جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
ریاست دفتر
آمریت اطالعات و آگاهی عامه

ماه میزان سال ۱۳۹۸

جلسه مشترک برای فعال نگهداشتن شبکه های مخابراتی
همزمان با برگزاری انتخابات
نشستتت مشتتترک وزارت مختتابرات و تکنتتالوژی معلومتتاتی و اتتترا بتترای فعتتال نگهداشتتتن فعالیتتت شتتبکه هتتای
مختتابراتی در  34والیتتت وشتتور برگتترار گردیتتد .سرپرستتت و نتتامزد وزیتتر مختتابرات بتتا سزاستتگراری از اداره م تتتر
اتتتراش شتتبکه هتتای مختتابراتی و نیروهتتای
امنیتتتی متتی گویتتد وتته طالبتتان در
ایتتتن روز برگتتتراری انتخابتتتات
چندین ستایت شتبکه هتای
مختتتابراتی را آمتتتا

ملتتته

قتتترار دادنتتتد و بتتته آتتتت
وشیدندش امتا فعالیتت شتبکه
هتتای مختتابراتی قم ت نمتتی
شتتود و شتتهروندان بتته فکتتر
آرا بتته پتتای قتتندو هتتای
رأی برونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد.
م تتتتتر م متتتتد فهتتتتی
هاشتتتمی متتتی گویتتتد وتتته
پشتتتتتتیبانی کومتتتتتت از
شتتتتروتهای مختتتتابراتی و
همچنتتتتان تعهتتتتد ایتتتتن
شروتها برای دفتا از مترد
ستتتتتاالری در افغانستتتتتتان
ستودنیستتتتتت و تمتتتتتامی

رهبری کومت متعهد به بستر سازی برای روند انتخابات ریاست جمهوری هستند.

معرفی رییس جدید اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
م مد فهی هاشمی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتیش به تاریخ  ۱۰میزان  ۱۳۹۸در نشستی رییس
جتتتدیتتتد اداری ایتتتن وزارت را بتتته وتتتارمتتتنتتتدان و مستتتتتووالن آنش متتتعتتترفتتتی وتتترد.
در این نشستش آقای هاشمی از واروردهای رییس پیشین اداری این وزارتش قدردانی ورد و گفت وه یکی از اهداف اقلی
وزارتش استتت تختتدا ا فراد م تخاتتتگش بتتا ا ن گ یزه و دارای برنتتامتته در ب خ هتتای م خ ت لا ا ین وزارت استتتتت.
به گفته اوش ستتتیالز وزیری رییس تازه اداری این وزارتش هیچ نستتتبت و شتتتنا تی با او ندارد اما با توجه به تخاتتتگ و
ت اتتیالت عالی وه داردش تعهد ورده استتت وه در راستتتای شتتفافیتش مبارزه با فستتاد اداریش ای اد یک اداره به دور از
وتتتتتارشتتتتتتتکتتتتتنتتتتتی

و

ستتتتتتتهتتتتتر

انتتتتتگتتتتتاریش

وتتتتتار

تتتتتواهتتتتتد

وتتتتترد.

نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود وه هیچ گونه ستتتهر انگاریش وارشتتتکنیش فستتتاد مالیش تعلر در
قراردادها و وی

وری در پروژه ها را ت مر نخواهد ورد.

آقای هاشتتمی تاوید ورد وه این وزارتش باید از نظر ستتا تار اداری به یک اداره نمونه در ستتمک وشتتور مبدل و تمامی
ستتتیستتتت ها در آنش الکترونیکی شتتتود وه در این راستتت تاش اداره آستتتان د مت هم کاری های الز را وا هد ورد.
او گفت وه تمامی امالک مربوط به وزارت مخابراتش باید بررسی و از زورمندان و وسانی وه مالیه نزردا ته اند پس گرفته
شتتتتتود و هتتتمتتتچتتتنتتتانش قتتترارداد هتتتای آنش شتتتتتفتتتاف و متتتعتتتیتتتاری تتتتنتتتظتتتیتتت

شتتتتتود.

