدع  سذعيييييس

يريييتوسش نييوسا  يييسع ييي  اس ييوسعيعييي فسايي یسج يي نیسيسست ييي يسآ س ييوس ييي ع فسس۱۶  يييفیسريي  یسيريييتوسش نييوسعفايي یسيس -۱

س.عنئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفسسفسخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوسشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدع  س  تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفوسنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفیس ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ععييي  سآيفد سرعريييتکسي فرييييسالايييفسسس س فعييياسسعييي سرعريييتکسع يييخينع سعفسرييي  ستييي عع سگفدعيييدذسيستي عييي سآن عييي س -۲

س.آغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  سعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييیسگيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفدد

س.تبيييیسسس سسعييي س فعييياسنعييي سع يييخينع سيسع فععييي سشيييدع  سيريييتیستييي عع سعيييیسشييييدعآغييي  سرعريييتکسيرييي س ايييلسدعج -۳

دعييييي سع ستيععيييييفسجدعيييييدسفع رييييي س -۴

ريييييي سيسعفايييييي سيع عييييييفیسدفسس  يييييي  سي

س.چعيييييييييييييييييييييييييييييييي س ويييييييييييييييييييييييييييييييييفی

اعچنييييييي  سي عيييييييفسعشييييييي  فس سس يييييييفس س

دسشييييي سايييييوسدفسرييييي يسجييييي فیسعف بيييييوس

ديکسيييييفي ذس  ييييفیسريييي  یسشييييدع  س

يرييييتیسآغيييي  سعييييیسگييييفددساييييوس  ييييفیس

رييييي  یس عرييييي سيريييييتوسش نيييييوسس فن عيييييوس

ايييي یسع  عيييييسستجيييي ف سآن عيييي سسريييي  وس

 ييييي  س يييييفسیسد تيييييفسيسشيييييع فیسس سنييييييس



س.آيفیساييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي یسدع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفسفسسس تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسسعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييیسانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

ي عيييدسيعيييلسفعيييعلسسدسفذسس  ييي  سيُرييي ساعچنييي  سس سسعييي دگیسا عييييسسعييي سسدسفذس يييفسیس فويييوسشيييدع  س  تيييفسنشييي  سدسدسسس عيييد

یسدفسانييي فس  يييفیسرييي  یسيُريييتوسش نيييوسعفاييي یسرعريييتکساييي یسدع يييفیسفسسنعييي س يييوسشييي  فسفيسس ييي يدسايييوسدفسرييي يسجييي 

س  فووسشدع  س  ساع ع سدفس  يسر ش سعیس  شد.

 

فسساوس Content Management System ي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیس یسان فسنلسع  ي  تیس فن عو

سعکس ست   سديرتی سا ی سر ع  سي  سآ  سع ن ی  ف

چتفعدعفع سگفدعدذسيس ععنۀسس   سفر نیسس سسع س

  . وسعيف یسگف   فعاستر عيسعیسگفددسس

سدساتف سيسسع عدع تفک سع ری سعيع  سادسعتی ا دی

سدسفیسي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفس

سع سان فسنلسرشنفسنیسعیسنعيدسسسئ  فسدسش ساوس

عایسس سسادس سع سع ديسافد ساشيفس وسعکسج عيوس

سدير س  س سعب سي سدسد  سسفت    س فعا سس  عيبيع تی

ت   یسعیس  شدسس وستبیسسفع فساکسنعيد سير عيسدعج

سعنئيف  Content Management اعع 

System سس س سسرت  دذ س   ساو فسسعج دنعيدعک

تان ري یسا یسفي سسناش  سع  توسيسسدسفس سديرتیس

سعدعفع سنعيدذسيسدرت يفدسا سس ي رع سا سيسي  سا یس س  دفسعیسر  دساوس وسگينۀسآر  سيسرفع سر ع سا یسشيع سفس فس

س.ع س  سعفدکسشفعکسر  دشيع سفسسس س فعاسي سر 

ست  يسيسنع ع سع  ر س     سسجتع  یسن  دسا یسديرتیسدفسي سر ع سسع خينع سعيبيع  سس   بع سسناش  سي سر ع س

ایس  بیسسفانعيدسا یسعدعفع سرعرتکسعا سع   اسنع  عندیسا یسسدسفس سسع دگعفیسيسعدعفع سي سر ع سا س دي سدسن ستشن

