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معرفی محرتمه معصومه خاوری به حیث رسپرست و نامزد وزیر وزارت 
 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محرتمه معصومه خاوری رسام به حیث رسپرست و نامزد وزیر 
تکنالوژی معلوماتی معرفی شد. در این وزارت مخابرات و 

برنامه جاللتآمب استاد محمد رسور دانش معاون دوم ریاست 
شورای ملی، شخصیت های جمهوری، شامری از اعضای 

سیاسی و مدنی، رییسان بخشهای مختلف و کارمندان وزارت 
 حضور داشتند.

استاد رسور دانش طی سخنانی با معرفی خانم خاوری به 
وظیفه جدیدش، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را از 

ای بسوی دنیای  کلیدی و عایداتی دولت، دریچهادارات 
تکنالوژی برای دسرتسی مردم به آخرین دستاوردهای عرصه 

خواند پلی میان دولت و سکتور خصوصیتکنالوژی و منحیث 
و ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن رهربی جدید و ادامه 

برنامه های قبلی،  طی سالهای پیرشو اهداف 
الکرتونیک و دیجیتال سازی ادارات دولتی،  حکومتداری
 اجرایی شود.

سپس محرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامزد وزیر وزارت 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ابراز تشکر و قدردانی از 

اعتامد رهربی دولت برای این مسوولیت، روی برنامه هایش 
 برای آینده وزارت صحبت کرد.

رهربی و کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی سالیان گذشته، اظهار داشتند که خانم خاوری با قدردانی از تالشهای 
موجود وزارت و همچنین با اجرای طرح ها و برنامه های جدید در جهت رشد سکتور تکنالوژی های  رهربی جدید، با تداوم طرح

 .سازی ادارات دولتی، مبارزه با فساد اداری و تبعیض از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد دیجیتلمعلوماتی و مخابرات، 

رهربی وزارت به پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز طی سخنانی ضمن تربیک گفنت ِسَمت  محمد فهیم هاشمی رسپرست
ی دیجیتل  خاوری و وعده هرنوع همکاری در این بخش، دیجیتل سازی وزارت مخابرات در قدم نخست را الزمه و مقدمه محرتمه معصومه

 سازی سایر ادارات و بخش های دولت یاد کرد.



د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ رسپرست وزیرې معصومه خاوری رسه د اوولس 
 والیتونو د مخابراتو رییسانو تعاريف لیدنه

ننگرهار، لغامن، غور، پروان، فااریااب، والیتونو ډیجیټل همغږی کونکي )کابل، پنجشیر، بغالن، کرن، نورستان،  ۹۱پدې ناسته کې، د هیواد 
جوزجان، لوگر، نیمروز، میدان وردک، کندز، خوست، کاپیسا و بدخشان( رئیسانو، د وزارت نوي مرشتابه ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د خاپالاو 

 اړوندو ریاستونو د فعالیتونو، اجرااتو، ننګونو او د کار څرنګوالی په اړه مالومات ورکړل.

د ال وی اغلې معصومه خاوري د واليانو دندو او مسؤلیتونو ته په اشارې رسه او د والیت په کچه غوښتنو او اړتیاو ته په کتو رسه په دندو کې د د
 زیاتو هڅو او پاملرنې غوښتنه وکړه؛ په ځانګړي توګه د کرونا دورې وروسته، چې د ټکنالوجۍ او مخابراتو رول او اهمیت خورا ډیر شوی.

ې په دې ناسته کې د پروګرامونو او پروژو د پيل کولو څرنګوايل او ذیربطو ادارو ترمینځ د همغږۍ پیاوړې کولو او اهمیت په اړه تفصیيل خارب 
وشوې. همداراز د مخابراتو والیتي رئیسانو ته الرښوونه وشوه چې هره ورځ د په منظم ډول په خپلو دندو کې حارض اوسئ. د وزارت مرشاتااباه 

 ژمنه وکړه چې د والیتي څانګو رسه به اړیکې او همغږي زیاته کړي ترڅو په وخت رسه مسلې او ستونزې حل کړي.



د مخابراتو وزارت او افغان ټیلیکام مخابرايت رشکت مرشتابه رسه د معصومه خاوري 
 لیدنه او پر ګډ کار ټینګار

د مخابراتو او معلومايت ټکنالاوجاۍ رسپارساتاې 
وزیرې اغلې معصومه خاوري  د هاغاې لاوماړۍ 

کې د دغه وزارت د مرشتابه او د افغان کاري ورځ 
ټلیکام مخابرايت رشکت د بیالبیالاو څااناګاو لاه 

 رئیسانو او چارواکو رسه وکتل. 

په پیل کې، د مخابراتو او معلومايت ټکناالاوجاۍ 
وزارت رسپرسته د خپلو موخو او پالنونو په اړه پاه 

ویاې ویال چاې د عمومي ډول خربې وکړې او 
وزارت اهدافو ته د رسیدو لپاره، موږ باید په ګاهه 

 او د یو ټیم په توګه کار وکړو.

