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دیدار مشاور ارشد مقام محرتم عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی
با رسپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محرتمه معصومه خاوری رسام به حیث رسپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و  تکنالوژی معلوماتی معرفی شد .در این برنامه جاللتآمب استاد محمد رسور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری ،شامری از اعضای شورای ملی ،شخصیت های 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 ادارات کلیدی و عایداتی دولت ،دریچهای
بسوی دنیای تکنالوژی برای دسرتسی مردم به آخرین دستاوردهای عرصه تکنالوژی و منحیث پلی میان دولت و سکتور خصوصی خواند و ابراز امیدواری کرد که با
روی کار آمدن رهربی جدید و ادامه برنامه های قبلی،طی سالهای پیرشو اهداف حکومتداری الکرتونیک و دیجیتال سازی ادارات دولتی ،اجرایی شود.
سپس محرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ابراز تشکر و قدردانی ازاعتامد رهربی دولت برای این مسوولیت ،روی
برنامه هایش برای آینده وزارت صحبت کرد.

تالش برای جلب رسمایه گذاریهای بیشرت در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محرتم سعید جان ځدران رئیس ریاست تحقیق و انکشاف  -واحد تسهیل رسمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری با احمد مسعود لطیییف

رای معین پالیسی و برنامه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیدیدار و پیرامون چگونگی جلب رسمایه گذاری هایبیشرت داخلی و خارجی
در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صحبت وتبادل نظر کردند.
دو طرف با ارزیابی و مطالعه میزان رسمایه گذاری موجود در این سکتور ،روی شناسایی ساحات ،امکانات وظرفیت های جدید برای جیلیب

رسمایه گذاری های بیشرت صحبت کردند .در این نشست فیصله شد که برای تحقق این کار ،تیم هایکاری از هر دو طرف تشکییل و روی
موضوعکار کنند.

در این نشست کارشناسان واحد تسهیل رسمایه گذاری نیز حضور داشتند و در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه برایجمع آوری معلومات در
این مورد ،رهنمودهای الزم ارائه کردند.

بازدید محرتمه معصومه خاوری از منایشگاه مشرتک ایران – افغانستان در کابل

محرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از منایشگاه اخیتیصیاصیی -تیخیصیصیی

مشرتک ایران – افغانستان در شهر کابل ،بازدید کرد .خانم خاوریکه با دعوت رسمی مسووالن و برگزار کنندگیان ،در
این منایشگاه حضور یافته بود ،از برگزاری این منایشگاه استقبال و در مورد اهمیت چنین منایشگاه ها بیا مسیوولییین

مربوط ،صحبت کرد.
محرتمه معصومه خاوری در صحبت با برگزارکنندگان این منایشگاه و رسانه ها ،راه اندازی چنینمنایشگاه ها را بیرای

معرفی محصوالت و خدمات به مردم ،تبادل دانش و تجارب ،تقویت ارتباط و همکاری های دوجانبه ،رشد تکنالوژی بیه

خصوص سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و تشویق و جلب رسمایه گذاری های بیشرت در زمینه های میورد نیظیر،
بسیار مهم و ارزنده خواند و روی همکاریهای مشرتک در این مورد تاکید کرد.

دیدار تعارفی سفیر فرانسه با محرتمه معصومه خاوری رسپرست وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محرتم داوید مارتینن سفیر کشور فرانسه و هیات همراه شان با حضور در دفرت کاری محرتمه معصومه خاوریرسپرست و نامزد وزییر
گفتند.

وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی با ایشان دیدار منوده ،مسوولیت جدید را به ایشان تربیک
دراین دیدار آقای مارتینن بر همکاری دوامدار کشور فرانسه با دولت و مردم افغانستان به خصوص در زمییینیه دییجیییتیال سیازی
افغانستان ،با رهربی وزارتصحبت و تبادل نظر کردند.

محرتمه معصومه خاوری نیز با قدردانی از حضور آقای مارتینن و هیات همراهشان ،روی نیازمندی به دیجیییتیل سیازی ادارات بیه
خصوص با توجه به رشایط ناشی از بیامری کرونا تاکید ورزید.
کشور دوست فرانسه از کشورهای همکار با دولت و مردم افغانستان است و قرار شد در مورد همکاری های دوجانبه ،مالقیات هیا و
نشست های بیشرت در آینده صورت گیرد.
قابل وکر است که این اتحادیه یک اتحادیه رستارسی متشکل از رشکت های قراردادی است که دارای سه میعیاون و چینید عضیو
است.

الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی با محرتمه معصومه خاوری به صورت آنالین
صحبت کردند

محرتم محمد الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات ملی به صورت آنالین با محرتمهمعصومه خاوری رسپرسیت و نیامیزد وزییر میخیابیرات و
تکنالوژی معلوماتی دیدار و صحبت کردند.
در این نشست تعارفی آقای هوتکی مسوولیت جدید و رهربی وزارت مخابرات را به خانم خاوریتربیک گفتند و دو طرف در میورد چیگیونیگیی
ترسیع و حل چالشهای پروژههای تدارکاتی وزارتمخابرات و افغان تیلیکام گفتگو کردند.
رسپرست وزارت مخابرات با اشاره به اهمیت این پروژهها ،تکمیل به موقع پروسههای تدارکاتیپروژههای یاد شده را برای موفقیت برنیامیههیای
وزارت و همچنین خدماترسانی موثر به مردم وشهروندان مهم عنوان کرد.
در مقابل آقای هوتکی نیز روی همکاریهای اداره مربوط شان برای ترسیع پروژه های مورد نظراطمینان داد و دو طرف روی هیمیکیاریهیای
الزم و متقابل تاکید کردند.

اغلې معصومه خاوري رسه د افغان بيسيم مخابرايت رشکت د رئيس او ځینو مسؤلینو دې
پیژندګلوۍ کتنه

ښاغيل احسان الله بیات ،د بیات بنیاد عمومي رییس او د افغان بېسیم رشکت عمومي مرش او وررسه مل پالوي د مخابراتیو او میعیلیومیا
ټکنالوجۍ د رسپرستې محرتمې معصومه خاوري رسه د یوې تعاريف ناستې په ترڅ کې خربې وکړې.
ښاغيل بیات ،میرمن خاوري ته د هغې د نوي مسؤلیت او دندې مبارکی ویلو ترڅنګ ،د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ په برخو کې د شته

ننګونو حلولو لپاره د مخابراتو وزارت له مرشتابه څخه د ال ډیرې همکارۍ غوښتنه وکړه.
همدا ډول ،د ښاغيل بیات او وررسه مل پالوي ته د ښه راغالست ویلو پرمهال ،آغلې خاوری څرګنده کړه چې د مخابراتیو وزارت د دنیدو او

مسؤلیتونو په چوکاټ کې به د خدمتونو وړاندې کولو او د اړینو پالیسیو په برخه کې وزارت پیاوړی کړي او د مخابرا
زمینه برابره کړي.

رشکتونو ودې لیپیاره

امضای تفاهمنامه همکاری در بخش مخابرات و اطالعرسانی میان وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی و اداره ( (Turkmenaragatnashykترکمنستان

این مراسم در ارگ ریاست جمهوری انجام شد و در آن برعالوه شامری از اعضای کابینه،وزیر امور خارجه ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس نیز
حضور داشتند.
مطابق این تفاهمنامه ،طرفین بر اساس اصول تساوی و منفعت دوجانبه ،همکاری درازمدت در بخش مخابرات و اطالعرسانی رادر مطیابیقیت بیا
قوانین دولت های طرفین انکشاف داده ،چگونگی ایجاد روابط میان ادارات ویعالقه دو دولت ،در صورت لزوم،تطبیق پروژه های مشخص میییان
آنها را در محدوده صالحیتهای شان توسعه خواهند بخشید.
جاللتآمب محرتم محمد ارشف غنی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تفاهمنامه یاد شده گفت :فایرب نوری زیربنای قرن  ۱۹است و این زیربنا بیه

جوانان ما امید  میدهد .کارهایی که در قرن بیست و یکم ایجاد می گردد ،بدون شبکه فایرب نوری ،اتصال و دانش رسارسی تیکینیالیوژی عصری،
ناممکن است.