س.یسسيشتيسيسسن بعری(سس سيع گیسا یسع کسسع سرعرتکسعیس  شديسي سر ع سيسدسشت سروس    س)دف

   يسذافسسر ساوست س  يسسع سرعرتکسدفس عر سيسينجسسدسفذست  عاسگفدعدذسسر سيسدفسنئفسسر ساوست سشتکسر يسفيس سي س

سر ع سا یساعوسديسعفسديرتیسس س فعاسسع سرعرتکسسعج دسيسعدعفع سگفدد



 

 

 

 

 

 

های غیر قانونکمپاین جمع واری سیم کارت   

از بازار ولسوالی قرغی ، والیت لغمان آغاز گردید   

یسعيبيعيي تیسسسفع ريي سعشيي  فس سيستانيي ري یسعيبيعيي تیسيالعيي سر عيي   س ييوسسريي لساييدسع سعقيي کسي سف سعشيي  فس سيتانيي ري ،

يسریس فغعيیسيفیسرعکسا ف سا یسغعفس ي نينیسفسسدفس ي  سفسيرريآعشتفاآس  س يع ندسنیسسععنوسيسسفگ ن  یساش یسسساعي ع سجع س

س .عيدندنسفیآجع سي  يوسرعکسا فساوس  يفسغعفس  نينیسدفسدا اع س  في سععفرعدسس149غ  سنعيدندساوسدفستتعجوس وستيدسدسآ



 يفي سسعي سنيي سريعکسا یسغعف  نينیسعع نندسساشدسفسدسدذسشدساوسس سشفعيدسيسسنيدذس فيشندگ  ساوسدر س وس في سرعکسا ف آ

س.ا ف سا سشيدسدسفیسنع عندسدفسغعفسس سدا اع سش  سعرديدسيسشيدسش  س وسر فنيسریسعيف یسعع فدند

 

 

شاروال کابل دیدار نمود باوزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   

يسا  ييسذايیسريف فس سشي فيسسع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفد تفسا فیسشيع س  سع تفکسييانع فسس عيد

 ف يوسسسدعدسفسنعيدذسدفس  فذستيريوسشدع  ستان ري یسعيبيع تیس وساعش فع  سسش اوس ي ع فسنييفیسيساعاي فیسشي فيسریسا  ييسدفسسعي 

س.شدع  سيرتیسيسرعرتکسسدفلسا سيسير س السا سدفسدف سعن  يسعراينیسس    سنعيدند



تبيع عي سش فيسریسا  يس وسش  فسسگ ایسعيبيع  س وساعشفع  سشيسا  ساعا فیسشدندسسش فيسيسا  يساعچن  سدفس  فذسسعج دسش اوسفسدعي

س.يسدفسوع سدفس  فذس فن عوسا یستفيعجس فانگسش فیسسع سسدسفذسعيبيع  سشفعکسر شتند

 

 

 

 

 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

  آماده وصل ۴۰۰ باب مکتب از طریق ستالیت میباشد



خييوسي عييفسعشي  فس سيستاني ري یسعيبيعي تیس يي ساعفسايیسعريخيال ستشنعايیسسس س شيي ساي یستشنعايیسسفسع تيفکسشي  سدسآفعيي یس

شييدع  سرييت ع سدعييدسفسنعيييدذسسوييع سسف عيي  یسئف عيي سدفسعيييفدسسفسخييوسشييدع  سعيييثفسرييت ع سدفس شيي سايي یسعشتبيي س ييوس

س.ش يصسعي ف س   سنعيدند

 

عشتفسدفس  فسنع س وساد س  الس فد سئف ع سدفسجفع  سسر ساوسس سآ سدع Ground Station ع تفکسآفعي یسس  يدندساوساعچن  سن  

س. ش سا یسعي ف سسرت  دذس يعيسعیسآعد

سي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيعي تیس يوسعث  يوسفا يفیساننيدذسسعي سرياتيفسعتي يدس يوس يفساکسري  یسري ير ساي س يوسش ييصستيفيعج

اس   سعا ت سدفسري  ساشييفسفسسس س فعيس۴۰۰دگیسا عيس فسیسست  يستان ري یسعيبيع تیسدفس ش سا یسعي ف س يدذسسئف ع سيسآع 

س.شدع  سرت ع سدسفد

شرکت مخابراتی روشن  با مسئول ارشد وزیرمخابرات مالقات  



ع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسد تيفساي فیسشييع س ي سع تيفکسايفعکسشيسجيوسفخيعلس عييعیسسجفسخعييیس