اغلې خاوري زیاته کړه چې "سستي او غفلت" به د هاغاې 
په مدیریت کې هیڅ ځای ونلري او د وزارت ټولې څانګاې 

کارکوونکي به د دندې مسؤلیتونه د قانون په چاوکاا  او 
کې او د دندو د قانون رسه سام تاررسه کاوي. هاغاه د 

د مکافاتو او مجازاتو پر اصولو هم کارمندانو په اجرااتو کې 
ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې مکافات او مجازات باه د 

اصولو کې د یاو اصال پاه هغې د مدیریت په چوکا  او 
 توګه شتون ولري.

ورپسې، د بیالبیلو څانګو رییسانو او مسؤلیاناو د خاپالاو 
اهدافو، دندو او کاري پالنونو په اړه لنهې خربې وکړې او 

 مرشتابه ته په اړه یې توضیحات ورکړل.د وزارت 

همداراز، د دې وزارت د پالیسۍ او پاروګارام مارساتایاال 
ښاغيل احمد مسعود لطیف رای ژماناه وکاړه چاې ټاول 

کلکې ژمنې رسه له هار ډول شاخا  کارکوونکي به له 
انګیزو او اهدافو څخه لرې وي، د وزارت اهادافاو تاه د 

پروژې او بارنااماې باه رسیدو لپاره به په ګهه کار وکړي او 
 پلې کړي.

په پای کې، د وزارت ریاستونو ته الرښوونه وشوه چې خپل پالنونه او کااري 
 مرشتابه رسه رشیک کړي.راپورونه په راتلونکو ورځو کې د وزارت 



( ادارات و زارتخانه ها با محرتمه (ITتی دیدار تعارفی مسووالن آی
 معصومه خاوری

معصومه خاوری رسپرست های مختلف طی دیدار تعارفی با محرتمه  (  ادارات و وزارتخانه(ITرییسان و مسووالن تکنالوژی معلوماتی
تای ادارات  های بیشرت و چگونگی تقویت بخشهای آی همکاریو نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روی هامهنگی و 

 کردند.)اعم از دولتی و خصوصی(صحبت 

رسیدن به اهداف مشرتک که هامنا رشد تی ادارات ضمن وعده همکاری همه جانبه، روی هامهنگی بیشرت برای  مسووالن بخش آی
 کردند.سکتور تکنالوژی معلوماتی و دیجیتل سازی ادارات است، تاکید 

ادارات مختلف، به صورت هفته وار تی  رهربی وزارت در پایان یادآور شد که به منظور ترسیع و بهبود امور، از این پس با مسووالن آی
 خواهند داشت.  دیدار و نشست

  



افغانستان د ډیجیټيل نړۍ کاروان رسه یوځای شو؛ السلیکونه، معامالت او بریښنایی 
 مراسالت قانوين اعتبار ترالسه کوي

د برښنایی راکړې ورکړې او السلیکونو قااناون مساوده، 
چې په دې وروستیو کې د افاغاانساتاان د اساالماي 

لخوا تصویب شوې، دا قااناون پاه جمهوریت د کابینې 
شپږ فصلونو او دېرشو مادو کې چمتو شوی، او د دې په 
پيل کیدو رسه به د برښناایای الرو د راکاړې ورکاړې، 

مواصالتو او اړیکو تررسه کولو په ډګر کې ډیری بدلونونه 
 او اسانتیاوې برابرې يش.

د معلومايت ټکنالوجۍ، مخاباراتاو او ساایاناس وزارت 
رسپرست ښاغيل محمد فهیم هاشمي د یاوې خاربي 

لخوا د دې قانون تصاویاب د ناستې پرمهال د کابینې 
دولت، اقتصاد او ټولنې ډیجیټل کولو په لور لاوی ګاام 

 وباله.

د الکرتونیکي راکړې ورکړې او »ښاغيل هاشمي وویل: 
السلیکونو قانون له نړیوالو معیارونو رسه برابر دی او د 

په تصویب رسه به د ناړیاوالاو رشکاتاوناو د دې قانون 
 .«پانګونې راجلبولو لپاره زمینه برابره يش

هم خصويص سکتور د دې قانون په تصویب رسه، الکرتونیکي السلیکونه، سوداګری او اړیکې قانوين اعتبار ترالسه کوي چې دواړه هم دولتي او 
 د تخنیکي رشایطو الندې ترې ګته پورته کوي. 

کې ډیره مارساتاه د هغه په وینا، که چیرې مايل، اقتصادي او بانکداري برښنایی وي نو دا به د الکرتونیکی سوداګرۍ او اقتصادي ودې په کار 
 وکړي.

وزارت، د احصاایاې مايل هغه زیاته کړه چې د برښنایی راکړې ورکړې او السلیکونو قانون تصویبول د معلومايت ټکنالوجۍ، مخابراتو او ساینس 
خصويص ادارې به وکولی يش د دې قااناون ادارې، د اترا ادارې او د عدلیې وزارت د ګه او ټیمي کار پایله ده. مته کیږي چې نورې دولتي او 

 څخه اغیزمنه ګټه پورته کړي.

