جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس
آمریت رسانهها
گزارش ربع اول و دوم سال مالی ۱۴۰۰
از تاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱الی تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱
گزارش دهنده :آمریت رسانهها
گزارش گیرنده :مقام محترم وزارت مخابرات
این گزارش در برگیرنده فعالیتهای نشراتی وزارت تکنالوژی
معلوماتی ،مخابرات و ساینس میباشد.
الف .دربخش تدویر و پوشش خبری جلسات و برنامههای وزارت:
 .۱حضور در کنفرانس خبری مرکز رسانهها.
 .۲حضور در کمیسیون مواصالت و مخابرات مشرانوجرگه به همراه
وزیر صاحب.
 .۳حضور در جلسه هماهنگی برای دیجیتل سازی ادارات مختلف و
جلسه حل مشکالت و راه حلهای فرا راه وصل مکاتب.
 .۴حضور در جلسه مشورتی طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی و
طرزالعملها.
 .۵حضور در جلسه تثبیت اموال غیرمنقول مرکزی ریاست افغان
پست.
 .۶حضور در جلسه تجلیل از هفته قانون اساسی ،روز ملی
سرباز ،روزجهانی زن با هدف توانمندسازی زنان درعرصه امنیت
سایبری و روز خبرنگار در تاالر جلسات وزارت.
 .۷حضور در جلسه معرفی رییس ساینس و نوآوری در اتاق جلسات
معیین صاحب.
 .۸حضور در جلسه آنالین رهبری وزارت با رییسان  ۳۴والیت.
 ،۱۴۰۰/۳/۱ .۹اشتراک در جلسه معرفی رییس اقتصاد دیجیتلی و
استراتیژی صنعت تکنالوژی معلوماتی.
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ب .در بخش تهیه و نشر گزارشهای خبری:
تهیه تعداد حدود  ۷۰قطعه گزارش از برنامهها ،کنفرانسها،
نشستها و برنامههای وزارت تهیه شده است که در زیر به برخی
از آنها اشاره شده است:
 .۱تهیه گزارش در مورد گزارشدهی ریاستهای مخابرات
دایکندی ،نورستان ،سرپل ،خوست ،بدخشان ،هلمند در برنامه
حسابدهی دولت به ملت.
 .۲تهیه گزارش در مورد کنفرانس خبری مشترک وزارت مخابرات،
معاون سخنگوی ریاست جمهوری و مسئوالن ادارات ذیربط در مورد
سفیران فرهنگی فسیبوک و توسعه سواد و مهارتهای دیجیتلی.
 .۴تهیه گزارش از تعداد در حدود  ۴جلسه هیئت رهبری وزارت.
 .۵تهیه گزارش در مورد ورکشاپ آموزشی پالن گزاری ،دیدار و
بررسی از صنفهای آموزشی برنامه کمپیوتر ،والیت لغمان جهت
نشر در صفحات اجتماعی وزارت.
 .۶تهیه گزارش در مورد شروع فعالیت شبکه سالم در ولسوالی
برمل والیت پکتیکا جهت نشر در صفحات اجتماعی.
 .۷تهیه گزارش از حضور و پاسخدهی وزیر صاحب در کمیسیون
مخابرات و مواصالت مشرانوجرگه.
 .۸تهیه گزارش در مورد وصل شفاخانه ملکی پروان ،مکاتب در
والیت هرات ،ریاست صنعت والیت ننگرهار ،پسته خانه والیت
پروان به انترنت.
 .۹تهیه گزارش از جلسه تثبیت اموال غیر منقول مرکزی ریاست
افغان پست ،تجلیل از هفدهمین سالروز قانون اساسی.
 .۱۰تهیه گزارش از جلسه حل مشکالت فراراه وصل مکاتب به
انترنت و هماهنگی دیجیتل سازی با حضور ادارات دیگر.
 .۱۱تهیه گزارش از برنامه معرفی رییس ساینس
وزارت ،رییس مخابرات والیات ننگرهار ،فاریاب ،بغالن.