قابل وکر است که در این مراسم عالوه بر تفاهمنامه یاد شده ،دو تفاهمنامه و یک موافقت نامه همکاری های اقتصادی نیز میییان دوکشیور بیه

رسید.
امضا

د شکایتونو د اوریدو د ميل سیستم پراختیا لپاره د مسئولو ریاستونو د استازو د
همغږۍ ناسته

د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ وزارت د پالیسۍ او پروګرام معین ،د ولسمرشۍ دچارو ادارې عمومي ریاست ،د ميل احصایې او معلوماتو

اداره او اترا ادارې د استازوپه حضور د همغږي غونډه جوړه شوه.
دا ناسته د ولسمرشۍ د چارو ادارې د عمومي ریاست د رهربي او نظارت الندې شکایتونو ته د رسیدګی او ثبت د ميل سیسټم رامییینی یتیه
کولو په موخه د اړوندو ریاستونو تخنیکي مرستو رسه جوړه شوې وه.
د یادونې وړ ده چې دا سیسټم د ولسمرش فرمان پيل کولو لپاره د سیمه ایزو ارګانونو په دوهمو واحدونو کې د شکایتونو راټولولیو او رسیییده
ګۍ لپاره د جال الکرتونیکي سیسټم پرځای رامین ته شوی دی.
د ولسمرشۍ چارو ادارې له عمومي رییس ډاکټر فضل محمود فضيل رسه د  ۹۹۱۱کال د وږي میاشتې د  ۹مې نیټې غونډې دپرېکړې لیه

مخې ،دا اداره به د شکایتونو د ميل سیستم رهربي په غاړه ولري .دا سیستم به د ولسمرشۍ د چارو ادارې رسه د ميل احصایې ،میخیابیراتیو
وزارت او اترا ادارې په همکارۍ رامین ته يش او پهټولو ادارو کې به شکایتونو ته د رسیده ګۍ مسؤلیت په غاړه ولري.
په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د شکایتونو ميل سیستم پراختیا پورې مربوطو مسلو ته د ال ښه پرمختګ په موخه نورېغیونیډې جیوړې

يش

نشست نامزد وزیران مخابرات و مالیه و تأکید روی همکاریهای متقابل

محرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژیمعلوماتی با میحیرتم عیبیدالیهیادی
ارغندیوال رسپرست وزارت مالیه پیرامون برخی موضوعات از جمله مرصف بودجه انکشافی وزارت ،پیالنیهیا و
برنامههای پیرشو و همکاریهای بیشرت میان دو وزارت ،دیدار و صحبت کردند.

آقای ارغندیوال ضمن استقبال از حضور و پیشنهادهای رهربی وزارت مخابرات ،در مورد مسائل مطرح شده از
جانب رهربی وزارت مخابرات ،وعده همکاری داد و قرار شد دو طرف در آینده نیز نشستهایی تنظیم کنند.

د وليس جرګې د بودیجې او مايل کمیسیون په جلسه کې د مخابراتو او معلومايت
ټکنالوژۍ وزارت رسپرست او نامزد وزیر ګډون

د وليس جرګې د بودیجې او مايل کمیسیون په غوښتنه د مخابراتو او معلوما

ټکنالوژۍ رسپرست او نامزد وزیر اغیلیې

معصومه خاوري په یاد کمیسیون کې گډون او د تیر  ۹۹۱۱مايل کال د قطعیه په اړه بحث اوخربې وکړې.
په دې جلسه کې د مخابراتو او معلوما

ټکنالوژۍ د مايل ریاست محرتم رییس هم برخه درلوده او د  ۹۹۱۱مايل کال

د بودیجې د مرصفولو د څرنګوايل په اړه د نوموړي کمیسیون د غړو پوښتنو ته د دوی لخوا مناسب او قیانیع کیوونیکیي
ځوابونه ورکړل شول.

د بحث او د نظرونو د تبادلې وروسته کمیسیون پریکړه وکړه ،چې د نورو ابهاماتو په اړه بیه د اړونید ادارو امیالیییې او
مخابراتو وزارتونو) مسئولین دې په خپل مینځ کې ناستې وکړي ترڅو پاتې پوښتنو ته ځوابونه پیدا يش.

