شهزاد آریوبی با محترم اسماعیل جرودی ) (Ismail Jaroudiمعاون عمومی گروپ
شرکت مخابراتی ام تی ان ) (MTNبرای افغانستان مالقات نمودند.
محترم آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفتر کاری خویش با محترم اسماعیل جرودی )(Ismail Jaroudi
معاون عمومی گروپ شرکت مخابراتی ام تی ان ) (MTNو سایر مسئوالن آن شرکت برای افغانستان مالقات نمودند.

در این دیدار ،هر دو جانب در مورد سرمایه گذاری آن شرکت در سکتور مخابرات افغانستان ،توسعه خدمات تادیه
معاشات از طریق موبایل) ، (Mobile Moneyتوسعه شبکه فایبر نوری از طریق دارک فایبر ،توجه خاص به کیفیت
خدمات و کاهش قیمت های انترنت بحث همه جانبه نمودند.

محترم شهزاد آریوبی با نماینده مردم در شورای والیتی ،استادان پوهنتون ،جوانان
و فعاالن مدنی والیت پکتیا دیدار نمودند.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دیدار که با نماینده مرردم در شرورای والیتری ،اسرتادان توهنترون ،جوانران و فعراالن
مدنی والیت تکتیا داشت ،خواست های آنها را در مورد ایجاد مرکز آسان خدمت برای ارائه خدمات عامه ،توجره خراص بره
کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی و توسعه شبکه فایبر نروری در آن والیرت ،اسرتمام نمروده و ابرراز داشرت کره در راسرتای
تحقق خواست های تان سعی و تالش الزم خواهیم نمود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف دیدار نمودند.
شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم مولوی عبدالحکیم منیب سرترست وزارت ارشاد ،حج و
اوقاف دیدار نموده و در مورد الکترونیکی سازی امور وزارت ،مسایل اداری ،منابع بشری و بالخصوص ایجاد سیستم
برای مدیریت امور حج صحبت تفصیلی نمودند.

همچنان در ر ابطه به ایجاد سیستم مدیریت مساجد که بر مبنای آن معلومات مساجد افغانستان تنظیم می گردد ،نیز تبادل
نظر صورت گرفت که وزیر مخابرات از جانب خود به ایشان وعده همکاری الزم نموده و به تیم تخنیکی خویش وظیفه
سترد که هرچه عاجل در زمینه اقدام نماین.

محترم شهزاد آریوب ی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با محترم لیو جین سونگ
سفیر و نماینده فوق العاده کشور چین مقیم کابل مالقات نمود

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفتر کاری خویش با محترم لیو جین سونگ سرفیر و نماینرده
فوق العاده کشور دوست چین مقیم کابل مالقات نمود که جانب مقابل ضمن عرر

تسرلیت بمناسربت حملره تروریسرتی براالی

وزارت ،به قربانیان حادثه دو هزار دالر امریکایی کمک نقدی نمود.
ستس هر دو جانب در مورد حمایت و همکاری کشور دوست چین از خدمات تُستی اداره افغان تُسرت ،چراپ سرتمپ دوسرتی
افغرران-چررین برره افتخررار صر دومین سررالروز اسررترداد اسررتقالل کشررور ،تطبیررق تررروژه فررایبر نرروری دهلیررز واخرران و همکرراری بررا
انسررتیتیوت تکنررالوژی معلومرراتی و مخررابراتی افغانسررتان بحررث و تبررادل نظررر همرره جانبرره داشررتیم کرره در همرره مرروارد متعهررد برره
همکاری گردیدند.

اشتراک در جلسه شورای تجاری اتحادیه اروپا -افغانستان
محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در جلسه شورای تجاری اتحادیه اروتا-افغانستان با
شماری از اعضای اشتراک اعضای تجاری اتحادیه اروتا ،سفیر اتحادیه اروتا و سفرا و نمایندگان ده کشور اروتایی،
کابینه ،اعضای کمیته مصوونیت سکتور خصوصی به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری اشتراک نمودند