ونوآوری

 .۱۲تهیه گزارش از دیدار وزیر صاحب مخابرات با رییس جمهور
ج.ا.ا.
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 .۱۳تهیه گزارش از جلسه سکتور مخابرات والیت کندز.
 .۱۴تهیه گزارش از توزیع سند فراغت به دانش آموختگان
کمپیوتر در والیت زابل.
 .۱۵تهیه گزارش نهایی سال  ۱۳۹۹جهت ارایه در مرکز رسانه
ها در برنامه حسابدهی دولت به ملت.
 .۱۶تهیه گزارش در مورد آغاز
مخابراتی اتصاالت در والیت پکتیا.

فعالیت

خدمات

4G

شبکه

 .۱۷تهیه گزارش از برنامه آگاهی دهی ارتقای ظرفیت.
 .۱۸تهیه گزارش و سهمگیری با گزارشگر در جهت تهیه گزارش
از جلسه آنالین با رییسان مخابرات  ۳۴والیت.
 .۱۹سهمگیری با گزارشگر جهت تهیه گزارش از روز جهانی زن.
 .۲۰تهیه گزارش در مورد جلسه هماهنگی دیجیتلسازی برای نشر
در ویب سایت و همکاری با راپورتر.
 .۲۱تهیه گزارش از دیدار وزیر مخابرات از زخمان حمله باالی
موتر حامل کارمندان این وزارت.
 .۲۲تهیه گزارش از دیدار تعارفی
خبرنگاران بخاطر روز ملی خبرنگار.

وزیر

مخابرات

با

 .۲۳تهیه گزارش از دیدار وزیر مخابرات با رییس اداره
ارگانهای محل ،وزیر تحصیالت عالی ،حسین بخش صفری و وکالی
پارلمان ،سرپرست شرکت مخابراتی ام تی ان و رییس اداره
امور ریاست جمهوری.
 .۲۴تهیه گزارش از جریان نهال شانی محترم بانو خاوری وزیر
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 . ۲۵تهیه گزارش در مورد اشتراک معصومه خاوری در جلسه
آنالین پیرامون مباحث بالکچین در عرصه دیجیتل سازی.
 .۲۶تهیه گزارش در مورد امضای تفاهم نامه بین ریاست
مخابرات و ریاست پوهنحی کمپیوتر ساینس مؤسسه تحصیالت عالی
در والیت غور.
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 .۲۷تهیه گزارش از جلسه
مخابراتی در والیت ننگرهار.

هماهنگی

با

مسئوالن

شرکتهای

 .۲۸تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری با واحد تسهیل
سرمایه گزاری اداره امور ریاست جمهوری.
 ،۱۴۰۰/۲/۲۹ .۲۹تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه آموزشهای
علمی و عملی میان ریاست مخابرات و معارف والیت تخار.
 ،۱۴۰۰/۲/۳۰ .۳۰تهیه گزارش از ورکشاپ آموزشی "راههای
جلوگیری از آسیبهای ابزار الکترونیکی" در والیت لغمان.
 ،۱۴۰۰/۳/۱ .۳۱تهیه گزارش از معرفی رییس اقتصاد دیجیتلی و
استراتیژی صنعت تکنالوژی معلوماتی.
 ،۱۴۰۰/۳/۲ .۳۲تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری بین
ریاست مخابرات و آمریت شهدای والیت بامیان.
 ،۱۴۰۰/۳/۲ .۳۳تهیه
مخابرات و الیت غزنی.