روز جهانی پُست و اهمیت خدمات پُستی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
هرچند پیرشفت های فنی و تکنالوژیکی در جهان معارص در بخشهای متعدد رو به انکشاف و ﭼﺸﻢﮔﻴﺮاﺳﺖ ،اما ارزش و اهمیت سکتیور پُسیت
در متامی کشورها از جمله افغانستان با توجه به محرمیت ومصئونیت مراسالت پُستی ،هنوز حایز اهمیت میﺑﺎﺷﺪ.
نقش پست به وِیژه در افزایش رشد اقتصادی ،کاهش هزینه ها ،افزایش ارزش افزوده ،اشتغال ﺯایی ،مدیریت سبز ،کاهش آالیندهها و ارتیقیای
بهرهوری با ظهور اقتصاد دانش بنیان ،روز به روز در حال افزایش است.
اداره تنظیم خدمات پستی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥااپرا):

اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان ااپرا) به مثابه یک اداره پالیسیساز و نظارت کننده در مارکیت پُستی کشور ،ﺣﺪﻭﺩﻳﻚﻭﻧﻴﻢدهه پیییش

آغاز به فعالیت کرد و اﺯﺑﺪﻭﺗﺎٔﺳﻴﺲﺗﺎاﻛﻨﻮﻥمنحیث اداره مهم سکتوری در چوکات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به فعالیتهای حقوقی،
سکتوری و نظارتی خویش ادامه داده است.

این اداره ،عرضه کنندگان و متقاضیان ﺳﻜﺘﻮﺭپُستی ﻛﺸﻮﺭ را در چهارچوپ قوانین ومقررات نافذه کشور تشویق و حامیت میکینید و نیظیارت از
نحوۀ فعالیتها و چگونگی عرضه خدمات پُستی توسط عرضه کنندگان در مارکیت ،از وظایف اصلی این اداره می باشد.

خدمات و رشکتهای فعال پُستی ﺩﺭاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ:

هم اکنون درکنار ﺁﭘﺮﻳﺘﺮﺩﻭﻟﺘﻲاافغان پُست) ،در شهر کابل و مدیریت های پُست در متامی والیات کشور ،سکتور خصوصی پُست در افغانستیان

ابه تعداد ۹۱رشکت خصوصی پُستی) نیز فعالیت دارند.

عرضه کنندگان و رشکتهای خصوصی سکتور پُست قرار زیر اند:

-۹ پُست رسیع باخرت اB.S.P

-۱ ﺗﻨﺖﻓﺪیکس اFedExTNT-
 -۹پُست رسیع دی اچ ال )D.H.L
 -۴پُست رسیع نی )ExpressNye
 -۵ایکسپو اExpo

 -۶ایرو -پارسل )ParcelAero
 -۷کابل-آریانا )AryanaKabul
 -۱سامرت سیستم )PostSmart
 -۱رشکت شهیر )PostShahir
 -۹۱روان خدمات )ServiceRawan

په مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت کې د شتمنیو ثبت او پلټنې پوهاوي
سیمینار جوړ شو

د شتمنیو د ثبت او بررسۍ د پوهاوي سمینار د ولسمرشۍ د چارو ادارې د شتمنیو د ثبت او پلټنې دفرت لخوا د مخابراتو اومعلوما

ټکنالیوجیۍ

وزارت د کنفرانسونو په تاالر کې جوړ شو.
په دغه پروګرام کې د مخابراتو وزارت د پالیسۍ او پروګرام معینیت ،د بیالبیلو ریاستونو رئیسانو او د وزارت کارکوونکو ګډونکړی وو.
د یاد سمینار په ترڅ کې د شتمنیو ثبت څرنګوالی ،د شتمنیو ثبت او پلټنې دفرت معريف کولو ،د خپرولو قانون ،د شتمنیو ثبت فیورمیو ډکیولیو او
آنالین خپرولو سیسټم معريف کولو ،او نورو موضوعاتو په اړه اړین معلومات او الرښوونې ورکړل شو.
د سیمینار په پیل کې ،د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ وزارت د پالیسۍ او پروګرام مرستیال ښاغيل احمد مسعود لطیف راي ددولتي چارواکیو

