
1 
 

انجمهوری اسالمی افغانست  

 وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس

هارسانه آمریت  

 

 ۱۴۰۰سال مالی  و دوم  ربع اولگزارش 

 ۳۱/۳/۱۴۰۰تاریخ الی  ۱/۱۰/۱۳۹۹تاریخ  از

 هاآمریت رسانه: گزارش دهنده

 مقام محترم وزارت مخابرات :گیرنده گزارش

نشراتی وزارت تکنالوژی  هایفعالیتدر برگیرنده این گزارش 

 باشد.معلوماتی، مخابرات و ساینس می

 

 های وزارت:جلسات و برنامهتدویر و پوشش خبری الف. دربخش 

 ها.فرانس خبری مرکز رسانهن. حضور در ک۱

ون مواصالت و مخابرات مشرانوجرگه به همراه ی. حضور در کمیس۲

 وزیر صاحب.

مختلف و برای دیجیتل سازی ادارات . حضور در جلسه هماهنگی ۳

 های فرا راه وصل مکاتب.جلسه حل مشکالت و راه حل

ی مراحل اسناد تقنینی و . حضور در جلسه مشورتی طرزالعمل ط۴

 ها.طرزالعمل

. حضور در جلسه تثبیت اموال غیرمنقول مرکزی ریاست افغان ۵

 ست.پ  

لی . حضور در جلسه تجلیل از هفته قانون اساسی، روز م۶

سرباز، روزجهانی زن با هدف توانمندسازی زنان درعرصه امنیت 

 سایبری و روز خبرنگار در تاالر جلسات وزارت.

. حضور در جلسه معرفی رییس ساینس و نوآوری در اتاق جلسات ۷

 معیین صاحب.

 والیت. ۳۴ نساییدر جلسه آنالین رهبری وزارت با ر. حضور ۸

رییس اقتصاد دیجیتلی و  ی، اشتراک در جلسه معرف۱/۳/۱۴۰۰. ۹

 .معلوماتی یصنعت تکنالوژ استراتیژی
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 :های خبریگزارش و نشر ب. در بخش تهیه

ها، ها، کنفرانسقطعه گزارش از برنامه ۷۰تهیه تعداد حدود 

های وزارت تهیه شده است که در زیر به برخی ها و برنامهنشست

 از آنها اشاره شده است:

های مخابرات دهی ریاستگزارش. تهیه گزارش در مورد ۱

دایکندی، نورستان، سرپل، خوست، بدخشان، هلمند در برنامه 

 .حسابدهی دولت به ملت

. تهیه گزارش در مورد کنفرانس خبری مشترک وزارت مخابرات، ۲

در مورد  ادارات ذیربطالن ئومعاون سخنگوی ریاست جمهوری و مس

 تهای دیجیتلی.سفیران فرهنگی فسیبوک و توسعه سواد و مهار

 ت رهبری وزارت.ئجلسه هی ۴. تهیه گزارش از تعداد در حدود ۴

الن گزاری، دیدار و . تهیه گزارش در مورد ورکشاپ آموزشی پ۵

والیت لغمان جهت مپیوتر، های آموزشی برنامه کبررسی از صنف

 ماعی وزارت.تنشر در صفحات اج

ر ولسوالی . تهیه گزارش در مورد شروع فعالیت شبکه سالم د۶

 برمل والیت پکتیکا جهت نشر در صفحات اجتماعی.

دهی وزیر صاحب در کمیسیون یه گزارش از حضور و پاسخ. ته۷

 مخابرات و مواصالت مشرانوجرگه.

. تهیه گزارش در مورد وصل شفاخانه ملکی پروان، مکاتب در ۸

سته خانه والیت والیت هرات، ریاست صنعت والیت ننگرهار، پ  

 انترنت.پروان به 

لسه تثبیت اموال غیر منقول مرکزی ریاست ج. تهیه گزارش از ۹

 .ل از هفدهمین سالروز قانون اساسیست، تجلیافغان پ  

. تهیه گزارش از جلسه حل مشکالت فراراه وصل مکاتب به ۱۰

 انترنت و هماهنگی دیجیتل سازی با حضور ادارات دیگر.

ساینس ونوآوری . تهیه گزارش از برنامه معرفی رییس ۱۱

 وزارت، رییس مخابرات والیات ننگرهار، فاریاب، بغالن.