دراین جلسه مشکالت موجود در اسناد تقنینی و چوکات حقوقی فعالیت های تجاری ،چگونگی وضعیت سکتور معادن و
تکنالوژی معلوماتی ،چالش های امنتیتی و دیگر موارد مرتبط به سکتور خصوصی در عرصه تجارت مورد بررسی قرار
گرفت .در جریان جلسه در باره مشکالت موجود در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،ایجاد دیدگام مشترک و نقش
این سکتور در تیشرفت اقتصادی و اجتماعی افغانستان بحث صورت گرفت و نماینده اتحادیه تکنالوژی معلوماتی افغانستان
تریزنتیشن مفصلی را در این بخش ارائه نمود  .محترم شهزاد آریوبی ضمن استمام مشکالت و نگرانی های سکتور
تکنالوژی معلوماتی از اجراآت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در زمینه کاهش مشکالت مرتبط به تکنالوژی
معلوماتی توضیح داده و به همکاری جدی با سکتور خصوصی تأکید ورزیدند.
در جلسه فیصله شد که سکتور خصوص ی و نهادهای مسئول دولتی ،تیشنهادات و مشکالتی را که از جانب فعاالن سکتور
خصوصی در این جلسه طرح شد ،طی جلسات جداگانه به بررسی گرفته و برای آن راه حل مناسب جستجو کنند.

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در محفل تجلیل از روز جهانی  Girls In ICTکه به ابتکار
اداره تنظیم خدمات مخابراتی " اترا " تدویر گردیده بود ،اشتراک نمودند.
محترم آریوبی در صحبت های خویش در مورد نقش زنان در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تاکید نموده و عالوه
کردند که زنان در نهاد های مختلف دولتی و خصوصی در رهبری ادارات قرار داشته و شایستگی های خوبی از خود
نشان دادند که می توان از دختران روباتیک افغانستان که در سطح جهان ابتکارات خویش را به نمایش گذاشت بعنوان
نمونه یادآوری نمود.
از روز جهانی  Girls In ICTهمه ساله در  ۱۷۱کشور های جهان تجلیل صورت می گیرد و هدف آن تشویق و حمایت
زنان برای جلب در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.
محترم شهزاد آریوبی افزود که ما نیز برنامه مشخص برای برجسته ساختن نقش زنان در این سکتور داریم و به همین
منظور برنامه های کار آموزی مخصوص زنان و ایجاد فضای مصئون معلوماتی را روی دست گرفتیم.

 38تن پس از اتمام دوره آموزشی شش ماهه سند فراغت دریافت کردند

ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت پکتیا طی کنفرانسی که در
سالون کنفرانسهای ان والیت برگزار شده بود به  38تن محصلین که از
مرکز آموزشی کمپیوتر فارغ التحصیل شده بودند شهادتنامه فراغت توزیع
نمود.

طی این مراسم ،الحاج عبدالولی سهی معاون مقام والیت ،محترم محمد
رحمن قادری وکیل شورای والیتی ،محترم خواجه الدین حقبیان رئیس شورای
علما ،تعداد روسای ادارات دولتی ،نماینده های شبکه های مخابراتی و
فعاالن مدنی و ژورنالست ها شرکت ورزیده بودند.در ابتدا این جلسه
محترم عبدهللا توطاخیل رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت پکتیا
در مورد کار یک سال گذشته و پالن سال  1398ان ریاست معلومات ارائه
کرد.
محترم توطاخیل گفت :در سال  1397مجموعا  19سایت های مختلف در مرکز و
ولسوالی های این والیت فعال گردیده اند ،دفتر زون والیتی افغان
تلیکام به مرکز این والیت انتقال داده شده است و در حدود  3000سیم
کارتهای غیر راجستر شده و غیر قانونی ضبط گردیده اند .وی در ادامه
افزود در سال گذشته این ریاست  98درصد بودجه خویش را مصرف نموده است
و همچنان برای  86تن زمینه آموزش برنامه های کمپیوتر را فراهم نموده
است.محترم توطاخیل گفتند که در سال گذشته توزیع سریع پاسپورتها را
اغاز نموده و صد ها جلد پاسپورت توزیع گردیده است و همچنان افزودند
که در نظر است تا در سال  1398هم در مرکز و هم در ولسوالی ها تعداد
زیاد سایت های مخابراتی و در  11ولسوالی خدمات  G 3را فعال خواهد
نمود.

متعاقبا ،محترم عبدالولی سهی والی والیت پکتیا و سایر سخنرانان ضمن
مهم دانستن اموزش کمپیوتر به فارغان کورس آموزشی تبریک گفتند و از
کارکرد های ریاست مخابرات این وال اظهار رضایت نمودند.در پایان این
نشست تعداد چهار تن کارمندان شایسته ریاست مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی با اخذ تحسین نامه ها مورد تمجید قرار گرفتند و برای  38تن
فارغان کورس آموزشی اسناد فراغت توزیع گردید.