د شتمنیو د خپرولو ،ثبت او پلټنې پر اهمیت خربې وکړې. نوموړي په خپلو خربو کې وویل چې دغه پروګرام به د شفافیییت ،حسیاب ورکیونیې او
اداري فساد په کمولو کې اغیزمن او مهم رول ولوبوي .همداراز په دغه برخه کې د مخابراتو وزارت مرشتابه پر هر اړخیزې همکارۍ ټینګار وکړ.
ورپسې د شتمنیو ثبت او پلټنې ادارې چارواکي په وار رسه د دولتي چارواکو او کارکوونکو شتمنیو ثبت امايل ،لوژستیک اومحاسبیې څیانیګیې)،
خپرولو ،ثبت او بررسی قانون ،او همدارنګه په آنالین او فزیکي ډول د شتمنیو د راجسرتیشن فورمو د ډکولوپه اړه الرم توضیحات ورکړل.
د شتمنیو د ثبت او پلټنې دفرت سالکار ښاغيل امان الله شینواري د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ وزارت له مرشتابه څخه مننهوکړه او ویې ویل

چې د دې برنامې پيل کول نړیوالې ټولنې ته د افغانستان حکومت یو له مهمو ژمنو څخه دی

دیدار رئیس و مسووالن اداره آسان خدمت با محرتمه معصومه خاوری

محرتم محمد نعیم څمکنی رئیس اداره آسان خدمت و شامری از مسووالن این اداره بامحرتمه معصومه خاوری رسپرسیت و نیامیزد وزییر
وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی دیدار منودند.
در این دیدار روی برخی همکاریها و برنامهها از جمله پیرامون چگونگی تیقیوییت پیروژه )(MSPPaymentSalaryMobileییا تیادییه
معاشات از طریق موبایل ،صحبت شد و آقای څمکنی خواهان همکاریهای بیشرت رهربی وزارت در مورد حامییت از بیرنیامیههیای اداره
مربوط گردید.
درحال حارض معاشات حدود  ۴۱هزار تن از معلامن از طریق این برنامه  MSPپرداخت میشود و تقویت و توسعه این پروژهبیاعیث اییجیاد
سهولت و شفافیت بیشرت در این پروسه خواهد شد

د ZTEرشکت مسؤلینو د اغلې معصومه خاوري رسه د دوه اړخیزو همکاریو په
خاطر لیدنه او خربې وکړې

د  ZTEرشکت مسؤلینو د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ رسپرستې او نوماندې وزیرې اغلې معصومه خاوري رسه د پیژندګلوی لیدنه وکړه.

په دغه کتنه کې د یاد رشکت مسؤلینو آغلې خاوري ته د نوې دندې په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ ،د مخابرا

او انټرنټي خدمتونو د

بهبود لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خربې وکړې.
د  ZTEچیني رشکت د هغو همکارو رشکتونو څخه یو دی ،چې د څو کالونو په لړ کې د افغان ټلیکام مخابرا
مخابرا

رشکت رسه په تخنییکیي او

برخو کې مرسته کړیده.

په دې لیدنه کې د نوموړي رشکت مسؤلینو خپلو پخوانیو همکاریو ته په اشارې ،د افغان ټلیکام مخابرا

برخه کې د خپلو مرستو او همکاريو په پار لیوالتیا څرګنده کړه .اغيل معصومه خاوري د ZTEمخابرا

رشکت رسه د 4Gخدمتیونیو پیه

رشکت له همکاریو څخه مینینیه او

خوښي څرګنده کړه او دوی ته یې د دولت په چوکاټ کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړو.
نوموړې یادونه وکړه چې د کرونا ناروغیو را وروسته په دې بحراين حالت کې د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ وزارت مرشتابه د 4Gانټرنټي

باکیفیته او چټکو خدمتونو په وړاندې کولو ژمنه ده.
په پای کې توافق وشو چې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به دواړه خواوې نورې ناستې او لیدنې هم تررسه کړي ترڅو یاد کارونه په منیظیم او
ښه ډول رسه په مخ الړ يش.