از

گزارش

جریان

معرفی

رییس

جدید

 ،۱۴۰۰/۳/۴ .۳۴تهیه گزراش از دیدار وزیر مخابرات با وزیر
دولت در امور صلح.
 ،۱۴۰۰/۳/۵ .۳۵تهیه گزارش از جلسه هماهنگی بین ریاست
مخابرات ،اداره اترا و ریاست ترانسپورت والیت ننگرهار.
 ،۱۴۰۰/۳/۸ .۳۶تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری بین
ریاست مخابرات و پوهنتون والیت تخار.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۲ .۳۷تهیه گزارش از دومین جلسه هیئت رهبری در
مورد "مصرف بودجه و وضعیت پروژههای انکشافی"
 ،۱۴۰۰/۳/۱۴ .۳۸تهیه گزارش از جلسه هماهنگی میان ریاست
مخابرات ،اداره احصاییه و اصالحات اداری والیت ننگرهار.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۵ .۳۹تهیه گزارش از برنامه ورکشاپ آموزشی
"رهنمایی استفاده ایمن و مؤثر از دستگاههای الکترونیک و
دیجیتال" والیت بامیان.
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 ،۱۴۰۰/۳/۱۵ .۴۰تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری با
ریاست شهدا و معلولین والیت سرپل.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۷ .۴۱تهیه گزارش از معرفی رییس جدید مخابرات
والیت فراه.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۷ .۴۲تهیه گزارش در مورد "سروی
استفاده از تکنالوژی در ادارات محلی پنجشیر"

و

چگونگی

 ،۱۴۰۰/۳/۱۸ .۴۳تهیه گزارش در مورد برنامه آموزشی "ارتقای
سطح سواد دیجیتلی" در والیت جوزجان.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۸ .۴۴تهیه گزارش در مورد "جلوگیری و جمعآوری
سیم کارت های غیر مجاز" در والیت ننگرهار.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۳ .۴۵تهیه گزارش در مورد "جلسه هماهنگی ریاست
مخابرات غزنی با نمایندگان شرکتهای مخابراتی".
 ،۱۴۰۰/۳/۲۴ .۴۶تهیه گزراش در مورد "فراغت اولین دور
کارمندان ادارت دولتی از اولین دور آموزش های حرفوی شبکه"
در والیت هرات.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۴ .۴۷تهیه گزارش در مورد "جلسه هماهنگی میان
ریاست مخابرات ،اترا و پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون
ننگرهار" در والیت ننگرهار.
 ،۱۴۰۰/۳/۳۰ .۴۸تهیه گزارش از جلسه هماهنگی ریاست مخابرات
غزنی با مسئوالن شرکتهای مخابراتی.

ج) در بخش تهیه و نشر انفوگرافیک و ویدیوها
انفوگرافیک
 .۱تهیه و نشر حدود ۶۰
برنامهها و کارکردهای بخشهای مختلف وزارت.

از

دستآوردها،

 .۲نشر تعداد  ۱۴۰قطعه انفوگرافیک از بخش صد روز و صد
مژده جهت اطالع رسانی دست آوردهای حکومت.
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 .۳تهیه و نشر به تعداد  ۲۲کلپ ویدیوی از کنفرانسها،
بخشها و برنامههای وزارت از طریق ویب سایت و شبکههای
اجتماعی وزارت.
 .۴نشر حدود  ۳۰کلپ ویدیو از برنامه صد روز و صد مژده
حکومت و سایر برنامهها.

د) انجام مصاحبه و ارسال کلیپهای خبری به رسانهها

 .۱تهیه و ارسال  ۱۰مورد مصاحبههای وزیر صاحب با ادارات و
رسانهها
 ۵۰ .۲مورد مصاحبههای اختصاصی و خبری با رسانههای مختلف
توسط سخنگوی وزارت انجام شده است.