. تهیه گزارش از دیدار وزیر صاحب مخابرات با رییس جمهور ۱۲

 ج.ا.ا.
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 . تهیه گزارش از جلسه سکتور مخابرات والیت کندز.۱۳

یع سند فراغت به دانش آموختگان . تهیه گزارش از توز۱۴

 مپیوتر در والیت زابل.ک

در مرکز رسانه جهت ارایه  ۱۳۹۹تهیه گزارش نهایی سال . ۱۵

 دهی  دولت به ملت.ها در برنامه حساب

شبکه  4G. تهیه گزارش در مورد آغاز فعالیت خدمات ۱۶

 پکتیا.مخابراتی اتصاالت در والیت 

 . تهیه گزارش از برنامه آگاهی دهی ارتقای ظرفیت.۱۷

تهیه گزارش  جهت گزارشگر در . تهیه گزارش و سهمگیری با۱۸

 والیت. ۳۴مخابرات  نساییاز جلسه آنالین با ر

 . سهمگیری با گزارشگر جهت تهیه گزارش از روز جهانی زن.۱۹

سازی برای نشر جیتلارش در مورد جلسه هماهنگی دی. تهیه گز۲۰

 در ویب سایت و همکاری با راپورتر.

الی . تهیه گزارش از دیدار وزیر مخابرات از زخمان حمله با۲۱

 موتر حامل کارمندان این وزارت.

. تهیه گزارش از دیدار تعارفی وزیر مخابرات با ۲۲

 خبرنگاران بخاطر روز ملی خبرنگار.

زیر مخابرات با رییس اداره تهیه گزارش از دیدار و. ۲۳

های محل، وزیر تحصیالت عالی، حسین بخش صفری و وکالی ارگان

ان و رییس اداره  پارلمان، سرپرست شرکت مخابراتی ام تی

 امور ریاست جمهوری.

. تهیه گزارش از جریان نهال شانی محترم بانو خاوری وزیر ۲۴

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

جلسه  . تهیه گزارش در مورد اشتراک معصومه خاوری در ۲۵

 چین در عرصه دیجیتل سازی.آنالین پیرامون مباحث بالک

تفاهم نامه بین ریاست . تهیه گزارش در مورد امضای ۲۶

سسه تحصیالت عالی ؤکمپیوتر ساینس م پوهنحیمخابرات و ریاست 

 در والیت غور.
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های الن شرکتئویه گزارش از جلسه هماهنگی با مس. ته۲۷

 مخابراتی در والیت ننگرهار.

. تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری با واحد تسهیل ۲۸

 جمهوری.اره امور ریاست سرمایه گزاری اد

، تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه آموزشهای ۲۹/۲/۱۴۰۰. ۲۹

 علمی و عملی میان ریاست مخابرات و معارف والیت تخار.

های راه"، تهیه گزارش از ورکشاپ آموزشی ۳۰/۲/۱۴۰۰. ۳۰

 های ابزار الکترونیکی" در والیت لغمان.جلوگیری از آسیب

س اقتصاد دیجیتلی و ش از معرفی رییرا، تهیه گز۱/۳/۱۴۰۰ .۳۱

 استراتیژی صنعت تکنالوژی معلوماتی.

، تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری بین ۲/۳/۱۴۰۰ .۳۲

 ریاست مخابرات و آمریت شهدای والیت بامیان.

، تهیه گزارش از جریان معرفی رییس جدید ۲/۳/۱۴۰۰. ۳۳

 مخابرات و الیت غزنی.

وزیر مخابرات با وزیر ، تهیه گزراش از دیدار ۴/۳/۱۴۰۰. ۳۴

 دولت در امور صلح.

، تهیه گزارش از جلسه هماهنگی بین ریاست ۵/۳/۱۴۰۰ .۳۵

 مخابرات، اداره اترا و ریاست ترانسپورت والیت ننگرهار. 

نامه همکاری بین ، تهیه گزارش از امضای تفاهم۸/۳/۱۴۰۰. ۳۶

 والیت تخار. پوهنتونریاست مخابرات و 

 ت رهبری درگزارش از دومین جلسه هیئ، تهیه ۱۲/۳/۱۴۰۰. ۳۷

 های انکشافی"روژهمصرف بودجه و وضعیت پ"مورد 

، تهیه گزارش از جلسه هماهنگی میان ریاست ۱۴/۳/۱۴۰۰. ۳۸

 مخابرات، اداره احصاییه و اصالحات اداری والیت ننگرهار.

، تهیه گزارش از برنامه ورکشاپ آموزشی ۱۵/۳/۱۴۰۰. ۳۹

های الکترونیک و ثر از دستگاهؤو می استفاده ایمن هنمای"ر

 " والیت بامیان.دیجیتال
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، تهیه گزارش از امضای تفاهمنامه همکاری با ۱۵/۳/۱۴۰۰. ۴۰

 شهدا و معلولین والیت سرپل. ریاست

، تهیه گزارش از معرفی رییس جدید مخابرات ۱۷/۳/۱۴۰۰. ۴۱

 والیت فراه.

سروی و چگونگی "، تهیه گزارش در مورد ۱۷/۳/۱۴۰۰. ۴۲

 استفاده از تکنالوژی در ادارات محلی پنجشیر" 

ارتقای "، تهیه گزارش در مورد برنامه آموزشی ۱۸/۳/۱۴۰۰. ۴۳

 سطح سواد دیجیتلی" در والیت جوزجان.