مالقات با نماینده بانک جهانی در افغانستان
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفتر کار خویش با محترم  Regendra Singhکارشناس
ارشد مقررات و مخابرات بانک جهانی دیدار نموده و در رابطه به وضعیت فعلی تروژه دیجیتل کاسا و تطبیق به موقع آن
بحث نمودیم .تروژه دیجیتال کاسا به حمایت مالی بانک جهانی تطبیق میگردد که برعالوه اتصال  9والیت ذریعه فایبر
نوری ،خدمات رایگان انترنت را برای توهنتون ها ،ادارات دولتی و وصل  151ولسوالی نیز فراهم مینماید.

سیستم مدیریت توزیع بندویت انترنت (Bandwidth Management
) Systemبرای نخستین بار در شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
نصب و فعال گردید
شررهزاد آریرروبی وزیررر مخررابرات و تکنررالوژی معلومرراتی از بخررش هررای تکنررالوژی معلومرراتی ،تجهیررزات شرربکه و چگررونگی
کرررررارکرد سیسرررررتم مررررردیریت
توزیررررررع بنرررررردویت انترنررررررت
شرکت مخابراتی افغان تیلی
کررررررررام نظررررررررارت نمودنررررررررد.
ضمن دیدار اطمینان حاصرل
نمودنرررررد کررررره ایرررررن سیسرررررتم
شرررررفافیت و م ثریرررررت را در
روند توزیع بنردویت انترنرت
بمیان آورده است.
شرکت مخابراتی افغان تیلی
بمنظررررررور مرررررردیریت بهتررررررر
توزیررررررع انترنررررررت و ایجرررررراد
شررررفافیت در ایررررن عرصرررره،
سیستم بنردویت منجمنرت را جدیردا نصرب نمروده کره برر مبنرای ایرن سیسرتم شرفافیت در توزیرع بنردویت انترنرت بررای مشرتریان
مطابق قرار داد بمیان آمده و ترداخت مشتریان نیز مطابق گزارش این سیستم صورت می گیرد.

کنفرانس مطبوعاتی وزارت مخابرات در مورد کیفیت  10در صد محصول خدمات مخابرتی
کنفرانس مطبوعاتی وزیر مخابرات در مورد کیفیت  10در صد محصول خدمات مخابرتی ،سیستم لایر تایم ،جمع آوری
سیمکارت های غیر راجستر شده و کاهش یافتن نرخ های انترنت در مقر این وزارت دایر گردید.
شرررهزاد آریررروبی وزیرررر مخرررابرات و تکنرررالوژی معلومررراتی
افغانسررتان طرری کنفرررانس مطبوعرراتی در مررورد جمررع آوری
ده درصدمحصرررول خررردمات مخرررابراتی توضررریحات ارایررره
نموده افزود ،کمیته مشترک متشکل از وزارت مخرابرات،
وزارت مالیررره و اداره تنظررریم خررردمات مخرررابراتی" اتررررا "
ازآغرراز ایررن رونررد تررا اکنررون نظررارت نمرروده و  ۱۵ملیررارد
افغررانی ازایررن طریررق برره عوایررد ملرری کشررور افررزوده شررده
است ،ایشران بیران داشرت کره رونرد ایجراد سیسرتم لایر ترایم
دیترررا منجمنرررت آغررراز گردیرررده و عنقریرررب تجهیرررزات آن بررره
کشور مواصلت می ورزد که با ملت شریک خواهد شد.
محترم آریوبی در ادامه کنفرانس عرالوه داشرت  ،موضروم اتررا کجاسرتر" را بره گونره جردی تیگیرری مری نمراییم و اتررا ۲۰
تعهد را با مردم در راستای حل مشکالت خدمات مخابراتی و انترنتی نمروده اسرت کره یرک مرورد آن رایگران سراختن شرماره
سمع شکایات شان بود ،انجام داده و متباقی  ۱۹مورد تحقق نیافته است ،یک ماه برای اداره اترا فرصت می دهیم ترا بره ۱۹
تعهد خویش عمل نماید ،در غیر آن از رهبری حکومت تقاضرا داریرم ترا اداره تنظریم خردمات مخرابراتی "اتررا" را زیرر چترر
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آورده و در یک ماه اصالحات متوقعه را بمیان آوریرم ،یرا اینکره اداره "اتررا" تغییرر
مکان دهد تا وظیفه ،هویت و استقاللیت آن برای مردم مشخص گردد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد مصئونیت شبکه های اجتماعی بالخصوص فیسبوک ابراز نموده بیان داشت
که از طریق وزارت خارجه بره اداره مرکرزی فیسربوک مکتروب ارسرال مری داریرم ترا اسرتفاده فیسربوک در کشرور قرانون منرد
گررردد و اس رتفاده از اکونررت هررای مسررتعار و برری هویررت محرردود گررردد.وزیررر مخررابرات در ادامرره افررزود در قیمررت بسررته هررای
انترنت شرکت مخابراتی سالم تخفیف بمیان آوردیم که بسته یک جری بری آن  ۴۹افغرانی گردیرده و درصرورتیکه شربکه هرای