ستتتت یالز وز یریش
رییس اداری جد ید
وزارت

دارای

ت اتتتیالت عالی به
سویه ماستری است
و پی

از این نیز در

ب ست های مدیریتی
دولتی ایفای وظیفه
وتتترده استتتتتت.
آقتتای وزیتتری در
مراستت معرفی اشش
از اطمینان و مایت
وز یر مختتا برات و
تکنالوژی معلوماتی قدردانی ورده گفت وه در راستتتای ای اد شتتفافیت و مبارزه با فستتاد اداری و ای اد یک اداره ستتال ش
متعهدانه تالش واهد ورد.

اشتراک سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
در مراس ت لیر از سالروز تولد مهاتما گاندی
م متتتدفهی هاشتتتمی سرپرستتتت و نتتتامزد وزیتتتر مختتتابرات و تکنتتتالوژیش بتتتتاریخ  ۱۰میتتتزان  ۱۳۹۸بتتته
مناستتتبت یکاتتتدوپن اهمین ستتتالروز تولتتتد "مهاتمتتتا گانتتتدی" رهبتتتر ف یتتتد هنتتتد در م فلتتتی بتتته همتتتین
مناستتتتتتتتتتبت در ستتتتتتتتتتفارت ایتتتتتتتتتتن وشتتتتتتتتتتور دروابتتتتتتتتتترش اشتتتتتتتتتتتراک نمتتتتتتتتتتود.
ستتفیر هندوستتتان قتتمن قتتدر دانتتی از تشتتریا آوری آقتتای هاشتتمیش گفتتت وتته روابتت و همکتتاری میتتان
افغانستتتان و هنتتد توستتعه متتی یابتتد و "متتا متعهتتد بتته ومتتک و ادامتته همکتتاری هتتا بتتا افغانستتتان هستتتی ".
م متتد فهتتی هاشتتمی نیتتز در ایتتن م فتتر گفتتت " متتا در تتالی از ستتالروز تولتتد مهاتمتتا گانتتدی ت لیتتر
متتتیونی وتتته اوش هنتتتوز هتتت نمتتتادی از مبتتتارزه ستتتخت و دشتتتوار در برابتتتر بتتتی عتتتدالتی هتتتا و نتتتابرابری هتتتا
است.
او گفتتتت " متتتا بستتتیار رستتتند هستتتتی وتتته دوستتتتی بتتتا هنتتتد داریتتت و از قلتتت بتتته یتتتک دیگتتتر ا تتتترا
میگتتتراری ا متتتا همزمتتتان واستتتتار همکتتتاری هنتتتد در بختتت

رشتتتد تکنتتتالوژی و بخاتتتو

آی تتتتی هستتتتی

تتتتتتتتتتا اینکتتتتتتتتته افغانستتتتتتتتتتان را بتتتتتتتتته وشتتتتتتتتتور دی یتلتتتتتتتتتی مبتتتتتتتتتدل ستتتتتتتتتازی ".
آقتتای هاشتتمی یکبتتار دیگتتر بتتر ادامتته همکتتاری هتتای متتوکر میتتان دو وشتتور تاویتتد وتترد و افتتزود وتته هنتتد
یتتک دوستتت مهتت و استتتراتی یک بتترای افغانستتتان استتت و متتا وشتت ال هستتتی وتته دوستتت واقعتتی را بتته
عنتتوان همکتتار
و مایتتتتتتتت
وننتتتتده بتتتتا
تتتود داریتتت .
درایتتن برنامتتهش
یتتتک تیکتتتت
پستتتی نیتتز بتته
مناستتتتتتتتبت
ستتتالروز تولتتتد
مهاتمتتتتتتتتتتا
گانتتتتتتتتتدیش
رونمایی شد.