هـ .در بخش هماهنگی داخلی و والیتی و جمعآوری معلومات:
 .۱هماهنگی و صحبت با آمر سایبر سیکیورتی و مسئوالن ،CMS
آمریت ساینس و نوآوری و مسئول بخش ارتباطات افغان تلیکام
برای شریکسازی معلومات شان جهت نشر فعالیتهای وزارت در
ویب سایت و شبکههای اجتماعی وزارت.
 .۲جمعآوری معلومات از مرکز ملی معلومات افغانستان(،)CMS
در مورد فایبرنوری ،ریاست تخنیکی سیمدار افغان تلیکام جهت
نشر فعالیتها از طریق صفحات وزارت.
 .۳جمع آوری گزارشات ربع وار و ساالنه سال مالی  ،۱۳۹۹ریاست
های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  ۳۴والیت غرض نشر در ویب
سایت.
 .۴تهیه فارمت برای بررسی کمنت های فیسبوک وزارت و بررسی
همه روزه از موضوعات نشر شده در صفحات اجتماعی.
 .۵اخذ مصاحبه از رییسان بخشهای مختلف وزارت جهت تهیه
ویدیو از فعالیتهای وزارت درسال .۱۳۹۹
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 .۶جمع آوری معلومات از فعالیتهای روزانه والیتهای لغمان،
ننگرهار ،غور ،فاریاب ،کندز ،پکتیا ،پکتیکا و زابل جهت
تهیه گزارش.
 .۷هماهنگی با رییسان  ۳۴والیت جهت اشتراک در جلسه آنالین
با وزیر صاحب.
 .۸هماهنگی با ریاستهای والیتی جهت فرستادن گزارشهای ربع
اول سال مالی  ۱۴۰۰و چگونهگی ارایه گزارش از ریاستهای
والیتی در عرصه اطالعرسانی جهت نشر در ویب سایت.
 .۹جمعآوری تعداد  ۳۴قطعه گزارش ربعاول  ۱۴۰۰و  ۳۴قطعه
معلومات از بخش اطالعرسانی ریاستهای والیات.
 .۱۱هماهنگی همه روزه با ریاستهای والیتی و سه ریاست مرکزی
توسعه مهارتهای دیجیتلی ،ساینس و نوآوری و زیربنای کلیدی
جهت تهیه مقاالت در عرصه تکنالوژي.
 ،۱۴۰۰/۲/۲۸ .۱۲جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات تخار پیرامون امضای تفاهمنامه با ریاست معارف.
 ،۱۴۰۰/۲/۲۹ .۱۳جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات لغمان پیرامون ورکشاپ آموزشی راههای جلوگیری از
آسیب های ابزار الکترونیکی در والیت لغمان.
 ،۱۴۰۰/۳/۲ .۱۴جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات بامیان پیرامون امضای تفاهم نامه با آمریت شهدا.
 ،۱۴۰۰/۳/۵ .۱۵جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات ننگرهار پیرامون جلسه هماهنگی با اترا و
ترانسپورت.
 ،۱۴۰۰/۳/۸ .۱۶جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات تخار پیرامون امضای تفاهمنامه با ریاست پوهنتون.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۴ .۱۷جمعآوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست
مخابرات ننگرهار پیرامون جلسه هماهنگی با احصاییه و
اصالحات اداری.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۲ .۱۸جمع آوری معلومات از فعالیت روزمره والیت
سرپل در مورد امضای تفاهمنامه.
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 ،۱۴۰۰/۳/۱۴ .۱۹جمع آوری معلومات از فعالیت روزمره والیت
بامیان در مورد ورکشاپ آموزشی.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۷ .۲۰جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه ریاست
مخابرات پنجشیر در مورد سروی وسایل تکنالوژیکی در ادارت
محلی.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۸ .۲۱جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه ریاست
مخابرات جوزجان در مورد ورکشاپ آموزشی آفیس منجمنت.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۸ .۲۲جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه ریاست
مخابرات ننگرهار در مورد جمع آوری سیمکارتهای غیر قانونی.
 ،۳۱۴۰۰/۲۳ .۲۳جمعآوری معلومات از فعالیت روزانه والیت
غزنی از جلسه هماهنگی ریاست مخابرات با نمایندگان شرکت
های مخابراتی.
 ،۱۴۰۰/۳//۲۴ .۲۴جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه ریاست
مخابرات ننگرهار از جلسه هماهنگی میان ریاست مخابرات و و
پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ننگرهار.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۴ .۲۵جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه والیت
هرات در مورد فراغت اولین دور آموزش های حرفوی.
 ،۱۴۰۰/۳/۳۰ .۲۶جمع آوری معلومات از فعالیت روزانه ریاست
مخابرات والیت بادغیس.
 ،۱۴۰۰/۳/۳۰ .۲۷جمع آوری  ۳۰قطعه گزراش بخش اطالعرسانی از
ریاست های مخابرات والیات.