مخابراتی و شرکت های انترنتی به مشترکین خویش تخفیف بمیان آورند؛ آمراده هسرتیم کره از طریرق شررکت افغران تیلری کرام
 ۴۰فیصد تخفیف را برای شان در نظر بگیریم.محترم آریوبی در ادامه صرحبت هرای شران در مرورد جمرع آوری سریمکارت
هرای غیرر قرانونی نیرز بره گونره جرردی از شربکه هرای مخرابراتی تقاضرا نمرود کرره از فرروش سریمکارت هرا بطرور غیرر قررانونی
جلوگیری ن موده و سیمکارت های غیر راجستر شده را از بازار جمع آوری نمایند ،در غیر آن برخورد قانونی صورت مری
گیرد .وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز کمتاین جمع آوری سریمکارت هرای غیرر قرانونی بره تراری  ۲۸مرار
الی امروز  ۲۴۹۷۹سیمکارت جمع آوری نموده و هنوز هم این کمتاین در تمام والیات افغانستان جریان دارد.

 ۱۵میلیارد افغانی از بابت ده درصد محصول
خدمات مخابراتی به عواید ملی کشور افزوده شده است
کابل ،افغانستان محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی حکومت
به ملت در باره دستاوردها و فعالیت های این وزارت و تالن های آینده معلومات ارائه نمود.
محترم آریوبی می گوید کمیته مشترک متشکل از وزارت های مخابرات ،مالیه و اداره اترا از آغاز روند جمع آوردی ده
درصد محصول خدمات مخابراتی تا اکنون ،نظارت نموده اند.
محترم شهزاد آریوبی همچنان افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز روند جمع آوری ده در صد
محصول خدمات مخابراتی الی اکنون  ۱۵میلیارد افغانی جمع آوری و به عواید ملی کشور افزوده شده استوی تأکید کرد که
روند ایجاد "سیستم لایر تایم دیتا منجمنت" آغاز گردیده و عنقریب تجهیزات آن به کشور مواصلت می ورزد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد مصئونیت شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک گفت که از طریق

وزارت خارجه به اداره مرکزی فیسبوک مکتوب ارسال می شود تا استفاده فیسبوک در کشور قانونمند گردد و استفاده از
اکونت های مستعار و بی هویت محدود شوند .محترم آریوبی درباره قیمت بسته های انترنتی شرکت مخابراتی سالم گفت
که در این بسته ها تخفیف به میان آمده است ودرحال حاضرقیمت بسته یک جی بی آن  ۴۹افغانی است.
او تأکید کرد در صورتی که شبکه های مخابراتی و شرک ت های انترنتی مایل به ایجاد تخفیف در قیمت بسته های انترنتی

به مشترکین خویش باشند؛ این وزارت آماده است از طریق شرکت افغان تیلی کام  ۴۰درصد تخفیف برای شان در نظر
بگیرد.
آریوبی همچنان در بخش ایجاد سیستم های انالین تاستورت ،مدیریت محتوا ویب سایت های دولتی ،توسعه شبکه فایبر
نوری و شبکه مخابراتی سالم ،ایجاد سیستم ها برای ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و تسهیل خدمات عامه
اظهار داشته افزودند که وزارت در سال گذشته در این بخش ها دستاوردهای خوبی دارد و در نظر دارد سال جاری برای
توسعه این سیستم ها توجه نموده ،همچنان در بخش اتصال منطقوی برنامه ها و تالن های این وزارت را عملی نمایند.