هیله ده چاې د ډیجیټل اقتصاد وده او ډیجیټل حکومت د هیواد یو له مهمو اهدافو څخه دی او د ژینوا په کنفرانس کې د حکومت ژمنه ده او 
 هواره کړي.دا قانون به په هیواد کې د ډیجیټل اقتصاد، د پانګونې راجلبولو او د معلومايت ټکنالوجۍ صنعت ودې لپاره الر 

کاري غافالات کاچاه د دې قانون پيل کول به وګړو ته د معلوماتو خوندي لیږد کې مرسته وکړي، په دفرتونو کې د اداري فساد، بیوروکرايس او 
 راټیټه کړي، او د وخت په خوندي کولو او د کاري موثریت کچې لوړولو کې به لویه مرسته وکړي.



 قانون معامالت و امضای الکرتونیکی )دیجیتلی( تصویب شد



 قانون مذکور از حدود بیش از یک دهه در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت دوران قرار داشت که در نهایت با همکاری نزدیک ادارات
ذیربط در مدت حدود هفت ماه کار و تالش فراوان به مرحله منظوری رسانیده شد، این قانون در روشنایی اصول رهنمودی ملل متحد منجمالاه 

 در قارارداد قانون منونه امضای الکرتونیکی، قانون منونه تجارت الکرتونیکی و کنوانسیون ملل متحد در مورد استفاده از مراسالت الکرتونیکای
می باشد، تدوین شده است. در (LARITCNU(های بین املللی، که همه آنها مصوب کمیسیون ملل متحد در امور قانون تجارت بین املللی 

از حال حارض بیش از صد کشور جهان قوانین معامالت الکرتونیکی و امضای الکرتونیکی شان را در پرتو احکام قوانین مذکور تدوین منوده اند، 
 جمله کشور های همسایه به شمول چین، هندوستان، ایران، پاکستان و کشور های اروپایی، امریکایی و خلیج.

 قانون معامالت الکرتونیکی و امضای الکرتونیکی عمدتا روی چهار اصل اساسی بنا نهاده شده که شامل:

 ؛(discriminationnon(. اصل عدم تبعیض در مقابل الکرتونیکی بودن معامالت، امضاء و مراسالت ۹

 ؛(neutralityTechnology(. اصل بیطرفی تکنالوژی ۲

 ؛ (EquivalenceFunctional(. اصل معادالت کاربردی ۹

. اصل اساتافااده داوطالابااناه ۴

این قانون به مثابه قانون مادر، راه گشای انقالب دیجیتلی و معلوماتی در کشور بوده، جربی نبوده، رصف باه ماعااماالت، امضااء و ماراساالت 
الکرتونیکی اعتبار می بخشد، ولی در مورد اینکه آنها چگونه انجام پذیرد رهنمودی ارائه منی دارد. این قانون در سکاتاور هاای مشاخا  چاون 
حکومتداری الکرتونیکی، بانکداری، پرداخت ها و گمرکات مرشوط به تنظیم امور از طریق مقررات مربوطه کاربرد داشاتاه، زمایاناه سااز ایاجااد 

 شفافیت، رسعت عمل و مهمرت از همه مبارزه با فساد می باشد.

تادویان (TierTwoدر بعد تخنیکی موضوع باید یاد آور شد اینکه با در نظر داشت رشایط و حقایق افغانستان ما این قانون را به رویکرد دو الیه )
و شده، به این معنی که هم امضای الکرتونیکی و هم در موارد حساس که بعداً طی مقرره ارکا تنظیم می شود امضای دیجیتالی که نوع پیرشفته 

 مصؤن امضای الکرتونیکی می باشد را اعتبار می بخشد.

ه مایقانون مذکور همچنان یکی از تعهدات کشور در کنفرانس جینوا بوده و باورمندیم اینکه این قانون زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتالی، جذب رس 
گذاری و رشد صنعت تکنالوژی معلوماتی در کشور خواهد شد، که برنامه های جامع در این زمینه ها از جانب وزارت مخابرات به منصه تاطابایاق 

 قرار خواهد گرفت.



 د دولتي دفرتونو بریښنایي کولو په لور عميل ګامونه

او خوندي )د دولتی اداراتو داخيل govnetد معامالتو او الکرتونیکي السلیک قانون تصویب کیدو وروسته، اوس مهال د دولتي دفرتونو د 
 شبکې( له الرې بریښنایی کیدو او اتصال لپاره الره هواره شوې ده.

او انټرانیټ درې فاکټورونه دي چې انټرنیټ   شبکه هغهgovnet، د معلوماتو مرکز او .afد ډومین   داخيل بریښنالیک سیسټم تر نوم الندې
   رسه د دولتي دفرتونو نښلولو امکانات برابروي.