در مسیر شفافیت و پاسخگوییش وسایر سیست ریر تای به گونه وامر
به وزارت مخابرات تسلی داده شد
در تازه ترین موردش وسایر سیست ریر تای ش به وابر رسید و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیش به شکر رسمی
تمامی این وسایر را تسلی شد.
بر اساس هدایت م تر م مد فهی هاشمیش سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وشورش این سیست
برای تأمین شفافیت در روند گردآوری مالیات ده درقد از وارت های مارفیش به زودی وقر میگردد.
با رسیدن وسایر سیست ریر تای انتظار میرود وه در آیندهی نزدیک روند نا وسایر آغاز و تا دو هفته دیگرش تکمیر
گردد.
با نا این وسایر شروت های مخابراتی اوقی و دولتی به سیست ریر تای وقر می شوند و روند گرد آوری مالیات
ده در قد از وریدت وارت های مارفی شهروندانش شفاف تر واهد شد.

جرګ شکایتونو کمیسیون
معلومات ټکنالوژۍ رسپرست وزیر ،د
د مخابراتو او
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شکایتونو کمیسیون غړو پوښتنو ته قانع
ې
ات خنډونه ،سست ر
انټنیټ او نور ورته موضوعات هغه مسایل وو،
ات شبکو فعالیتونه ،مخابر ي
په بېالبېلو والیتونو ېګ د مخابر ي
چ د شکایتونو کمیسیون غړو له خوا وپوښتل شول.
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غټګون د اترا ادارې مسوولیت دی،
ښاغل
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بښونک وبلل .
د نوموړې ځوابونه قناعت
ې

اشتراک سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
در نشست عمومی مشرانو جرگه
م مد فهی هاشمی سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز سه شنسه۲۳میزان  ۱۳۹۸در
جلسه عمومی مشرانوجرگه ضور یافت و به سواالت ممرح شده از سوی اعضای این م لسش پاسخ گفت.
فعالیت شبکه های مخابراتی در والیت های مختلاش قم آنتن های مخابراتیش مشکالت در سرعت انترنتش ا ر ده درقد
مالیات از مشتروین شبکه های مخابراتی و بر ی موقوعات دیگرش از مسایلی بودند وه در این نشست مورد ب ث قرار
گرفتند.
بخ

عمده سواالت سناتوران در موردش قم آنتن های مخابرات در روز انتخابات ریاست جمهوریش واستن وقا ت در

مورد مالیات ده درقد مشتروین شبکه های مخابراتیش نرخ انترنت در وشور بود وه از سوی نماینده های مرد در م لس
سنا ممرح گردید.
آقای هاشمی درباره عد فعالیت شبکه های مخابراتی در روز انتخابات در بر ی از والیات وشور گفت وه او شخااش
مشکالت موجود را ل ظه به ل ظه در دفتر وارش دنبال می ورد و در چند شبانه روز نزدیک به انتخابات و همچنان روز
برگزاری انتخابات به گونه ی  ۲۴ساعته با ارگان های مختلا در تماس بوده وه بخ
معین ر ورده است.

عمده این مشکالت را در زمان

آقای هاشمی افزود "هرچند بررسی عمرورد شروتهای مخابراتی به عهده اداره م تر اترا می باشد اما وزارت مخابرات
و تکنالوژی معلوماتی در موق

ساس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اداره اترا همکاری نزدیک داشت تا مان پی

آمدن مشکالت در ارایه ی دمات مخابراتی گردد".
سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درباره نگرانی های یکی از سناتور مبنی بر ورشکسته شدن شروت
سال گفت « شروت مخابراتی سال ورشکسته نیست .ولی ماارف این شروت بیشتر از د معمول است.
آقای هاشمی افزود « درمدتی وه من به یث سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گماشته شده ا
دست و  ۴۰میلیون دالر قرارداده های رید وسایر برای سال را فسخ ورد  .ما تالش داری وه از

ماارف شروت

مخابراتی سال بکاهی و سال را من یث یک شروت نمونه دا لی و دولتی معرفی ونی ».
آقای هاشمی در مورد نگرا نی های سناتوران مبنی بر اینکه شروت های مخابراتی از دستورات طالبان پیروی می ونند
گفت « اولویت کومت در بازارش ت ویت سکتورهای اوقی است و در قورت وه شروت های مخابراتی از قوانین و
دستورات طالبان پیروی ونند برای ما قابر قبول نیست».
سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد نگرانی های مرد در مورد ریر تای گفت « وسایر و
ت هیزات مدرن و به روز را برای سیست ریر تای

