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معرفی سرپرست وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محمد فه�م هاش� �ح�ث ��رست جد�د وزارت مخابرات 
� �

و تکنالوژی معلوما� معر� و �ه �ار آغاز نمود

سرپرست وزارت مالیھ و خان جان الکوزی بھ نمایندگی 
از سکتور خصوصی ھر کدام بھ نوبھ خود بھ اھمیت 

سکتور مخابرات در رشد اقتصادی و اجتماعی پرداختھ، 
اظھار خوشحالی نمودند کھ جاللتمآب رییس جمھور بھ 

جوانان کشور اعتماد نموده و آرزو نمودند کھ آقای 
ھاشمی از عھده این مسئولیت موفق بدر خواھد آمد.

در این مراسم، اعضای کابینھ، تجار ملی از سکتور 
خصوصی، اعضای مجلسین شورای ملی، متنفذین قومی، 

روسا و کارمندان وزارت مخابرات اشتراک داشتند.

 محترم محمد فھیم ھاشمی در مراسم ویژه ای کھ در مقر 
این وزارت تدویر گردیده بود، از سوی محترم پروفیسور 

ھمایون قیومی سرپرست وزارت مالیھ و مشاور ارشد 
جاللتمآب رئیس جمھور بحیث سرپرست وزارت 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی و بھ کار آغاز 
نمود.

تعهد م�س�ارم  که صادقانه در    
�

راستای انکشاف خدمات مخابرا�، 
به� سازی ک�ف�ت، م�ارزە �ا فساد �

�اداری، امن�ت سای�ی، ترو�ــــج 
حکومتداری ال��ون�� و حفظ �

� حقوق مش��ان خدمات مخابرا� �
�ام برداشته و سکتور خصو� را 

‘در این راستا دخ�ل � سازم.

’

‘

’

تالش برای موثریت و نواوری در
 امور وزارت مخابرات و 

ِتکنالوژی معلوماتی 

برداشتن گام ھای عملی برای حل
 مشکالت مخابراتی و انترنتی 

در کشور 

دستاورد ھا و فعالیت ھای سایبري
  افغانستان سال ١٣٩٧

 ۹۲  ۲۲۹،



�
�تالش برای موث��ت و نواوری در امور وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوما� 

محترم محمد فھیم ھاشمی، سرپرست 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
گزارش کاری، دستاورد ھا و پالن ھای 

آینده ریاست ھای مرکزی این وزارت را 
استماع نمود.ھمچنان رؤسای مربوطھ در 
مورد پروژه ھای انکشافي، برنامھ ھای 

ملی و زمینھ سازی خدمات بھتر بھ مردم 
معلومات ارائھ نمودند.سرپرست وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بعد از 
استماع برنامھ ھای وزارت مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی، جھت تغییر  و بھبود 
امور، ایجاد نو آوری در کارھا و تطبیق 

مؤثر و بھ موقع پالن ھا و برنامھ ھای 
بعدی بھ مسووالن و رؤسای مربوطھ 

ھدایات الزم نمودند.

�� �� � ��ه هېواد � د مخابرا� او ان�ن� ستونزو د حل ل�ارە ه�� � � �

د مخابراتو او معلوماتي �کنالوج� سرپرست محترم محمد 
فھیم ھاشمي نن د یو شمٻر شرکتونو او د مخابراتي 

خدماتو د تنظیم ادارې (اترا) د مسؤولینو سره جوړوونکي 
ناستھ درلوده. د مخابراتو او معلوماتي �کنالوج� 

سرپرست وزیر پھ دې برخھ کې د خصوصي سک�ور د 
پان�ونې مننھ وکړه او خصوصي شرکتونھ یې غوره 

خدماتو او ال نورې پان�ونې تھ وھ�ول. پھ دې ناستھ کې 
د مخابراتي خدماتو د بھبود، د ان�رنټ او غږ د کٻفیت، د 

قیمتونو د کم�ت او ھمدا راز د مخابراتي خدماتو د 
کن�رول پھ اړه ھر اړخیزه خبرې وشوې. 

د مخابراتي شرکتونو او اترا ادارې مسؤولینو د ھمکارۍ د ژمنې تر 
�ن�، د پٻرودونکو د خدماتو د بھترۍ، مخابراتي او ان�رن�ي 

خدماتو کیفیت او ھمدا راز د خدماتو د تنظیم پھ اړه الزم معلومات 
شریک کړل. د مخابراتو او معلوماتي �کنالوج� وزارت پھ پام کې 
لري چې راتلونکې اون� د �ولو شرکتونو او اړوندو مسؤولینو سره 

�ډه ناستھ ولري، تر �و د مخابراتي ستونزو د حل پھ برخھ کې 
جدي �امونھ واخیستل شي. 



سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن خوش آمدید گویی، ابراز داشت کھ دسترسی 
بھ اطالعات حق شھروندان است و بھ آن متعھد بوده و در راستای عرضھ خدمات شفاف و با کیفیت 

مخابراتی، ترویج حکومتداری الکترونیکی و ایجاد فضای مصئون معلوماتی (سایبری) توجھ الزم 
خواھد نمود.

 جمعی از سخنگویان نھاد ھای دولتی پست جدید را بھ محترم محمد فھیم ھاشمی، سرپرست وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تبریک عرض نموده و تقاضا نمودند کھ در خصوص دسترسی 

شھروندان و رسانھ بھ اطالعات عامھ توجھ خاص نمایند.

�
� �ه ۱۳۹۷ �ال � د افغا�ستان سای�ی چ�ک غ��ون ��م السته ته راوړ� او فعالیتونه �

Percentage based on crime

�� د افغا�ستان � ��ه همدې موخه �ه لن� ډول �ا�د وو�ل �  �سای�ي چ�ک غ��ون ��م، د �مپ��ري او سای�ي – ال��ون�� �� � ��
� �پ��و ��لو د یواز�� �چی� �ه تو�ه، د تخن�� چارو �ه � ��� �استفادې �ە، �ه الندې برخو � هم د عمل�ا� چارو مسئول�ت �� �

�ه غاړە لري.

� �د وزارتخانو او نورو دول� ادارو ال��ون�� – �مپی��ري  -�
س�ستمونو د امن�ت ��ن��ت او همداراز د �ادو س�ستمونو �ل�نه، 

�کشف، �مزورو او آس�ب لرونکو �کو پ�ند�لوي�

�د ت� �ال �ه  (AFCERT( د افغا�ستان سای�ي چ�ک غ��ون ��م � �
�ت�څ �، د ن��و او د ن��والو مع�ارونو مطابق تجه�اتو له ترالسه � �� د ال��ون�� – سای�ي جرمونو �ه ډ�ر � �� ��کولو �ە توان�د�  � �

د �خوا �ه پرتله ال ز�ات، فعالیتونه تر�ە ک�ي.



دغھ غونډه چی  د خوست پھ مخابراتو اومعلوماتی �کنالوج� 
ریاست کی دمخابراتو او معلوماتی �کنالج� ریس تر مشری 

الندی ترسره شوه، د �ډونوالو لخوا پھ الندی موضوعاتو 
ھراړخیزه بحث وشو.

 ١- �ولی مخابراتی شرکتونھ مکلف دی چی د غږیز او 
ان�رنټ کیفیت بھتروالی لپاره جدی �امونھ پورتھ کړی. 

٢- د�ول مخابراتی او ان�رن�ی خدمات باید پھ ھفتھ کی  ٢٤ 
ساعتھ فعال وساتل شی او پھ ھی� صورت یی پرچاوی د 

منلو وړ نده.
٣-  د�ول مخابراتی شرکتونو استازی مکلف دی چی د خپلو 
راتلونکو پالنونو پھ اړه د مخابراتو او معلوماتی �کنالوج� 
ریاست تھ خبر ورکړی تر �و د ولس سره شریک کړای 

شی.

� �
�� ر�است � د مخابرا� �مپ�یو له استازو �ە   د خوست �ه مخابراتو او معلوما� تکنالو

دهمغ�ی غون�ە تر�ە شوە

  �ولو �ډونوالو تھ دسیمکارتونو دخر�الو طرزالعمل تشریح شو لھ دوی �خھ 
وغو�تل شول چی کھ چیری پھ بازار کی مخکی د خر�الو �خھ کوم سیمکار 

پیداشو یا د طرزالعمل خالف ھره کړنھ ولیدل شوه درجھ اول مسول ھمدوی 
دی او دتخلف پھ صورت کی بھ قانونی چلند ورسره کیږی بیا دشکایت حق 

نلری.

٤. د آیم �ی این دمخابراتی خدمتونو لھ کیفیت �خھ د خلکو شکایتونھ.

٣. دغیر قانونی سیم کارتونو د خر�الو مخنیوی.

٥. دپیریدونکو د خدمتونو د�آن�و معیاری کول.

٢. لری پرتو سیمو تھ دمخابراتی خدمتونو رسول.

١. د دمخابراتو ریاست سره �ھ ھمغږۍ رامن� تھ کول
ھمدارن�ھ پھ الندی موضوعاتو ھم دبحث وروستھ تفاھم وشو

٦. د ولس سره پھ اجتماعی خدماتو کی ونډه اخستل.

از اغاز کمپاین (٨ حمل) بدینسو بھ تعداد

قطعھ سیمکارت غیر قانونی
جمع اوری گردیده 

٢٢

یکا
پکت

گراف جمع اوری سیمکارت ھای کھ بطور غیرقانونی
در بازار ھای مرکز و والیات بھ فروش میرسید    

 ۹۲  ۲۲۹،

٢٧۴۶

١١٨١




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