هاشمي نیټه د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجې وزیر ښاغيل محمد فهیم  22دې موخي ترالسه کولو لپاره پرون ماسپښین د وږي میاشتې په 
متخصصینو په حضور ناسته په مرشۍ او د وزارت د پالیسی او پروګرام مرستیال ښاغيل لطیف رای، ډیجیټل کاسا رییس او د دغې پروژې 

او متوقعه پایلو په اړه تفصیيل او هراړخیزې جوړه شوې وه او د دغه پروګرام د پيل کولو څرنګوايل، الزمې اسانتیاوې او تجهیزاتو چمتو کولو 
 خربې وشوې.

انټرنیټ چې ټاکل شویده د دې پروژې له الرې له   پدې ناسته کې، د ډیجیټل کاسا رئیس ته الرښوونه وشوه چې هغه دولتي دفرتونو لپاره
نار  پاه اړه اړیان شبکې تجهیزاتو مشخصات او اټکل شاوي govnetرسه وصل يش د لومړیتوب چوکا  او مهال ویش چمتو کړي او د 

 تخنیکي معلومات چمتو او په راتلونکې ناسته کې وړاندې کړي.

تارڅاو اړیان همداراز پدې ناسته کې، د وزارت د معلوماتو مرکز د کاري ظرفیت او خوندیتوب د زیاتوايل څرنګوايل په اړه هم بحاث وشاو 
 تجهیزات او وسایل د تدارکاتو پروسې له الرې تعقیب يش.



 پاسخ و دیدگاه وزارت مخابرات در مورد گزارش اخیر خربگزاری افق

وبسایت خود به نرش  در اخیرا خربگزاری افق با استناد به ادعاهای مشاور حقوقی رشکت مخابراتی افغان تلیکام، گزارشی مبنی بر کاهش فروشات شبکه مخابراتی سالم
 کند. وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، ادعاهای مذکور را کامال رد میرسانیده که 

تر و اجراآت در این رشکت به  گذشته، نحوه مدیریت رشکت مخابراتی افغان تلیکام جدیسال  رهربی وزارت ضمن رد این ادعاها، رصاحتا باورمند است که طی بیش از یک
مه این رشکت صورت های تجارتی و اساسنا شده، متامی تصامیم و اجراآت در این رشکت بر اساس قانون، پالن  است. برخالف اتهامات مطرح  مندتر شده مراتب قانون 

 ۴۹جویی حدود  است؛ رصفه ها، منابع و امکانات در این رشکت به مراتب کاهش یافته و حتی از بین رفته انحصارگرایی و سوء استفاده از صالحیتگیرد و برعکس،  می
 ۹۱آوردن  دست فیصد )بیش از دو میلیارد افغانی( عواید خال  و به ۹۱فیصد و  ۴۴های غیررضوری، افزایش عواید ناخال  این رشکت تا سقف  میلیون دالر از َدَرک پروژه

های دولتی،  ترین دستاوردهای رشکت افغان تلیکام و وزارت مخابرات است و با این حساب افغان تلیکام در میان رشکت از مهم ۹۹۱۴میلیارد افغانی عواید در سال مالی 
 کند. باشد که خدمات مخابراتی را در رسارس کشور به هموطنان عزیز ارائه می ها می یکی از پرعایدترین رشکت

زنند. جالب این  اساس و نرش معلومات نادرست می کرده و هر ازگاهی دست به وارد کردن چنین اتهامات بیای تنگ  بدون شک این اقدامات مثبت، البد فضا را برای عده
اظهار … رات و وزارت مالیه و خاباست که مشاور حقوقی افغان تلیکام که خربگزاری افق از وی به عنوان منبع گزارش خود نام برده، نه تنها از ارسال این گزارش به وزارت م

 است. اطالعی کرده؛ بلکه نرش این ادعاها را سوء تفاهم خوانده بی

شده را یک به یک ذیال پاسخ  داند که اتهامات مطرح ها و روشنگری افکار عامه الزم می به هر صورت و با وجود آنچه گفته شد، وزارت مخابرات به هدف بیان حقایق، واقعیت
 شده خود به خود اثبات خواهد شد: بودن ادعاهای مطرح اساس دهد و به این ترتیب بی

 میلیون افغانی ۹۹۱به  ۹۱۱شبکه سالم از (upPick(اول: در مورد ادعای تنزیل عواید 
های شبکه  ع سکریچ کارتوزیبا وجود مشکالت ناشی از دوران قرنطین و تعطیلی ادارات و نهادها، هرچند در میزان عواید شبکه سالم اندکی کاهش یا ازدیاد آمده؛ اما ت

اساس است  است، لذا ادعای کاهش عواید، یک ادعای بی کاهش نیافتهمیلیون افغانی  ۹۹۱و فروشات سیمکارت، هیچگاهی به (upE-Top(به شمول (upPickسالم )
هایی که این  ها و برنامه ؛ فروشات این شبکه پا برجاست و با تطبیق پالنباشد شدن و یا زیاد شدن عواید رشکت منی ها به هیچ عنوان فکتور کم  و توزیع سکریچ کارت