ریداری ورده ای وه این وسایر به وابر رسیده و به زودی به بهره

برداری سزرده واهد شد».
آقای هاشمی در مورد مبارزه با فساد در این وزارت گفت « من برای مبارزه با فساد در هر سم ی وه باشد دست بر
نمیدار  .ما برای هماهنگی بیشتر در مورد مبارزه با فساد بورد شکایات ای اد وردی وه مرد میتوانند از طریق این
بوردش مست ما با ود در تماس شوند و در شکایت ونند».
رییس و اعضای مشرانو جرگه از تالشهای آقای هاشمی در راستای ت ویت برنامه های مبارزه با فسادش شفاف سازی در
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قدرانی وردند و پاسخهای ایشان را برای نمایندگان مرد در مشرانوجرگه قناعت
بخ

واندند.

ای اد ن شه راه افغانستان دی یتلی
م مد فهی هاشمیش سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وشور در گفتوگوی زنده با تلویزیون قدای
آشنای امریکا گفت وه پس از گماشته شدن

به این سمتش "ن شه راه افغانستان دی یتلی" را با همکاری یک تی

متخاگ در عرقه ی فناوری تکمیر ورده است.
آقای هاشمی همچنان تأوید ورد وه در ال اقر تعریا واقک از سکتور تکنالوژی معلوماتیش تکنالوژی عالیش نو آوری و
ساینس در افغانستان به میان آمده است و همچنانش دی یتر سازی افغانستان اکرات جدی بر زندگی شهروندان وشور
واهد گراشت.
سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وشور در این گفتگو تاوید ورد وه این ن شه ی راهش قابلیت تمبیق
را دارد و در ونار آن وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وشور توانسته است بیشتر پروژه های مهمی وه افغانستان را به
دی یتر شدن نزدیک می سازد تمبیق وند.