دیدار تعارفی مسووالن رشکت مخابراتی Huaweiبا محرتمه معصومه خاوری

محرتم سوی یوان رییس عمومی رشکت مخابراتی هواوی )(Huaweiدر افغانستان ،بامحرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامیزد وزییر وزارت
مخابرات وتکنالوژی معلوماتی دیدار و در مورد همکاریهای دوجانبه صحبت کردند.
هواویا)Huaweiرشکت مخابراتی چینی است که در حال حارض با رشکتهای مخابراتی مختلف در کشور همکاریهای تخنیکی دارد و در
این عرصه رسمایه گذاریهای زیادی کرده است.
رییس این رشکت در این دیدار روی رشد و تقویت سیستم های مخابراتی و دیجیتلی در کشور صحبت کرد و خواستار همکاری رهیربی وزارت
مخابرات در این مورد شد.
محرتمه معصومه خاوری ضمن قدردانی از حضور مسووالن رشکت یاد شده ،وعده کرد که رهربی وزارت برای رشد و تیقیوییت سیییسیتیمهیای

مخابراتی و دیجیتلی در چارچوب قانون و امکانات ،با سکتور خصوصی همکار خواهد بود.

د اترا ادارې رئیس او غړو یې د اغلې معصومه خاوري رسه وکتل
او د ګډو همکاریو په اړه یې خربې وکړې

د اترا ادارې رئیس ښاغيل عمر منصور انصاري او د همدې ادارې غړیو د مخابراتو او معلوما

ټکنالوژۍ چارسمبالې وزیرې اغلې

معصومه خاوري رسه د مخابراتو وزارت اړوند چارو د ګډو همکاریو په اړه بحث او خربې وکړې.
په دې لیدنه کې د همغږۍ د یو تر بله د همکارۍ په بهرتوايل باندې د دواړو ادارو لخوا ټینګار وشو او وعده وشوه چې د مخابراتو په
سکتور کې به د ځینې ستونزو د لرې کولو په برخه کې الزم اقدامات او همکاري ويش.

روز جهانی پُست (نهم اکتوبر) طی مراسمی در کابل گرامیداشت شد

از روز جهانی پُست طی مراسمی با حضور رؤسا و مسووالن وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،رییس افغان پُست ،مسووالن و منایندگان

رشکتهای پُستی ،رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی ااترا) ،استادان پوهنتون و رسانهها از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومیاتیی
در تاالر ادیتوریم پوهنتون کابل تجلیل بعمل آمد.

در نخست محرتم صمد مصلح عضو بورد اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستانااپرا) ایراد سخن کرد و ضمن عرض تربیک این مناسبت مهم
و تاریخی و خوش آمدگویی اشرتاک کنندگان ،در مورد فعالیتهای اداره اپرا و اهمیت پُست صحبت منود .وی با اشاره به جایگاه و وظاییف

اداره اپرا یادآور شد که این اداره به حیث یک نهاد پالیسی ساز در زمینه خدمات پستی و ناظر بر فعالیت های بازار پُست در پیرتیو قیانیون
اساسی افغانستان فعالیت می مناید.
سپس محرتم عمر منصور انصاری رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ااترا) در مورد اهمیت و نقش خدمات پُستی صیحیبیت و

ترصیح کرد که تحول خدمات پُستی از سیستم کاغذی به انرتنتی ،سهولتهای زیادی در عرصه رسعت و کیفیت خیدمیات پُسیتیی اییجیاد
منوده است.
آقای انصاری همچنین گفت که خدمات پُستی پشتوانه اساسی را برای تجارت آنالین فراهم کرده است و میلیونها انسان از ایین طیرییق
باهم در ارتباط می باشند.

بعدا ً احمد وحید ویس رییس افغان پُست ضمن عرض تربیک مبناسبت روزجهانی پُست ،در مورد تشکیل ،خدمات ،فعالیت های ایین اداره
به تفصیل صحبت کرد و تحول دیجیتلی ،تجارت الکرتونیکی )Commerce،(E-جستجوی میحیلیی )Search(Localخیدمیات Mobile

Moneyاپرداخت هزینه های خدمات عامه) و خدمات دهلیز هوایی را از برنامههای مهم این سکتور در آینده یاد کرد .وی با ارائه معلومیات

در مورد پالنهای یاد شده ،در مورد تطبیق و اجرایی شدن این برنامه ها ابراز خوشبینی و امیدواری کرد.