 های آینده عواید و فروشات افزایش خواهد یافت. شبکه روی دست دارد، در سال

 الهویه به نام مشاورین دوم: ادعا در مورد استخدام افراد مجهول
ر گزارش اشاره شده، هایی که د در مورد استخدام به گفته گزارش )افراد مجهول الهویه( رصفا باید گفت که نه تنها افرادی تحت این نام، بلکه هیچ مشاوری در سمت

 است. استخدام نشده

 نبودن قراردادها سوم؛ ادعا در مورد معیاری
بودن این ادعا  ، هیچ نوع وضاحتی وجود ندارد، خود بیانگر غیر حقیقی«نقض قوانین در طی مراحل تدارکاتی قراردادها»شده مبنی بر  که در مورد ادعای مطرح از این

 باشد. می

 های افغان تلیکام چهارم: ادعای استفاده غیر قانونی از ملکیت
 های رشکت افغان تلیکام چه منقول یا غیر منقول تحت استفاده هیچ فرد یا ارگان دیگری قرار داده نشده. طی یک سال گذشته هیچ یک از ملکیت

 پنجم: در مورد عدم مرصف بودجه انکشافی
ی، کدام رقمی را در شود که ادعاکننده حتی در مورد مرصف بودجه رشکت نیز معلومات نداشته و رشکت افغان تلیکام تحت نام بودجه انکشاف از منت یادداشت معلوم می

 است. جویی منوده میلیون دالر رصفه ۴۹های مختلف مبلغ  رشکت افغان تلیکام از َدَرک پروژه ۹۹۱۱است. برعکس، طی سال  های خود هیچگاهی شامل نساخته پالن

 شدن آقای گلنواز ملک ششم: موضوع تبدیل 
مارکیت  اش)رئیس ظیفه قبلیباشد، با دالیل کامالً قانونی از جمله ضعف در اجراآت، از و  گیری می ترین مرجع تصمیم آقای گلنواز به تأسی از فیصله بورد رشکت که عالی

مسئولین بخش  های است؛ در ضمن قابل یادآوری است که مشاور حقوقی رشکت افغان تلیکام با وجود تالش سیمدار( به صفت مدیر عمومی زون قندهار تبدیل گردیده
 باشد. است که گزارش آمریت تفتیش رشکت، گواه این ادعا می تفتیش داخلی این رشکت، حارض به ارائه اسناد در مورد ادعاهای خود نگردیده



( ریاست هامهنگ کننده ۰۰۱۱گزارش فعالیت ها و دست آوردهای )شش ماه اول سال مالی 
 دیجیتلی والیت کابل

 
کابل شامل ریاست هامهنگ کننده دیجیتلی والیت  ۹۹۱۱فرشده گزارش فعالیت ها و دست آوردهای شش ماه )ربع های اول و دوم( سال مالی 

دیجیتل سازی، رسوی سایات ها، عرضه تکنالوژی معلوماتی مخابرات، سیستم  بخشهای عایداتی، خدماتی، پوشش مخابراتی سایتها، بی تی اس
 ها قرار ذیل است: این فعالیتها و نظارت دوامدار از پروسس عرضه خدمات مخابراتی محلی و پالنهای آینده این ریاست، که اهم 

استندرد زیارباناای برای اجرای طرح ایجاد سیستم  ۹۹۱۱مطالعات جدید در روند انجام رسوی، بودجه مورد رضورت در ربع دوم سال مالی  - ۹
 .( پورت کمره است۹۴پورت تیلفون دفرت مرکزی، ) ۹۲پورت دیتا،  ۲۴که دارای (UNA(شبکه داخلی

 .امنیتیهای  برای اجرای طرح ایجاد سیستم استندرد کمره ۹۹۱۱انجام رسوی مجدد، بودجه مورد رضورت در ربع دوم سال مالی  - ۲

این ریاسات کاه باه برای حفظ مراقبت دفرت مرکزی و برنامه دیجیتل سازی  ۹۹۱۱انجام رسوی، بودجه مورد رضورت در ربع دوم سال مالی  - ۹
دیجیتلی اساس میگذارد و نویاد اساس آن یکی از مربم ترین پالیسی های تکنالوژی )دیجیتل سازی( را در دفرت مرکزی ریاست هامهنگ کننده 

 .خوبی است برای توسعه تکنالوژی معلوماتی در سطح والیت کابل

هاماکااری ادارات پیگری روندهای استخدام منابع برشی مطابق قانون خدمات ملکی، طرزالعمل ها، رهنمودها، میتودیک منابع برشی در  - ۴
وجود قرنتین و ویروس کرونا بدرستی منابع برشی وزارت تکنالوژی معلوماتی و منابع برشی والیت کابل که روند پروسس استخدام منابع برشی با 

 .( کمبود انجام گردیده است۱نفر دریور بست )( بست مسلکی از طریق رقابت به اعالن گذاشته شده و روند استخدام یک ۲انجام یافته، )