گف تيوسسعي سشي اوسسعجي  فيش سع    سنعيدذسيسس سسعش  س  يفسجدیستق و سنعيدساوسجبيس في سريععا ف ساي یسغعفشفا سعش  فستیس

 عع سا یسسنتفن سيسر عفسشيدع  سعشي  فستیسشي  سفسساي ا سدسدذسيسدفساع عي سشي  ستيجيوسجيدیسس و ف  يذست اعدسع تفکسآفعي یسس.شيد

س.نع عند

 

 

 

 

  RTDMS پروژهمالقات با هیئت ناظر بر تطبیق 

 

ع تفکسش  سدسآفعي یسي عفسعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسدفسد تفسا فیسشيع س  سس وي یساعخي سنئي ف س يفست  عياسييفي ذسرعريتکس

 .نعيدع    س Real Time Data Management System جع سآيفیسدذسدف دسع  ييسشدع  سعش  فستی



وساي یسبيع  سسيسگذسفسافد سسرن دسيفي ذس يقسسرذافسيستشفع سسعييفسيسيفيريع تفکسآفعي یس  ساعخ سعذايفسدفسعيفدسشفعکسر  یسعي

  اس.ع عندناوسدفسفسرت یسا فسشيع س  ساعخ ساعا فیسال کسسدسدند   سع  يسدسشتندسساعچن  س وسسدسفس سذعف  سادسع سس  يسا فیست س

 سعبیساععرعي ستدسفا س۳۱۴۲يس ع بوسس۱۸۱بروس ي سدفسجس۱۹س ا کس  ني سيس ف سسريعيسا یسعف ي وسسدسفذستدسفا  سعبیسس ت فع س

ا  سعبيیسيسسسسدسفذستدسفIT اعختیسفسسعتشايسس سر  ع  سدعد   سش   ع سس   نرت  سساععرعي سدرتفریس وسس     سسست  دعوسشفا سا ی

س.تيئع سنعيدذسسر س RTDMS سدسفذسعبیسس   خعوسيسعيبيع  س عنئيفسنئ ف سس ست  عاسيفي ذ

تان ري یسعيبيع تیس فس  يذسنئ ف سيسسف ع  یسدسشبيیسسس سآغي  ستي س ي يساعيوسسرين دسييفي ذسفسس ي ساعخي سعيئي سي سف سعش  فس سيس

شفعکسر شتوسسر سس  عدسگ  ساعخ سعتذافذس  سسرتق رع سا عيسسعيفس سشيع سفسس يوسييع س يفدذسيسي سف سعشي  فس سيسسدسفذستيدسفا  س

س.عبیساعوستر ع  سال کسفسسعر  دسعیسر  د

 عييسس س وسگينوسن دعکسا فسنع عدست سآن ي س يوسگينيوسا RTDMS عش  فس سعتي دسسر ساوس  سس و یساعخ سن ئفس فست  عاسيفي ذي سف س

ئيعکسفيندسيفي ذسنئ ف سنع عدسيس ف سسريعيسدسشبیسشيع سفسسدفسسع سش يصستيديع سنع عنيدستي سسعييفس سشييع سفسسدفسسعي سچياي  ستن

س.نع عند

س

 ک را در افغانستان محلی ساختوزارت مخابرات استفاده فیسبو



 فسفسدسدسسسسي سف سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسجع يفیسسر عیسس   نرت  س وسعنئيفست عع سع يينع سعيبيع  سا ف فس س عر يک

 .ر يکسفسس  ساعينیس عر يکس وسسعو ءسفر نعدعاعا فیسع بیسر  یسسرت  دذسس س 

 عر يکسدفسس   نرت  س فسفسعع عفدسيسسع سدفس  رعر ساوس  آلسعفاي سسسرت  دذسانندذسگ    س  س عبیسشد سسع س فسفدسدسعفا ست  دروسعيبيع

 فدعيدسععت  ديسعيبيع  سدفساشيفسا یسش فجیس فسفسدسش ساوسسع سنوستن  س    سا ا سرف  ست  دروسعيبيع  س ع ساي ف فس س عري يکس

 سعع يفددس ن يع ساي ف فس س عري يکسدفس   نريتدفسعي س ف يوسسدع فیساوسسر ير سا یس. باوسع يينع سعيبيع  سريسيس فسن ع س يد

ايوس  ي ف سس ست  دريوستعي عیستفس عيکس عري يکسيسسنريت گفسکسعيیس  شيدستيري سعفا عبيیست  دريوسس Cache ري سايوس   ئيوسعي ي سعي سسسعي 