افتتاح بخش اول پروژه عصری سازی
خدمات پستی ریاست افغان پست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
محتررررم شرررهزاد آریررروبی وزیرررر مخرررابرات و تکنرررالوژی معلومررراتی در مراسرررم افتتررراح از فعالیرررت هرررا و دسرررتاورد هرررای کرررار
منررردان و مسرررئولین افغررران تسرررت ابرررراز سرررتاس نمررروده ،افرررزود کررره وزارت مخرررابرات در راسرررتای سررراده سرررازی و دیجیترررل
سررازی خرردمات عامرره توجرره خررراص نمرروده اسررت کرره افتتررراح تسررته خانرره مرکررزی یررک نمونررره بررارز آن اسررتکه بررر مبنرررای
اسرررررتراتیژی وزارت مخررررررابرات و تکنررررررالوژی معلومررررراتی ،تررررررروژه عصررررررری سرررررازی خرررررردمات تسررررررتی در سررررررال ۱۳۹۷
دیزاین و یک بخش آن موفقانه تکمیل گردید.
محتررررم آریرررروبی عرررالوه نمررررود کرررره در عرضررره خرررردمات تسررررتی تغییررررات اساسرررری بمیررران آمررررده اسررررت کررره خرررردمات ذیررررل
- ۱عصرررری سررازی تسرررته خانرره مرکررزی و  ۱۶تسرررته خانرره کابررل مطرررابق برره معیرررار هررای جهررانی و اتصرررال آن برره فرررایبر
نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروری بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره منظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررور ارائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره خررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردمات بهترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.
۲

 -بمیررران آوردن سیسرررتم تارسرررل الکرررر ،از طریرررق ایرررن سیسرررتم مصرررئونیت مراسرررالت ترررامین گردیرررده و توزیرررع آنالیرررن

آغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراز مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردد.
۳
۴

آغررراز سیسرررتم تسرررت بکرررس دیجیتلررری ،از ایرررن طریرررق نیرررز مصرررئونیت و محرمیرررت خررردمات تسرررتی ترررامین مررری شرررود.-دیرررررزاین تعمیرررررر جدیرررررد ریاسرررررت

افغرررررران تسررررررت و مرکررررررز تیگیررررررری در
چمررررررررررررررررررررررررررررررررن حضرررررررررررررررررررررررررررررررروری.
همچنررررررران وزیرررررررر مخرررررررابرات ابرررررررراز
داشرررررت کررررره در سرررررال جررررراری مرحلررررره
دوم تررررروژه عصررررری سررررازی خرررردمات
تسررررتی آغرررراز مرررری گررررردد کرررره عصررررری
سرررررازی بیسرررررت تسرررررته خانررررره ،برنامررررره
هررررای مبایررررل ،تجررررارت آنالیررررن ،سرررراحه
بررررراز بررررررای دفترررررر و شرررررماری از نرررررو

آوری هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررای دیگرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر را احتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری کنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.
احمرررد وحیرررد ویرررس ریررریس اداره افغررران تُسرررت همچنررران از امرررادگی کامرررل ایرررن اداره بررررای عرضررره خررردمات بهترررر نشررران داد
و افرررزود کررره در سرررال جررراری در کنرررار عصرررری سرررازی تُسرررته خانررره مرکرررزی سیسرررتم هرررای دیگرررری را نیرررز بررره خررراطر
عرضه خدمات با کیفیت در حال ساخت می باشد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی کنفرانس مطبوعاتی برنامه  Content Management Systemرا که
بر مبنای آن وب سایت های دولتی تحت یک
چترمدیریت گردیده و زمینۀ اطالم رسانی از این
طریق تسهیل می گردد ،به معرفی گرفت .
محترم داکترمحمد هادی هدایتی معین مالی و
اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در
این کنفرانس سخنرانی می نمود ،اظهار داشت که
یکی از اهداف ما مبدل کردن کشور به یک جامعه
معلوماتی از طریق ارتباط دادن ملت و دولت با
فراهم نمودن وسایل دیجیتلی ارتباطی می باشد ،به
همین منظور Content Management
Systemراایجادنمودیم که با استفاده از
تکنالوژی های روز انکشاف یافته و ادارات دولتی
را قادر می سازد که به گونۀ آسان و سریع سایت های خویش را مدیریت نموده و دستاورد ها ،فعالیت ها و تالن های
خویش را از طریق وب سایت با مردم شریک سازد.
اتصال و نمایش مطالب صفحات اجتماعی نهاد های دولتی در وب سایت ،مصئونیت معلومات ،قابلیت انکشاف وب سایت
ها مطابق نیازمندی های ادارات ،یادگیری و مدیریت وب سایت ها بدون دانش تخنیکی قبلی ،رهنمود های مدیریت سیستم
و وب سایت و داشتن سه زبان (دری ،تشتو و انگلیسی) از ویژگی های مهم این سیستم می باشد.
قابل ذکر است که تا حال این سیستم در بیست و تنج اداره تطبیق گردیده است و در نظر است که تا ختم سال روان وب
سایت های همه دوایر دولتی از طریق این سیستم ایجاد و مدیریت گردد