بودجه منظور شده ( یک میلیون هفتصد و سی و سه هزار و دوصد و نود و چهار افغانی، ۹۱۹۹۲۱۴مطابق پروسیجرهای مالی و اداری مبلغ ) - ۵
 .مرصف گردیده است

اسات کاه حااوی ( قطعه مرسالت توزیعی به ادارات مختلف انجام یافته ۱۴۴۴قطعه مراساالت صدوری و ) ۶۴۴هزار و  ۹۶صد و  ۲به تعداد  -۶
مخابراتی به حسابات اداره تاناظایام ( افغانی عواید از سکتور خدمات پستی بدست آمده است و عواید در بخشهای دیگرسکتور ۲۹۶۶۴۴مبلغ )

 .خدمات مخابراتی، واریز گردیده است

 سازیدر بخش دیجیتل  ها، پروژه های توسعوی و اقدامات طرح
کوت و چهار آسیاب از پیگیری موضوع متدید فایرب نوری مسیرهای ) شامل، جنوب و رشق( کابل عبارت از: کلکان، قره باغ، رسوبی، میربچه  -۹

 .سوی رشکت محرتم مخابراتی افغان تیلیکام کار آن آغاز یافته تا پایان سال مالی جاری ختم می گردد

روشنی اسرتاتایا ی ولسوالی والیت کابل در  ۹۴فیصدی در دو دوردست ترین مناطق و  ۱۱تقویت کیفی خدمات مخابراتی محلی تا پوشش  - ۲
 .وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس

جبار نظر باه های پغامن، شکردره، گلدره، رسوبی، استالف، موسه یی و خاک  های مخابراتی ولسوالی های عملی تقویت سایت مونتاژ فعالیت - ۹
امنیتی، تا هنوز با چالش مواجه ها و همکاری مردم محل؛ اما متاسفانه در سه ولسوالی ) رسوبی، خاکجبار و موسهی( به دلیل مسایل  نیازسنجی

 .است

تخنیکی، پستی، های  های ارتقای ظرفیت منابع برشی، آموزش تکنالوژی معلوماتی مخابراتی برای عموم کارمندان بخش تدویر و تداوم کورس -۴
 .مالی و اداری از طریق مجالس سکتوری

 تکنالوژی معلوماتیتدارک و در دسرتس قرار گرفنت کمپیوتر با تجهیزات مکمل مخابراتی برای مدیریت های مرکزی از دیپوی وزارت  - ۵



گزارش کاری ریاست هامهنگ کننده دیجیتلی والیت بغالن )ربع دوم 
 (۰۰۱۱سال مالی 

های تکنالوژی معلوماتی، ماخااباراتای، ریاست هامهنگ کننده دیجیتلی والیت بغالن فعالیت ها و کارکردهای مختلف را در بخش
 :ها قرار زیر استاداری در جربان قرنطین انجام داده است که اهم این فعالیتپُستی و 

 :بخش تکنالوژی معلوماتی -۹

  دستگاه ۴۹رسویGPSادارات دولتی بغالن جهت وصل منودن به انرتنت که پول آن از طریاق بااناک جاهاانای باه 
 .سال پرداخت میشود ۹۵مدت 

 .ترمیم شبکه انرتنت ریاست سکتوری مقام والیت بغالن 
 .وصل منودن آمریت عرایض مقام والیت به انرتنت

 :بخش پست  -۲

  افغانی از بابت تبادله خدمات پستی راجسارتی داخالاه و ۲۱۲۴۴۵۱(۴۵۱هزار و  ۱۲۴حصول مبلغ دو میلیون و )
 .ها و انتقال آن به حساب دولت، انتقال پاسپورت مراجعین و توزیع پست بکسEMSخارجه 

 ( شامره پست بکس به ادارت دولتی، رشکت۹۲۱توزیع تعداد )ها و اشخاص. 
پُستی در ایان های خصوصی کنرتول دوامدار از فعالیت رشکتهای خصوصی پستی و نظارت از چگونگی جمع آوری عواید از رشکت

 .والیت

 :بخش اترا و مخابرات  -۹

 های مخابراتی و رسیدگی الزم به مشکالت مردم نظارت از کیفیت شبکه. 
 های امنیتی ذیربط و جمع آوری صادهاا قاطاعاه  های غیرقانونی توسط کمیسیون مختلط ارگان جمع آوری سیمکارت
 های مخابراتی مختلف و ارسال آن به مرکز. سیمکارت شبکه

  .های مخابراتی جهت بهبود خدمات و رسیدگی به مشکالت اهالی منطقهجلسات حضوری با منایندگان رشکت 
 ها و ارساال آن جاهات شاامال  شناسایی نقاط محروم از خدمات مخابراتی در هامهنگی مدیران مخابرات ولسوالی

 .پالنهای توسعوی آینده به اداره محرتم اتراساخنت در 
 هاای  های انرتنتی که مطالب غیر اخالقی را به نرش می سپارند جهت مسدود شادن ساایات ارسال لیست ویب سایت