د .در بخش تهیه و نشر اعالمیه مطبوعاتی
تعداد حدود  ۲۰قطعه بیانیه و اطالعیه که برخی آنها در زیر
تذکر یافته تهیه و نشر گردیده است:
 .۱تهیه بیانیه در مورد صدمین سالگرد روابط دپلماتیک با
کشور دوست ترکیه.
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 .۲تهیه بیانیه در مورد روز جهانی زن.
 .۳تهیه متن در مورد تقدیر از روز خبرنگار.
 .۴تهیه متن در مورد سال جدید  ۱۴۰۰هجری خورشیدی.
 .۵تهیه اطالعیه مطبوعاتی و ارسال آن به رسانهها.
،۱۴۰۰/۲/۲۷ .۶
جامعه معلوماتی.

تهیه

برای

بیانیه

روز

جهانی

مخابرات

و

 ،۱۴۰۰/۲/۲۷ .۷تهیه  ۲۰مطلب کوچک در موارد مختلف برای
انفوگرافیک و شعارها.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۲ .۸تهیه اطالعیه در مورد آگاهی استخدام دو بست
وزرات.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۶ .۹تهیه اطالعیه در مورد برنامه آموزشی سایبر
سکیوریتی.
 .۱۰تهیه و نشر اعالمیه مطبوعاتی در مورد انتقادها از
اختالل در خدمات شبکه سالم.
 .۱۱تهیه و نشر اطالعیه در مورد آگاهی از احتمال هک حساب
های کاربری شهروندان.
 ،۱۴۰۰/۳/۱۹ .۱۲تهیه اطالعیه در مورد اعطای قرارداد سه قلم
روغنیات سال مالی .۱۴۰۰
و .در بخش هماهنگی با رسانهها
 .۱هماهنگی با حدود تعداد  ۲۷رسانه خصوصی جهت اشتراک در
روز خبرنگار.
ز .تهیه ،ترتیب و نشر مقاالت
 .۱تهیه و نشر تعداد  ۱۳قطعه مقاله از بخشهای مختلف.
ح .در بخش ویب سایت
 .۱ایجاد نمودن مینوی جدید بنام بانک اطالعات که حاوی
معلومات ذیل میباشد:
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.1
.2
.3
.4

قوانین و اسنادهای وزارت
فورمههای عرضه خدمات
گزارش اجراآت ریاستهای مرکزی
گزارش اجراآت ریاستهای والیات