کمپاین جمع واری سیم کارت های غیر قانون
از بازار ولسوالی قرغی  ،والیت لغمان آغاز گردید
رالوژی معلومرراتی  ،ریاسررت مخررابرات و تکنررالوژی معلومرراتی والیررت لغمرران
برره اسرراس هرردایت مقررام وزارت مخررابرات وتکنر ،
مشترکآ با قوماندانی امینه و ارگانهای کشفی  ،کمتاین جمع آوری سیم کارت های غیر قرانونی را در برازار ولسروالی قرغیری
آغاز نمودند که در تتیجه به تعداد  149قطعه سیم کار که بطور غیر قانونی در دکاکین بفروش میرسید جمع وآری نمودند .

آنعده فروشندگان که دست به فروش سیم کارت های غیرقانونی میزنند ،هشدار داده شد که از خریرد و فرروش ایرن نروم سریم
کارت ها خود داری نمایند در غیر ان دکاکین شان مسدود و خود شان به سارنوالی معرفی میگردند.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با شاروال کابل دیدار نمود
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دردفتر کاری خویش با محترم توهنیار احمرد ذکری سررفراز شراروال کابرل
دیدار نموده در باره توسعه خدمات تکنالوژی معلوماتی به همشهریان ،شبکه فرایبر نروری و همکراری شراروالی کابرل در ایرن عرصره،
خدمات تستی و سیستم ادرس ها و تست بکس ها در درب منازل مسکونی ،صحبت نمودند.

شاروال کابل همچنان در باره ایجاد شبکه رادیو تلویزیون شاروالی کابل به خاطر اگاهی معلومات به همشریان خواهان همکاری شدند
و در ضمن در باره برنامه های ترویج فرهنگ شهری این اداره معلومات شریک ساختند.

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
آماده وصل  ۴۰۰باب مکتب از طریق ستالیت میباشد

محتررم شرهزاد آریروبی وزیررر مخرابرات و تکنرالوژی معلومراتی بررا همراهری مسرئوالن تخنیکری ،از بخررش هرای تخنیکری ارائرره
خرردمات سررتالیت دیرردار نمرروده ،ضررمن ارزیررابی ظرفیررت در مررورد ارائرره خرردمات مرروثر سررتالیت در بخررش هررای مختلررف برره
خصوص معارف بحث نمودند.

محترم آریوبی افزودند که همچنان نصب  Ground Stationدی گر نیز به هدف باال بردن ظرفیت در جریان است که از آن بیشتر در
بخش های معارف استفاده بعمل می آید.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومراتی بره مثابره رهبرری کننرده ایرن سرکتور متعهرد بره فرراهم سرازی سرهولت هرا بره خصروص تررویج
تکنالوژی معلوماتی در بخش های معارف بوده ،ظرفیت و آمادگی کامل برای اتصال  ۴۰۰باب مکاتب در سرطح کشرور را از طریرق
خدمات ستالیت دارد.

مالقات وزیرمخابرات با مسئول ارشد شرکت مخابراتی روشن

محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفترر کراری خرویش برا محتررم کرریم خواجره رئریس عمرومی اجرائیروی
شرکت مخابراتی روشن مالقات نموده و از ایشان بطور جدی تقاضا نمود که جلو فروش سریمکارت هرای غیرمجراز ایرن شربکه گرفتره
شود .برعالوه تاکید محترم آریوبی به قیمت های انترنت و سایر خردمات مخرابراتی شران را کراهش داده و در کیفیرت شران توجره جردی
نمایند.

مالقات با هیئت ناظر بر تطبیق پروژه RTDMS
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دفتر کاری خویش با اعضرای هیئرت نظرارت برر تطبیرق ترروژه سیسرتم
جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی  Real Time Data Management Systemمالقات نمود.

محترم آریوبی با هیئت مذکور در مورد شریک سازی مع لومات ،واگذار کردن اسناد تروژه فوق الذکر و تشریح امرور و تروسره هرای
کاری تا حال ،بحث مفصل داشتند ،همچنان به ادارات ذیربط هدایت دادند که در راستای کار خویش با هیئت همکاری الزم نمایند.طبق
احکام قانون و طرز العمل های مربوطه اداره تدارکات ملی ،بتاری  ۱۹حوت در جلسه  ۱۸۱و فیصله  ۳۱۴۲کمیسیون تدارکات ملی
هیئتی را متشکل از سازمان دیدبان شفافیت افغانستان ،کمیسیون دسترسی به اطالعات ،اتحادیه شرکت های ، ITاداره تدارکات ملری و
اداره ملی احصائیه و معلومات بمنظور نظارت از تطبیق تروژه  RTDMSتوظیف نموده است .