جرګ د مواصالتو او مخابراتو کمېسیون
د
ولس ې
ي
غونډه ېګ د مخابراتو رسپرست وزیر ګډون.
میاشت دېرشمه
تل
معلومات ټکنالوژۍ رسپرست وزیر محمد فهیم
د مخابراتو او
ي
ې
هاشم ،سه شنبه د  ۱۳۹۸کال ې
ي
جرګ د مواصالتو او مخابراتو کمیسیون په غوښتنه ،پوښتنو ته د ځواب له پاره په غونډه ېګ ګډون
ولس
نېټه ،د
ې
ي
وکړ.
په هیواد ېګ د ر
رسغړوت هغه
ات شبکو
ې
انټنیټ لوړه بیه ،د غټ راجسټ شویو سیمکارتونو پټ او پلور او د مخابر ي
هاشم ي ېت د ولس استازو ته ځوابونه وویل.
ښاغل
چ
پوښتت وې ،ې
ي
ي
ې
ات شبکو څار د اترا ادارې مسوولیت دی او
ر
مخاب
پر
چ
وویل،
او
ړ
ت
په
رسغړونو
ات
ر
مخاب
د
هاشم
ښاغل
ګ
پیل
په
ي
ي
ې
ي
ي
ې
ر
ات شبکو له خوا د وسله والو طالبانو د پټوي
وس ،هغه د مخابر ي
باید له مخابراتو وزارت رسه ي ېت د مسوولیتونو توپټ ي
ر
په تړاو وویل « :د حکومت اقتصادي سیاست او په ځانګړې ډول په دې برخه ېګ د ولسمش له لومړیتوبونو څخه یو
ت د خصوص سکټور پیاوړې کول دي ،ځکه خو مخابر ر
چ د حکومت له سیاستونو څخه
ي
يې
ات رسکتونه هم اړه دې ې
ي
ات شبکو د رسغړونو او پر ولس د ر ېت ځایه لګښتونو په تړاو
ښاغل
مالتړ وکړي».
هاشم ،له قوانینو څخه د مخابر ي
ي
ي
ر
ر
ات
کټي ،مون
رسغړوت کوي له
چ
ارزوت وروسته جریمه ږ
ځیت رسکتونه د مخابر ي
ې
ې
وویل «.هغه رسکتونه ې
مخک هم ې
ې
رسغړونو له امله جریمه کړي دي».
د مخابراتو رسپرست وزیر د پست ریاست د ستونزو په اړه زیاته کړه ،په دغه اداره ېګ اصالحات رامېنځته شوي ،که
برېښنات کیدو په
خوت د
کټي ،همدا راز ډېری پست
پخوا د ې ږلټد رسعت  ۷۲ساعته وو اوس په  ۲۴ساعته ېګ تر رسه ږ
يي
ې
سلت پر مخ تلل.
وسیله له مرکزي دفټ رسه تړل شوي .همدا راز د ټولو پست خونو کار تر اویا ې
دولت ررسکت په اړه وویل ،دغه ررسکت د سیمکارتونو د پلور په برخه ېګ خپل قوانی لري او که
هاشم د سالم
ښاغل
ي
ي
ي
ر
س.
ات
ز
مجا
به
ژر
ډېر
وکړي،
هڅه
پلور
د
سیمکارتونو
شویو
ثبت
نا
د
څوک
ي
ر
چ د دغه ررسکت ډېری غټ اړین تړونونه ي ېت
نوموړي د سالم رسکت د فعالیتونو پر پراختیا د ټینګار تر څنګ زیاته کړه ،ې
لغوه کړي دي.
برېښنات تذکرو د پیل او وېش زیری ورکړ.
هاشم ډېر ژر په ټول افغانستان ېګ د
ښاغل
يي
ي
ي
ات شبکو ته یوه میاشت وخت ورکړ،
ر
مخاب
ګ
غونډه
دغه
په
غړو
کمیسیون
اتو
ر
مخاب
او
مواصالتو
د
جرګ
ولس
د
ي
ې
ې
ي
څو د غټ ثبت
شویو سیمکارتونو د
فعالیت او وېش
مخنیوی وکړي،
رسغړوونک
کنه
ې
ررسکتونه به د دغه
کمیسیون له خوا
یل ته ور
څارنوا ۍ
ر
ېر
س.
وپټندل ي

بازدید معین مالی واداری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی از ریاست پست
در آستانه روز جهانی پستش پوهنوال دوتر م مد هادی هدایتی معین مالی واداری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
بتاریخ  ۱۶میزان  ۱۳۹۸از ریاست پست بازدید ورد.
ریاست پست یکی از ولیدی ترین ریاست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی میباشد وه همه روزه در سراسر وشور در
دمت شهروندان عزیز قراردارد.
دست آورد های سال  ۱۳۹۸ریاست پست در بخ

تسهیالت دمات پستی قرار ذیر استا

 ۱ریداری ت هیزات برای دمات مالی پستی وومزیوتری و وسای پستی.
 ۲ترمی و بازسازی پسته انه های مروزی و شانزده پسته انه شهری وابر.
 ۳دیزاین تعمیر جدید افغان پست
 ۴ای اد سیست تع ی و پیگیری دا لی
 ۵وقر پسته انههای شهری به فایبر نوری
 ۶ای اد فضای باز در منزل اول و دو .
 ۷ای اد سیست تع ی و پیگیری اقال پستی در سرویس دا لی و بینالمللی.