 .اداره محرتم اترا به مرکزمذکور به 
 .امنیتیهای مخابراتی جهت مسبوقیت و اجراآت به مقام محرتم والیت و ارگان های محرتم  رشیک ساخنت موضوعات تهدید شبکه

 :بخش افغان تلیکام  -۴

 های بغالن مرکزی های شبکه سالم در فابریکه قند و ولسوالی تقویت آننت. 
  لین تیلفون سیمدار و دیجیتل به مشرتکین با امکانات انرتنت  ۲۱۱متدید بیشرت از)DSU). 
   های بغالن مرکزی، خنجان و سه اداره دولاتای باه  باب مکتب و انستیتوت در ولسوالی ۲۱تکمیل منودن کار رسوی
 شمول مقام محرتم والیت جهت وصل شدن به شبکه فایربنوری.



 جالب ترین اپدیت جدید جیمیل به کاربران امکان ارسال ایمیل به عنوان پیوست را می دهد. از این به بعد جیمیل، یکی از رسویس دهنده های
فای کا محبوب و قدرمتند دنیا، به شام امکان میدهد تا یک ایمیل را به ایمیل های دیگر متصل کنید، بدون نیاز به بارگیری در ابتدای آنها. فقط

بکشید و رها کنید تا متام کارها انجام شود. از طرف دیگر میتوانید یک یا چند ایمیال را از Composeاست یک یا چند ایمیل را به درون پنجره 
 را انتخاب کنید.”attachmentasForward“ منای مکامله انتخاب کنید و با استفاده از دکمه منوی سه نقطه ای، گزینه

 طریقه اپدیت جیمیل

این موضوع کمی دور از ذهن به نظر می رسد، اما ظاهارا 
موقعیت هایی وجود دارد که پیوست کاردن ایامایال هاا 
حساس تر از ارسال ایمیل های جاداگااناه اسات. اگار 
میخواهید چندین پیام مربوط به یک ماوضاوع واحاد را 
ارسال کنید، این وی گی میتواند برای شام بسیار مافایاد 
کانایاد، (attach(باشد. اگر ایمیل را پیوست یا ضمیماه
کل منای مکامله حفظ می شود، دنبال کاردن شاخا  

یکی یکی به قسامات کهثالث بسیار ساده تر از آن است
 های مختلف ارسال کنید

ارسال ایمیل به عنوان پیوست همچنین به شاام اماکاان 
میدهد پیام کوتاهی را برای گیرندگان بنویسید. پیاوسات 
ها میتوانند به طور مستقیم در ایامایال ماورد ناظار باا 
رسویس گیرنده ایمیل دلخواه باز شوند، زیرا هارکادام از 
تابادیال ”eml.“ایمیل ها متصل به یک پرونده با پسوند
می شود. می توانید متام ایمیل های مورد نظار خاود را 
ضمیمه کنید. وقتی روی آن پیوست کلیک کنید، در یک 
21پنجره جدید با ود. این وی گی جدید از از اماروز تاا
ژانویه به مرحله اجرا در خواهد آمد، در این مرحلاه هاماه 
باید آن را داشته باشند تا بتوانند از این بروز رسانی جدید 
جیمیل نهایت استفاده را برای ارسال ایمیل های خود به 

 عنوان پیوست بدهند



 انتی ویروس های برتر دنیای دیجیتل

یکی از دغدغه های مهم کاربران این است که چگونه می تواناناد 
در برابر ویروس هایی که در فضای مجازی هر روز بروزرسانی می 
شوند مقابله منایند و کمپیوتر یا لپ تاپ خود را در ایان زمایاناه 
محافظت منایند. حتی برای افرادی که خود را در دنیای دیجیتل 
بسیار حرفه ای می دانند نیز هم اکنون به یک دغادغاه تابادیال 
شده است و قصد دارند با انتی ویروس های جدید در مقابل ایان 
موضوع ایستادگی منایند و اطالعات شخصی خاود را ماحافاو  
نگاه دارند، زیرا هر روز تهدیدات امنیتی نیز برای آن ها دشاوارتار 
می شود. اکنون قصد داریم چند آنتی ویروس قوی را بارای شاام 
معرفی مناییم تا بتوانید در مورد این تهدیدات امنیاتای در اماان 

 مبانید و همیشه بروز باشید.

 2018PlusNntivirusBitDefender .انتی ویروس۹

دالر می باشد کاه ماماکان  93.33هزینه ساالنه این انتی ویروس 
است با وجود نرم افزارهای امنیتی رایگان بارایاتاان کامای زیااد 
باشد، زیرا این انتی ویروس تنها بر روی یک دستگاه قاابال اجارا 
می باشد، در حالی که در سال گذشته هر بسته ی این نرم افازار 
بر روی سه دستگاه قابل اجرا بود. با این حال موتور جساتاجاوگار 
این انتی ویروس دارای مزیت هایی نیز می باشد که بسایااری از 

 متخصصان فضای مجازی نیز آن را تایید می کنند.