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر عالوه نظارت و ارزیابی داخلری ،از آغراز ترا حرال همره اسرناد ترروژه را برا هیئرت موظرف
شریک ساخته است ،باید گفت هیئت متذکره با استقاللیت کامل امورات خویش را بره تریش بررده و وزارت مخرابرات و اداره تردارکات
ملی همه تسهیالت الزم را مساعد می سازد.
وزارت مخابرات متعهد است که با اعضای هیئت ناظر بر تطبیق تروژه  RTDMSبه گونه نزدیک کار نماید تا آنهرا بره گونره کامرل از
روند تروژه نظارت نماید و طرز العمل داخلی خویش را در این خصوص تردوین نماینرد ترا امرورات خرویش را در ایرن چوکرات تنظریم
نمایند.

وزارت مخابرات استفاده فیسبوک را در افغانستان محلی ساخت

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسالمی افغانستان به منظور تامین مصوونیت معلومات کاربران فیسبوک ،قرار داد
همکاری محلی سازی استفاده از فیسبوک را با کمتنی فیسبوک به امضاء رسانید.

با عملی شدن این قرارداد مرکز تبادله معلومات استفاده کننده گان فیسبوک در افغانستان قرار میگیرد و این در حالیست که قبآل مرکرز
تبادل معلومات در کشور های خارجی قرار داشت که این نه تنها باعث کاهش سرعت تبادله معلومات بین کراربران فیسربوک میگردیرد
بلکه مصوونیت معلومات سوال برانگیز بود.سهولت های دیگری که درایرن عرصره نصریب کراربران فیسربوک درافغانسرتان میگرردد
ایرن اسرت کره حافظره موقرت یرا  Cacheکره عبرارت از تبادلره تمرامی ترافیرک فیسربوک و انسرتاگرام مری باشرد توسرط مرکزملری تبادلره
معلومات ) (NIXAدر افغانستا ن می گردد ،تنظیم گردیده و اثرر مسرتقیم ان بره شررکت هرای خردمات انترنتری خصوصری مری باشرد چرون
تمامی ترافیک فیسبوک شرکت های خدمات انترنتی در داخل کشور انتقال داده می شود و بدون ترداخت کدام هزینه و این باعث بهتر
شدن سرعت انترنت گردیده در ضرمن قیمرت هرای انترنرت نیرز کراهش مری یابرد و ایرن یرک دسرتاورد عرالی بررای وزارت مخرابرات و
تکنالوژی معلوماتی بوده که به خاطر حمایت از سکتور خصوصی گام های ارزشمند برمیدارد که با تطبیق شدن این برنامه کش های
فیسبوک ترافیک نکسا در مدت یک هفته از Mb 40به  MB 880افزایش یافته و بعد از نصب تمامی این کش ها شرکت های خدمات
انترنتی می توانند انترنت را برای مردم به قیمت ارزان و کیفیت عالی و سرعت باال عرضه نمایند.
در ضرمن وزارت مخررابرات و تکنرالوژی معلومرراتی و مرکرز ملرری تبادلره انترنررت افغانسرتان در تررالش اسرت تررا بتواننرد  Cacheهررای
 Google, Netflix , Akamaiرا نیز با مرکزملی تبادله انترنت افغانستان وصل نمایند تا در نوحه ارایه خدمات انترنتی تغیررات قابرل
مالحظه بوجود اید.

برای معلومات بیشتر درباره گراف ها ،خدمات و فعالیت های  NIXAمیتوانید به ویب سایت https://nixa.af/مراجعه نمایید.

جمع آوری سیمکارت های بدون راجستریشن

توسط ریاست مخابرات والیت کندز
ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت کندز با ترکیب هیئت مختلط از اداره محترم تنظیم خدمات مخابراتی اترا  ،قوماندانی
امنیه و نماینده ریاست امنیت ملی این وال ,به تعقیب بررسی های قبلی خویش به منظور تطبیق طرزالعمل ثبت وراجستریشن سیم
کارت های شبکه های مخابراتی از مارکیت فروش سیم کارت های شبکه های مخابراتی نظارت وکنترول بعمل آوردند.