برگزاری جلسه ای اد تشکیالت سال مالی ۱۳۹۹به ریاست م تر معین اداری و مالی
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
جلسه طرح تشکیالتی سال مالی  ۱۳۹۹به ریاست پوهنوال داوتر م مد هادی هدایتی معین اداری و مالی وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و با شروت نظیفه جامی ریس تشکیالت ومیسیون اقال ات اداری و دماتی ملکی و
همکاران وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی برگزار شد.
پوهنوال داوتر م مد هادی هدایتی معین مالی واداری وزارش در این جلسه طرح تشکیالتی سال آینده وزارت را ارایه ورد.
نظیفه جامی رییسه تشکیالت اقال ات اداره عامهی ومیسیون اقال ات اداری و دمات ملکی در مورد مسوولیت های
ومیسیون مروورش معلومات ارایه ورد.
او گفت وه از جمله مسولیت های ریاست تشکیالت اقال ات اداریش بازنګری وظیفه ای لوایک وظایا وتثبیت است امت
های واری وزارت انه ها میباشد.
به گفته اوش بازنگری وظیفوی زمانی ت یق می یابد وه در ابتدا استراتی ی دیدگاه ماموریت به اساس است امت های واری
وزارت مخابرات و ممابق به الی ه وظیفه و مسولیت ها ترتی گردد .به گفته اوش بست ها ممابق به تکنالوژی روزش ترتی
گردد یعنی بعد الکترونیکی و ظرفیت سازی و تخاگ سازی بست ها درنظر گرفته شود تا باعث از دست رفتن مناب
نگردد.

ت لیر از روز جهانی پست در افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شورش بتاریخ  22میزان  1398از روز جهانی پ ست طی م فر وی ه ایش ت لیر به
عمر آورد .در مراستتمی وه به همین مناستتبت در تاالر ونفرانس های انستتتیتوت مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی وزارت
برگزار گردیدش م مد فهی هاشمی نامزد وزیر و سرپرست وزارتش در پیامی تاوید ورده است وه این وزارتش تالش دارد تا
تتتتتدمتتتتتات

پ ستتتتتتتتتتتتتی

در

وشتتتتتتتور

را

دیتتتتت تتتتتیتتتتتتتتتتتلتتتتتی

بستتتتتتتازد.

او گفته است وه دمات پستی افغانستانش در دوره طالیی ود قرار دارد و بیشترین دمات آن از طریق تکنالوژی قورت
میگیرد .به گفته اوش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مام به ارایه دمات با ویفیت به شروت های مختلا پ ستی
است و امیدواری های زیادی وجود دارد وه رقابت سال میان شروت هاش عرقه فعالیت های پ ستی در وشور را گسترش
دهد .در این برنامه شتتماری از اعضتتای رهبری وزارتش م تر ا مد و ید ویس رییس افغان پستتتش اعضتتای بورد تنظی
وننده دمات پ ستی یا اپراش نماینده ات ادیه و شورهای ع ضو پ ست ) (UPUشماری از ووالی پارلمانش م سوولین شروت
هتتتتای

اتتتتتتوقتتتتتتی

پستتتتتتتتتتتی

در

وتتتتابتتتترش

شتتتتتتروتتتتت

وتتتترده

بتتتتودنتتتتد.

ا مد و ید ویسش رییس افغان پستتت نیز در این برنامه از فعالیت ها و دستتتاورد های ا یر این ریاستتت یاد آوری نموده
گفت " ما در راستتتای دی یتلی ستتازی دمات پستتتی تالش می ونی تا بتوانی

دمات باویفیت و مفید را برای مرد

افغان ستان فراه نمایی  ".او گفت وه این ریا ست در را ستای دمات ر سانی به مرد ش قربانیان زیادی را نیز ت دی ورده
استتتتتت وتته بتته گتتفتتتتته اوش ایتتن امتتر تتتعتتهتتد ایتتن اداره بتته

تتدمتتت را نشتتتتتان متتی دهتتد.

در این برنامهش ولیپ های ت اویری از فعالیت های پ ستی شروت های او قی و نیز ریا ست افغان پ ستش برای ا شتراک
ونندگان به نمای

در آمد .در

پایان این م فرش هیات رهبری
وزارت مختتابرات و تکنتتالوژی
معلوماتی از شتتماری از پستتته
رسانان و وارمندان بخ
ت دیر به عمر آورد.