وب فیلرتینگ این آنتی ویروس نیز به شدت قدرمتند عمل کارده و 
امکان ورود به سایت های حاوی بد افزار را از کاربران سالاب مای 
مناید و به نوعی مسدود می کند و مرورگری ایمن بارای تاراکاناش 
های مالی شام در اختیارتان قرار می دهد و دارای نارم افازارهاای 
مدیریت پسورد نیز می باشدکه به راحتی می توانید اطالعات کارت 

 بانکی تان را در این فضای ایمن ذخیره منایید

 NntivirusAOD92ESET .انتی ویروس۲

شام را نا امید کند، زیرا این انتی ویروس هامنند سایر انتی ویروس های ماوجاود در AOD92اگر به دنبال یک پک امنیتی کامل باشید شاید 
بازار دارای فایروال، سیستم امنیت پسورد، اسکرن آسیب پذیری سیستم و فایل رشدر منی باشد. البته این موضوع بدین معنی نیست که قادرت 

ESET آن نسبت به سایر انتی ویروس ها کمرت می باشد، بلکه توجه آن بر بنیان های اساسی یک انتی ویروس می باشد و نه چایاز دیاگاری 
AOD92دارای سیستم محافظت از بد افزار به صورت زنده، الیه های مقابله با ابزارهای اخاذی انرتنتی و محافظت از افشاا شادن اطاالعاات، 
 در مقابل وبسایت های دارای ماژول می باشد.LCUفیلرتینگ 



 NntivirusF-Secure .انتی ویروس9

-F برخی از کاربران به دلیل سنگینی انتی ویروس های موجود در بازار از نصب انتی ویروس به روی کامپیوتر خود خودداری می کاناناد ولای
SecureNntivirusپیشنهاد بسیار خوبی برای افرادی می باشد که چنین تجربه ای را داشته اند زیرا در این بسته هیچگوناه گازیاناه ی باال 

از لاحاا  NVاستفاده ای وجود ندارد و تنها یک بسته ی محافظت انرتنتی و انتی ویروس می باشد. این انتی ویروس در تست های امنیتای 
 محافظتی و امنیت امتیاز بسیار باالیی را دریافت کرده است و ساده بودن آن به معنی امنیت پایین منی باشد.

یکی از نکات مثبت آن می باشد که کار کردن با آن را بسیار راحت تر می کند و برای هر سیستم عامالای NntivirusF-Secure رابط کاربری
 سبک می باشد و تاثیر چندانی بر روی رسعت سیستم عامل منی گذارد و بعضا می توانید آنتی ویروس را به حال خود رها کرده تا از کامپیوتر

 شام محافظت مناید



۰۱به ویندوز  ۸آموزش کامل اپدیت ویندوز   

نسبت به ویندوزهای گذشته تغییراتی را داشته است و به صورت رایاگاان در  10ویندوز  :۰۱به ویندوز  ۸و  ۰آموزش کامل آپدیت ویندوز 
اختیار کاربران قرار گرفته است.اگر می خواهید ویندوز خود از از نسخه های قدیمی به جدید تبدیل کنید باید حداقل مشاخاصاات زیار را 

 ادامه این پست را مطالعه منایید. ۹۱به ویندوز  ۴و  ۱آموزش کامل آپدیت ویندوز  داشته باشید و سپس برای آپدیت اقدام منایید. برای

  گیگاهرتز ۹پردازنده 
  بیت ۹۲یک گیگ رم برای سیستم 
  بیت ۶۴دو گیگابایت برای 
 ۹۶ گیگ فضای خالی در حافظه 

 DirectX3وجود 

 چگونگی آپدیت نسخه ویندوز

https://www.microsoft.com/en  را انجام بدهید. برای رشوع باید به وب سایت 10شام می توانید از طریق دانلود مستقیم ارتقا به ویندوز
download/windows10-us/software- بروید و بر روی گزینه Downloadtoolnowکلیک منایید. 

https://zoomtech.org/tag/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-10/
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10


 را کلیک منایید. حاال صرب کنید تا فایل دانلود شود.Aextرا انتخاب منایید و سپس AowPRthisLpgrade در این قسمت گزینه

 را باید کلیک منایید.Nccept برای شام صفحه ی باز می شود که گزینه

 در این قسمت فایلی که دانلود میشود را اجرا مناید برای ارتقا روی گزینه اپ گرید دیس پی سی نو را کلیک کنید 

 فراموش نکنید ممکن است سیستم شام چند بار استارت شود منتظر مبانید و بعد دکمه انستال را کلیک کنید.

 در این بخش شام با صفحه ای روبرو میشوید که باید دکمه نکست را فشار دهید و بعد از آن یوز اکسپرس ستینگ را انتخاب کنید.



 در این قسمت صفحه که باز شده از آن دکمه نکست را انتخاب کنید 

انجام شود البته اگر از قبل رمز عبور تان را مشخ  کرده باشید  ۹۱کار اینجا متام شد و منتظر مبانید که راه اندازی اولیه ویندوز 
 به ویندوز جدید تان وارد میشوید.


