
 
 رســانی اداراتجــدول گـــزارش دهی ساالنه مرجع اطالع

 ۸۹۳۱رسانی وزارت مخابرات سال مالی گزارش مرجع اطالع

نام 

 متقاضی

 جنسیت
 وظیفه

اداره 

 مربوط/آدرس
 تماس

نوعیت و موضوع 

 تقاضای اطالعات

نوعیت 

 متقاضی
 تاریخ

نتیجه تقاضای 

 اطالعات

 اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
تهیه 

 گردید
 درجریان

رد 

 گردید

طارق ارباب 

 گزارشگر
 حضوری شهروند شهروند  √

معرفی وزیر و معین، 

معرفی مرجع اطالع 

رسانی ، تعداد 

کارمندان وزارت، 

آدرس ویب سایت 

وزارت، مقرری رئیسان 

 ننگرهار و کنر

 √ ۴۲/۷/۸۹۳۱ ۴۳/۷/۸۹۳۱ √   

 حضوری محصل محصل  √ عثمان خان 

دستاورد فعالیت ها و 

وزارت  ۴۱۸۷های سال 

 مخابرات

 √ ۳/۱/۸۹۳۱ ۸۹/۱/۸۹۳۱ √   

 حضوری خبرنگار خبرنگار  √ حشمت بهزاد 

جزیات کاپی ایمیل 

وزارت مالیه در 

پیوند به درخواست 

عقد قرارداد با شرکت 

امریکایی که وزارت 

مخابرات موافقت نشان 

 داده است

 √ ۸۲/۷/۸۹۳۱ ۸۳/۷/۸۹۳۱ √   

 خبرنگار  √ مصطفی احمدی 
خبرگزاری 

 صدای افغان
 حضوری

تعداد کارمندان 

وزارت مخابرات و 

 ترکیب قومی آن

 √ ۲/۳/۸۹۳۱ ۳/۳/۸۹۳۱ √   

خالقداد 

 محمدی 
 حضوری محصل محصل  √

مالکیت و سند قانونی 

ویب سایت، در باره 

تائید وریفیکشن صفحه 

 فیسبوک وزارت

 √ ۴۹/۱/۸۹۳۱ ۴۱/۱/۸۹۳۱ √   

 حضوری رادیو کلید خبرنگار √  بهشته 

اسناد قرار داد لایر 

تایم، قرارداد 

دیزاین ریاست پست، 

بخش دوم آسان خدمت 

 √ ۴/۸۱/۸۹۳۱ ۸۴/۸۱/۸۹۳۱ √   



 
در مهتاب قلعه، بخش 

سوم آسان خدمت در 

 خیرخانه

 حضوری پوهنتون کابل محصل  √ لیاقت علی 

ساختار تشکیالتی 

وزارت مخابرات و 

ترکیب قومی از بست 

دوم الی بست چهارم 

 با ذکر عنوان آن

 √ ۸۲/۸۸/۸۹۳۱ ۴۸/۸۸/۸۹۳۱ √   

 حضوری پوهنتون کابل محصل  √ لیاقت علی

قرارداد داخلی و 

خارجی وزارت در سال 

و روش قرار داد  ۸۹۳۱

 ۸۹۳۱سال 

 √ ۸۳/۸۸/۸۹۳۱ ۴۳/۸۸/۸۹۳۱ √   

علی رضا 

 احمدی 
 حضوری آژانس خبری خبرنگار  √

با قرارداد ریل تایم 

کدام شرکت داخلی و 

 خارجی صورت گرفته

 √ ۹۱/۸۸/۸۹۳۱ ۲/۸۴/۸۹۳۱ √   

 خبرنگار √  بهشته محمدی 
تحقیقی رادیو 

 کلید
 حضوری

قرارداد اداره  ۴۷

آسان خدمت که پس از 

قرارداد جدید وزارت 

مخابرات دوباره از 

سر گرفته شده است، 

اسناد دواطلبی و 

شرطنامه های قرارداد 

 فوق الذکر

 √ ۴۲/۸۴/۸۹۳۱ ۲/۸/۸۹۳۳ √   

 گزارشگر  √ حسیب هللا نوری 

گزارشگر 

تحقیقی رادیو 

 کلید
   √ ۴۴/۸۴/۸۹۳۱ ۸۱/۸۴/۸۹۳۳ √  خریداری های فرنیچر حضوری

نور رحمان 

 لیوال
 رییس  √

رییس شرکت 

 لیوال
   √ ۴۳/۸۴/۸۹۳۱ ۸۳/۸۴/۸۹۳۱ √  اسناد اعالنات و مشخصات آفرها حضوری

              

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشها: آپدیت ویب سایت و شمارهسایر فعالیت

 سایر FAQ/دیتابیس ویب سایت



 

آپدیت شماره ها، اطالعات 

 و معلومات

افزایش به میزان پاسخ 

های مکرر متقاضیان از 

طریق سیستم آنالین 

و  دسترسی به اطالعات

 FAQنشر در 

 غنی سازی محتوای اطالعات و منابع

مهر                                          (                 عبدالعزیز ستانکزیرسانی اداره: ) اسم مسوول مرجع اطالع

 و امضاء