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت د مرشتابه هیئت غونډه جوړه شوه

د مخابراتو او معلوما

ټکنالوجۍ وزارت د مرشتابه هیئت غونډه د وزارت رسپرستې آغلې معصومه خاوري په ریاست د پالیسۍ او پیروګیرام

مرستیال او بیالبیلو څانګو د رئیسانو په شتون جوړه شوه.
پدې ناسته کې ،د بیالبیلو موضوعاتو لکه د مايل پالن چمتو کول ،د ۹۴۱۱مايل کال پروژې ،د نوري فایرب رسه د ښوون یو نښلول ،د MSP
پروژې لګښت ،لوړو زده کړو وزارت ته د معلوما

ټکنالوجۍ انستیتوت )(ICTIلیږدول ،انټرنټي خدمتونو وړاندې کوونکیو رشکیتیونیو تیه د

تړونونو د السلیک واک ورکولو او نورو مسئلو په اړه خربې تر رسه شوې او اړینې پریکړې وشوې.
په پای کې ،له تفصیيل بحثونو وروسته ،پریکړه وشوه هغه مسایل چې ال نورو بحثونو او ارزونې ته اړتیا لري ،د اړوندو څانګو د چیارواکیو پیه
ګډون کمیټه جوړه او د کړنو او اجرااتو راپورونه دې د وزارت مرشتابه په راتلونکې ناسته کې وړاندې يش.

اشرتاک و سخرنانی محرتمه معصومه خاوری در مراسم افتتاحیه
اتحادیه توزیعکنندگان محصوالت شبکههای مخابراتی

محرتمه معصومه خاوری رسپرست و نامزد وزیر وزارت میخیابیرات و

تکنالوژی معلوماتی در مراسم گشایش اتحادیه توزییع کینینیدگیان
محصوالت شبکههای مخابراتی اشرتاک و سخرنانی کیرد .در ایین

مراسم شامری از اعضای کابینه ،وکالی شورای ملی ،منیایینیدگیان
رشکت های مخابراتی نیز حضور داشتند.

نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومیاتیی در سیخینیانیش

ضمن عرض تربیک به مناسبت تاسیس این اتحادیه ،این اقیدام را
خرب مرست بخش برای رشکت های مخابراتی و در کیل سیکیتیور
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یاد کرد و ابراز امییدواری کیرد کیه

تاسیساین اتحادیه از یکسو باعث ایجاد رقیابیت سیان ،نیظیم و
هامهنگی بیشرت در مارکیت و از سویی هم باعث جیلیب رسمیاییه

گذاری ،اشتغال زایی و در نهایت رشد عواید در این سکتور گردد.

بانو خاوری همچنین افزود یکی از اهداف مهم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی سالهای اخیر جلب رسمایه گذاریدراین سیکیتیور
بوده است .این رسمایه گذاریها در کنار بهبود خدمات ،ساالنه عواید قابل توجهی را وارد خزانهدولت می کند.
چنانکه تنها رشکت مخابراتی افغان تلیکام با داشنت حدود سه میلیون مشرتک و با رسمایهگذاری هنگفت از عواید خویش ،سیاالنیه صیدهیا
میلیون افغانی وارد خزانه دولت می کند.
خانم خاوری با اشاره به رابطه مستقیم میان نوسازی و ُمدرن سازی زیربناهای مخابراتی و بهبود کیفیت خدمات مخابراتی ،از رشکیت هیای
مخابراتیاخصوصی) در کشور خواست که در این مورد توجه و مطابق قانون مربوط ،در بخش نوسازی زیربناهایمخابراتیی رسمیاییهگیذاری

کنند .چنانکه به گفته وی رشکت مخابراتی سالم در این مورد اقداماتی انجام داده و برنامه هایی رویدست دارد.
وکیل پروین درانی رییس این اتحادیه نیز هدف از ایجاد این اتحادیه را توسعه اقتصادی ،ایجاد اشتغال در مارکیت مخابرات ،جلیب حیامییت

دولت از بخش خصوصی و ایجاد هامهنگی بین سکتورهای مخابراتی خواند و از حضور مهامنان به خصوص رسپرستو نامزد وزیر میخیابیرات
در این برنامه ابراز تشکر و قدردانی کرد