پ ستش

ورچ لمانځنه وشوه.
په هرات والیت ېګ ،د پست له
نړیوایل ې
ې
شمټ سیمه ایزو چارواکو په ګډون ،پنجشنبه د روان کال وږې
د هرات والیت د مخابراتو او
معلومات ټکنالوژۍ ریاست ،د یو ې
ي
میاشت اتلسمه نېټه د پست نړیواله ورځ ولمانځله.
ې
عموم مدیرانو او
عموم مدیر ،مخابراتو ریاست
وایل په ګډون ،د غرب زون افغان تلیکام
په دغه مراسمو ېګ ،د هرات مرستیال ي
ي
ي
پشت ررسکتونو استازو ګډون کړی وو.
ي
ګ تر څنګ ،د دغه والیت پر وګړو غ
د هرات والیت د مخابراتو رییس پوهنمل عاشق هللا علټي ،د پست
ورچ د مبار ۍ
نړیوایل ې
ې
مرست وکړي.
وکړ ،څو له پست ریاست رسه هر اړخټې
ې
پست
چ دا په افغانستان ېګ د
پرمختلل
نوموړي وویل ،اوسمهال په افغانستان ېګ ډېری
پست رسکتونه په کار بوخت دي ،ې
ي
ي
ې
پست
هاشم هم په دغه مراسمو ېګ ،د
وایل او رسپرست غالم داوود
ښت.د هرات مرستیال ې
ي
ي
اړیکو ښکاره پرمختګ او پراختیا ي
وایل ته پر هر اړخټو همکاریو ټینګار وکړ.
خدمتونو ال ښه ې
ات خدمتونه ال ښه او مخابراتو ریاست باید په دغه برخه ېګ د خلکو
چ د هرات والیت په کچه باید مخابر ي
نوموړي زیاته کړه ،ې
پست خدمتونه
ستونزو ته رسېدنه کړي.د هرات والیت د پست مسوول سعید حارث په غونډه ېګ وویل ،په هرات والیت ېګ
ي
چټک او له کوم خنډ پرته پر مخ روان دي.
چ په افغانستان ېګ د
هر کال د نړۍ په ډېری هیوادونو ېګ ،د اکتوبر نهمه نېټه د پست
ورچ په نوم لمانځل ږ
کټي ،ې
نړیوایل ې
ې
ورچ په بېالبېلو ډولونو لمانځنه کوي.
دغ
مخابراتو او
ي
ې
معلومات ټکنالوژۍ وزارت هم له ې

جم آوری سی وارت های غیر قانونی از مروز والیت تخار
یک هیات مختل از مسووالن امنیتی به شمول امنیت ملی و پولیسش اترا و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت تخارش
روز دوشنبهش  15میزانش در شهر تال ان  410قمعه سیمکارت غیر قانونی را جم آوری وردند.
عبدالغفور تالشش رییس مخابرات والیت تخارش می گوید وه در این برنامه جم آوری سی وارت های غیر قانونیش234
قمعه سیمکارت اتااالتش  10قمعه سیمکارت افغان بیسی ش  69قمعه سیمکارت ا تی انش  97قمعه سی وارت روشن
جم آوری شده است.
آقای تالش می گوید وه این روند برای مبارزه با فروش سی وارت های غیر قانونی همچنان ادامه واهد داشت.

دارزګان والیت د مخابرات ریاست دزده کړي له مرکزڅخه  ۳۴کسان فارغ شول
دارزګان والیت د مخابرات ریاست تتت دزده کړي له مرکزڅخه  ۳۴کست تتان فارغ شت تتول ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۱ .د ارزګان والیت د
تکنالوچ د زده کړو له مرکز څخه دوهم کال لمړۍ دوره  ۳۴کستتان د کمټیووراو
معلومات
تکنالوچ ریاستتت د
معلومات
ر ۍ
ر ۍ
ي
ي
ر
انټنټ په پنځو پرخو يګ زده کړی ورکول شت تتوي .یادو کست تتانو ته د شت ت ږتټومیاشت تتتو په جریان يګ د کمټیوور مایکروست تتافټ
وینډوز،ورډاواکسل) او ر
برخوګ زده کړي ورکړل شوي او سندونه يت ترالسه کړل،
انټنټ
ي

فراغت  46وارآموز از مروز آموزشی ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پروان
ریاستتتت مختتتابرات و تکنتتتالوژی معلومتتتاتی والیتتتت پتتتروان اعتتتال وتتترده استتتت وتتته  46تتتتن از وتتتارآموزانی وتتته ت تتتت
پوشتتتت

آمتتتتوزش هتتتتای ایتتتتن ریاستتتتت قتتتترار گرفتتتتته بودنتتتتد ستتتتند فراغتتتتت در یافتتتتت وتتتترده انتتتتد.