ي يیسعيیس  شيدسچيي س سعیسگفددسستنئعکسگفدعدذسيسسثيفسعريتقعکسس س يوسشيفا ساي یسشيدع  سسنتفنتيیسش  دفسس   نرت (NIXA) عيبيع  

سنتق يسدسدذسعیسشيدسيس دي سيفدسش سادسکسا عنوسيسسع س    س  تفسساشيفتع عیستفس عکس عر يکسشفا سا یسشدع  سسنتفنتیسدفسدسشيس

 يفسیسي سف سعشي  فس سيسس ي ریيسسعي سعيکسدريت يفدسسعيیسع  يدسشد سرف  سسنتفن سگفدعدذسدفسويع س ععي ساي یسسنتفني سنعي ساي ا س

اوس  ست  عاسشد سسع س فن عوسا سا یسا یسسف شعندس فععدسفدس يدذساوس وسش  فس ع ع سس سراتيفسش ي یسگ کسستان ري یسعيبيع تی

س  سع سع  توسيس يدسس سن  ستع عیسسع سا سا سشفا سا یسشدع  س MB 880 وس Mbس40 عر يکستفس عکسنار سدفسعد سعکسا توسس س

س. نع عندس فووسس سيساع ع س  ریسيسرف  س  السسنتفنتیسعیستيسنندسسنتفن سفسس فسیسعفدکس وس عع سسف 

 ايي ی Cache دفسويع سي سف سعشيي  فس سيستاني ري یسعيبيعيي تیسيسعفاي سعبييیست  دريوسسنتفنيي سس   نريت  سدفستيي  سسري ستيي س تيسننيد

Google, Netflix , Akamai فنتیست عيفس س   ييسفسسنع س  سعفا عبیست  دروسسنتفن سس   نرت  سي يسنع عندست سدفسني وسسفسعوسشدع  سسنت

س.عفسجيوسنع ععدhttps://nixa.af /ععتيسنعدس وسيع سر ع  NIXA فس سا سسشدع  سيس ي رع سا یگ فسیسعيبيع  س عشتفسدف  فذس.سسسسسع  ئوس يجيدسسعد

س

بدون راجستریشنجمع آوری سیمکارت های   



ریاست مخابرات والیت کندز  توسط   

 

ستفسسسس يع ندسنیستنئعکسشدع  سعش  فستیسفع ر سعش  فس سيستان ري یسعيبيع تیسيالع ساند س  ستفاع ساعخ سعشتب سس سسدسفذسع تفکس

عنئيفست  عاس ف سريعيسث  سيفسجرتفعش سرعکسوسيال,س وستيقع س ففریسا یس  بیسشيع س سع سفع ر سسعنع سعبیسنع عندذسسعنعوسيس

 .یسس سع فاع س في سرعکسا ف سا یسش اوسا یسعش  فستیسنئ ف سيانتفييس يعيسآيفدندا ف سا یسش اوسا یسعش  فست

 

عش  فستیسفسسعشتب سش اوسا یسسس سغعفس  نينیاوس فسف يدس وس يفس(س  يوسرعکسا ف سا یس ي ي750 وستيدسدس)سا سدفسجفع  س ففری

يو  سگفدعد.س,سس سع فاع سجع سآيفیسنعيدندشيد  في سفر نعدذسساو . 

اوسعن يدسس س في سرعکسا ف سا س  ينوسغعفس  نينیسجدسسشيدسسگفدعدس  غسسآشفع س  فرعکسا ف س فسیس فووسانندذسگ  سستع ک فسیس

رعکسا ف سا سفسس وس يفسغعفس  نينیس  في س فر نندسسسدفغعفآ س  سعتشب ع سدفسسسساعچسششصسنععتيسندس دي سسشذسجيس يسدسفیسنع عند

.فشيفدس  نينیس يف سشيسادسگف  ع   ق س  س يسنع سن  ذذساشيفس   

يفسجرتفسدست سدفسجفع  سشفعدسرعکسا ف ,سرعکسا ف سفسس وسسرکسشيدسش  سث  سعيالسس تفسع نوستق و سگفدسع سساعش فع  سسک ب ذسسس ستع 

.سرت  دذسننع عندس دي سفسجرتفنعيدذسيسس سرععا ف سا یس  

 

 

 