در جریان بررسی ها به تعداد ( )750قطعه سیم کارت های فعال که قراربود به طورغیر قانونی از شبکه های مختلف مخابراتی را
.که بفروش رسانیده شود ,از مارکیت جمع آوری نمودند وضبط گردید.
برای تمام عرضه کننده گان سیم کارت برای آخرین بار ابالغ گردید که منبعد از فروش سیم کارت ها بگونه غیر قانونی جدا خود
داری نمایند وهیچ شخص نمیتواند بدون اخذ جواز ،سیم کارت ها را به طور غیر قانونی بفروش برسانند  ،درغیرآن با متخلفین در
مطابقت با قوانین نافذه کشور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
فلهذا از تمام همشهریان این وال احترامانه تقاضا گردید تا در جریان خرید سیم کارت ,سیم کارت را به اسم خود شان ثبت وراجستر
نموده و از سیمکارت های بدون راجستر استفاده ننمایند.

د روشن مخابراتي شرکت د ده افغانانو نمایندګي وتړل شوه

د مخرابراتو او معلومراتي نکنررالوجی وزیرر محترررم شرهزاد آریروبي ترره کابرل کر د غ رر راجسرتر شررویو سریمکارتونو د نولولررو
کمتاین تیل کړاو د ب الب لو شرکتونو زرګونه غ ر راجستر سیمکارتونو نولولرو ترر ګنرې یر د غ رر راجسرتر سریمکارتونو د
بالفعل خرګالو له کبله ته ده افغانانو ک د روشن مخابراتي
شرکت نمایندګي مهرو الک کړه.
محترم شهزاد آریروبی دد ترر ګنرې د ،MTNاتصراالت او
افغان ب سیم شرکتونو نمایندګیو ته جدي ستارښتنه وکړه چ
د غ ر راجستر سیمکارتونو د خرګالو ګخه ډډه وکړي.
د مخررررررابراتو او معلومرررررراتي نکنررررررالوجی وزارت د رسررررررمي
مکتوبونو له الر ته قاطعیت سرره یادونره کرړ وه چر لره
د وروسته د مخرابراتو او معلومراتي نکنرالوجی وزارت تره
ته هر

صرورت تره غ رمجروز توګره د سریمکارتونو تلرور د

منلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو وړ نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره دی.
شرکتونه باید د مخابراتو او معلوماتي نکنرالوجی وزارت او
اتررررا ادار لررره خررروا د جررروړ شرررو کرررړنالر لررره مخررر
سیمکارتونه توزیع کرړي او د تخلرف تره صرورت کر بره لره
توصرری او جر م ر وروسررته د سرریمکارت تلررورن د اړونررد
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررکت د جوازالیسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنس لغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروه ک ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي.
د مخابراتو او معلومراتي نکنرالوجی وزیرر د لسر ونه سریمکارت تلورونکرو ګخره د سریمکارتونو نولرون ترر ګنرې هغروی تره
توصیه وکړه چ ته راتلونکي ک ته غ ر مجروز تو ګره سریمکارتونه ونره تلروري او د ختلرو خلکرو او ه وادوالرو د ژوندانره د
مص ر ونیت ترره برخرره ک ر ونررډه ادا کررړي .مخررابراتو او معلومرراتي نکنررالوجی وزات دد تررر ګنررې ترره نولررو والیتونررو ک ر د
مخررابراتو او معلومرراتي نکنررالوجی ریاسررتونو ترره هرردایت ورکررړی چ ر د اترررا ادار والیترري مس ر ولینو د امنیترري نهررادونو ترره
همکارۍ نول غ ر مجوز سیمکارتونه رانول کړي او که د وزارت هر کارکوونکی ته د برخه ک غفلرت وکرړي لره دنرد
برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررړل شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري .
د مخابراتو او معلوماتي نکنالوجی والیتي ریاستونه مکلف دي چ د د اړوندو مواردو د موجودیت ته صورت کر د اړونرد
شرکت د فروشاتو یاده نمایندګي د اترا ادار او امنیتي نهادونو ته همکارۍ مهرو الک کړي.
د یادولو وړ ده چ د غیر راجستر سیمکارتونو د تلورونکو د بانډ ته شکل کار کوي چر د کمتراین د ت رل سرره یر لره ډ ررو
سیمو سیمکارتونه نول کړي ،خرو د مخرابراتو او معلومراتي نکنرالوجی وزارت هروډ لرري چر نرور ددغره تد رد ترر وړانرد
کلکه مبارزه وکړي او د خلکو د ژوند او هوساین ته موخه د غ ر راجستر سیمکارتونو د خرګالو مخه ونیسي.