در مراستت فراغتتت ایتتن افتترادش م امتتات م لتتی والیتتت بتته شتتمول فضتتر التتدین عیتتار والتتی ایتتن والیتتتش مشتتاور اداره
ارگتتتتتتتتان هتتتتتتتتای م لتتتتتتتتی و ریتتتتتتتتیس مختتتتتتتتابرات والیتتتتتتتتت ضتتتتتتتتور داشتتتتتتتتته انتتتتتتتتد.
زلمتتی ناقتتر ریتتیس مختتابرات و تکنتتالوژی والیتتت پتتروان متتی گویتتد وتته ایتتن افتترادش در متتدت شتت
وامزیوترش اینترنیت و مسایر مربوط به تکنالوژی معلوماتی را فرا گرفته اند

متتاه مضتتامین

شارژ موبایر با راه رفتن
م

ان د ستگاهی تولید وردهاند وه به واربر امکان میدهد تنها با دویدن یا راه رفتن یا تی روت وردن گو شی هو شمند یا هر

دستگاه الکتریکی دیگر آن را شارژ وند.
پ وه شگران دان شگاه US's Vanderbiltش و سیلهای فو العاده نازک طرا ی وردهاند وه میتواند از طریق روات ان سان ها مانند
راه رفتن یا تی دست تکان دادنش الکتری سیته دریافت وند .این وسیله از نو

اقی از بتری شامر فسفر استفاده میوند وه تنها

به اندازه چند ات قخامت دارد و تی روات با فریکانسهای بسیار پایین را تبدیر به شارژ الکتریکی میوند .وری پینتش یکی از
اساتید دانشگاه وندربیلت گفت "در آیندهش ما انسان ها ودمان تبدیر به انبارهای انرژی برای شارژ دستگاه های ود واهی شد

و می توانی با ا ستفاده از روات ود یا از م ی اطرافش شارژ مورد نیاز د ستگاهها را دریافت ونی ".دان شمندان برای طرا ی این
د ستگاه شیوه متفاوتی از آنچه تاونون شاهد آن بودهای ش اعمال وردهاند .ن سبت به دیگر د ستگاهها و مدلهای م شابهش ا ترا این
م

ان دو مزیت وی ه دارد  -1مواد استتتفاده شتتده در بتری این دس تتگاه به اندازهای ووچک و باریک استتت وه میتوان در آینده
تی دا ر لباسها آن را تعبیه ورد -2 .این دستتتتگاه میتواند از روات با فروانس یلی پایین (ومتر از  )Hz10شتتتارژ دریافت

وند .پینت در ادامه ستخنان ود افزود "هنگامی وه الکترودهای مثبت و منفی اتاتالی پیدا میونندش ممکن استت بتری دستتگاه
آت

بگیرد .م اتتتولی وه ما طرا ی وردهای دو الکترود مشتتتابه دارد و هیچ نو

مر آت ستتتوزی آن را تهدید نمیوند".دیگر

دانشمندان و گروههای ت ی اتی در سراسر دنیا نیز روی توسعه دستگاههای تبدیروننده انرژی مکانیکی به الکتری سیته فعالیت می
ونند اما دستتتتیافتههای آنان تنها در موارد روات باالی  Hz100فریکانس واربرد دارد و روات ووچک انستتتان را دریافت نمی
ونند .پینت ا شاره میوند «یکی از مه ترین واربردهای این تکنالوژی میتواند تلفیق آن با لباس با شد .مثال لباسها با ا ستفاده از
این شیوهش تنها با اشاره واربر روی گوشی هوشمند تغییر رنگ یا طرح بدهند».