 ۲ایجاد مینوی ساینس و تکنالوژی که دستورات ذیل را احتوا
میکند:
 -１مقاالت ساینس و تکنالوژی
 -２قوانین سایبری افغانستان
 -３گزارشات معلوماتی
 .۳در مینوی تماس با ما دستورات اضافه گردیده است که شامل
لینکهای مهم جهت اطالع رسانی به متقاضیان و شهروندان که
قرار ذیل میباشند:
 .1تقاضای اطالعات آنالین
 .2ثبت شکایات آنالین
 .3مرجع اطالع رسانی
 .۴ایجاد لینک دستور تصاویر در مینوی رسانهها به زبان
دری ،پشتو و انگلیسی
 .۵ایجاد لینک دستور ویدیوها در مینوی رسانهها به زبان
دری ،پشتو و انگلیسی
 .۶به تعداد  ۱۳مقاله در بخش مقاالت ساینس و تکنالوژی به
نشر رسیده
 .۷به تعداد  ۶ماده قانون جرایم سایبری در بخش مربوطه به
نشر رسید
 .۸به تعداد  ۴گزارش معلوماتی در بخش مربوطه به نشر رسیده
 .۹گزارشات والیتی مطابق جدول کمیسیون دسترسی به اطالعات به
مسئولین ریاستهای مخابرات والیات ارسال گردیده و ماهوار
گزارشات جهت نشر در ویب سایت وزارت مخابرات منتشر میگردد.
 .۱۰به تعداد  ۵۳اخبار مرکزی از جریان کنفرانسهای مقام
وزارت ،نشستهای هیئت رهبری وزارت ،مالقات و دیدارهای مقام
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وزارت ،کنفرانس های مطبوعاتی و از ریاستهای مخابرات والیات
به  ۳زبان در بخش مربوطه ویب سایت به نشر رسیده است.
 .۱۱به تعداد  ۲۸البوم تصاویر از جریان جلسات هیئت رهبری،
کنفرانسهای مطبوعاتی ،دیدار و مالقاتهای مقام وزارت ،تجلیل
از روزهای ملی ،مراسم افتتاحیهها و غیره در بخش مربوطه
ویب سایت وزارت به  ۳زبان به نشر رسیده است.
 .۱۲به تعداد  ۵۴بست کمبود وزارت مخابرات در بخش کاریابی
ویب سایت وزارت به  ۲زبان به نشر سپرده شده است.
 .۱۳به تعداد  ۱۰اعالن داوطلبی ریاست تدارکات وزارت
مخابرات از طریق ویب سایت وزارت به  ۳زبان به اعالن سپرده
شده است.
 .۱۴به تعداد  ۴اطالعیه عقد قرارداد ریاست محترم تدارکات
وزارت مخابرات از طریق ویب سایت وزارت مخابرات به  ۳زبان
به نشر سپرده شده است.
 .۱۵به تعداد  ۲۴ویدیو از جریان کنفرانسهای وزیر مخابرات،
ریاستهای جدیدالتقرر وزارت و بیانیههای وزیر در بخش
مربوطه ویب سایت وزارت مخابرات به  ۳زبان به نشر رسیده
است.
 .۱۶به تعداد  ۶مجله ماه وار تحت عنوان مجله اریکه در بخش
مربوطه نشرات و مینوی رسانهها به  ۳زبان در ویب سایت
وزارت به نشر رسیده است
 .۱۷ویب سایت وزارت مخابرات اینک به زبان دری برای بازدید
کنندگان بعد از جستجو کردن باز میگردد و فعالً به  ۳زبان
تمام فعالیت های خویش را به نشر میرساند.
ح .نشر گزارشها در صفحههای اجتماعی وزارت
 ،۱۴۰۰/۳/۱۷ .۱نشر تعداد  ۱۳قطعه گزارش ،انفوگرافیک و...
در فیسبوک و تعداد  ۴۲قطعه گزارش ،انفوگرافیک و  ...در
تویتر و تلکرام.
گزارش،
قطعه
۳
تعداد
نشر
،۱۴۰۰/۳/۱۸
.۲
انفوگرافیک و ...در فیسبوک ،تویتر و تلکرام.
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اطالعیه،

 ،۱۴۰۰/۳/۱۹ .۳نشر تعداد  ۲گزارش در صفحات وزارت.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۰ .۴نشر تعداد  ۱گزارش در صفحات فیسبوک ،تویتر
و تلگرام وزارت.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۳ .۵نشر تعداد  ۲قطعه گزارش و انفوگرافیک در
فیسبوک ،تویتر و تلگرام.
 ،۱۴۰۰/۳/۲۴ .۶نشر تعداد  ۱گزارش از والیت ننگرهار در
فیسبوک ،تویتر و تلگرام.
 ،۱۴۰۰/۳/۳۰ .۷نشر تعداد  ۵قطعه ویدیو،
انفوگرافیک از طریق فیسبوک ،تویتر و تلگرام.

با احترام
احمدخالد بهزاد
کارشناس هماهنگی با رسانهها
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گزراش

و