 هد روشن مخابراتي شرکت د ده افغانانو نمایندګي وتړل شو



دسعشي  فستيسسيسعيبيعي تاسنانيي ريجیسي عيفسع تييفکسشي  سدسآفعيي اسيييوسا  ييسايي سدسغ يفسفسجريتفسشيييعيسريععا فتينيسدسنيريريييس

اعي ع سيعيساړسيسدس     بيسشفاتينيس فګينوسغ فسفسجرتفسرععا فتينيسنيريرييستيفسګنيېسعي سدسغ يفسفسجريتفسريععا فتينيسدس

فيش سعش  فستاسس  ر ييسشفګ يسروسا بوسيوسدذسس   ن نيسا سد

 .شفا سنع عندګاسع فيسالکساړذ

سسست ي ال سسيسMTNع تفکسش  سدسآفعيي یسدد ستيفسګنيېسد

س    س  رعکسشفاتينيسنع عندګعيستوسجد سري فښتنوسياړذسچ س

س.دسغ فسفسجرتفسرععا فتينيسدسشفګ يسګشوسډډذسياړ 

دسعشيييييي  فستيسسيسعيبيعيييييي تاسنانيييييي ريجیسي سف سدسفرييييييعاس

   يع سريفذسع دينيوسايړ سيذسچي سريوسعاتي ينيسروسالف سيوس

د سيفيرتوسدسعشي  فستيسسيسعيبيعي تاسناني ريجیسي سف ستيوس

يوساي  س ييف سييوسغ فعجيي ستيګيوسدسريععا فتينيسيبييفسدس

س.عنبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسيړسنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوسدی

شفاتينوس  عدسدسعش  فستيسسيسعيبيع تاسناني ريجیسي سف سسيس

ستيييفسسسدسف سريييوسشييييسسدسجييييړ سشيييي سايييړن ف سريييوسعشييي س

 ع سايړ سسيسدستشبي سييوس ييف ساي س يوسريوسرععا فتينوستي

تي ييع سسيسجف عيي سيفيرييتوسدسرييععا ف سيبيييفن سدسسړينييدس

س.شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفا سدسجيس العرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينلسر ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذسا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

دسعش  فستيسسيسعيبيعي تاسناني ريجیسي عيفسدسرري ينوسريععا ف سيبيفيناييسګشيوسدسريععا فتينيسنيريين ستيفسګنيېسا ييیستيوس

ګيوسريععا فتينوسينيوسيبييف سسيسدسشيبييسشباييسسيسا يسديسرييسدس يندسنيوسدستي عوسياړذسچ سيوسفستبينااسا سيوسغ فسعجيي ستي

عشيي  فستيسسيسعيبيعيي تاسنانيي ريجیسي س سدد ستييفسګنييېسيييوسنيريييسيالعتينيييسايي سدس.ع يي ينع سيييوس فشييوسايي سينييډذسسدسساييړ 

تيياسن يي دينيسيييوسعشيي  فستيسسيسعيبيعيي تاسنانيي ريجیسفع رييتينيستييوساييدسع سيفاييړیسچيي سدسستييفسسسدسف سيالعتيياسعريي يرعنيسدسسعنع

اعا فۍسنييسغ فسعجي سرععا فتينوسفسنييساړ سسيساوسدسي سف سافسا فايينایسيوسد س فشوسا سغ بي سيايړ سريوسدنيد س

س . ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوسرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف ساييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييړيسشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

دسعش  فستيسسيسعيبيع تاسنان ريجیسيالعتاسفع رتينوسعاب سد سچ سدسدسسړينديسعيسفديسدسعيجيدع سيوس يف ساي سدسسړينيدس

س.نع عندګاسدسستفسسسدسف سسيسسعنعتاسن  دينيسيوساعا فۍسع فيسالکساړ شفا سدس فيش تيسع دذس

دسع ديريسيړسدذسچ سدسغعفسفسجرتفسرععا فتينيسدسيبيفينايسدس  نډسيوسشايسا فساي سچي سدساعيي ع سدسي ييسريفذسعي سريوسډ يفيس

ددغيوسيد يد سييفسيړسنيد سرععيسرععا فتينوسنييساړ سسشييسدسعشي  فستيسسيسعيبيعي تاسناني ريجیسي سف ساييډسريف سچي سنييفس

س.رععا فتينيسدسشفګ يسعشوسينعراساباوسع  ف ذسياړ سسيسدسشبايسدس يندسسيساير عن سيوسعيشوسدسغ فسفسجرتف