آوری جلوگیری و جمع"، تهیه گزارش در مورد ۱۸/۳/۱۴۰۰ .۴۴

 سیم کارت های غیر مجاز" در والیت ننگرهار.

 جلسه هماهنگی ریاست"، تهیه گزارش در مورد ۲۳/۳/۱۴۰۰. ۴۵

 های مخابراتی".مخابرات غزنی با نمایندگان شرکت

فراغت اولین دور "، تهیه گزراش در مورد ۲۴/۳/۱۴۰۰. ۴۶

کارمندان ادارت دولتی از اولین دور آموزش های حرفوی شبکه" 

 در والیت هرات.

گی میان جلسه هماهن"، تهیه گزارش در مورد ۲۴/۳/۱۴۰۰. ۴۷

 پوهنتونکمپیوتر ساینس  پوهنحیریاست مخابرات، اترا و 

 ننگرهار" در والیت ننگرهار.

ست مخابرات ، تهیه گزارش از جلسه هماهنگی ریا۳۰/۳/۱۴۰۰. ۴۸

 های مخابراتی.الن شرکتغزنی با مسئو

 

 ج( در بخش تهیه و نشر انفوگرافیک و ویدیوها

آوردها، از دستنفوگرافیک ا  ۶۰حدود . تهیه و نشر ۱

 های مختلف وزارت.ها و کارکردهای بخشبرنامه

ه انفوگرافیک از بخش صد روز و صد قطع ۱۴۰نشر تعداد . ۲

 مژده جهت اطالع رسانی دست آوردهای حکومت.
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ها، از کنفرانس یویدیو کلپ ۲۲تعداد به . تهیه و نشر ۳

های های وزارت از طریق ویب سایت و شبکهها و برنامهبخش

 اجتماعی وزارت.

ویدیو از برنامه صد روز و صد مژده  کلپ ۳۰نشر حدود . ۴

 ها.حکومت و سایر برنامه

 

 هاهای خبری به رسانهد( انجام مصاحبه و ارسال کلیپ

 

ت و ادارا با های وزیر صاحبمورد مصاحبه ۱۰ تهیه و ارسال. ۱

 هارسانه

های مختلف های اختصاصی و خبری با رسانهمورد مصاحبه ۵۰. ۲

 .توسط سخنگوی وزارت انجام شده است

 

 آوری معلومات:خش هماهنگی داخلی و والیتی و جمعب . درهـ

، CMSالن ئوسیکیورتی و مس .  هماهنگی و صحبت با آمر سایبر۱

ل بخش ارتباطات افغان تلیکام ئوآمریت ساینس و نوآوری و مس

های وزارت در سازی معلومات شان جهت نشر فعالیتشریک برای

 های اجتماعی وزارت.ویب سایت و شبکه

(، CMSآوری معلومات از مرکز ملی معلومات افغانستان). جمع۲

جهت   در مورد فایبرنوری، ریاست تخنیکی سیمدار افغان تلیکام

 ها از طریق صفحات وزارت.الیتنشر فع

 ، ریاست۱۳۹۹و ساالنه سال مالی  وار آوری گزارشات ربع . جمع۳

والیت غرض نشر در ویب  ۳۴های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 سایت.

های فیسبوک وزارت و بررسی  . تهیه فارمت برای بررسی کمنت۴

 همه روزه از موضوعات نشر شده در صفحات اجتماعی.

های مختلف وزارت جهت تهیه بخش ییساناخذ مصاحبه از ر. ۵

 .۱۳۹۹های وزارت درسال عالیتویدیو از ف
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های لغمان، های روزانه والیت. جمع آوری  معلومات از فعالیت۶

ننگرهار، غور، فاریاب، کندز، پکتیا، پکتیکا و زابل جهت 

 تهیه گزارش.

والیت جهت اشتراک در جلسه آنالین  ۳۴ ییسان. هماهنگی با ر۷

 با وزیر صاحب.

های ربع های والیتی جهت فرستادن گزارشهماهنگی با ریاست. ۸

های گی ارایه گزارش از ریاستو چگونه ۱۴۰۰اول سال مالی 

 رسانی جهت نشر در ویب سایت.والیتی در عرصه اطالع

قطعه  ۳۴و  ۱۴۰۰اول قطعه گزارش ربع ۳۴آوری تعداد . جمع۹

 های  والیات. رسانی ریاستمعلومات از بخش اطالع

تی و سه ریاست مرکزی های والی. هماهنگی همه روزه با ریاست۱۱

های دیجیتلی، ساینس و نوآوری و زیربنای کلیدی مهارت توسعه

 جهت تهیه مقاالت در عرصه تکنالوژي.

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست ، جمع۲۸/۲/۱۴۰۰. ۱۲

 ا ریاست معارف.نامه بخابرات تخار پیرامون امضای تفاهمم

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست ، جمع۲۹/۲/۱۴۰۰. ۱۳

های جلوگیری از لغمان پیرامون ورکشاپ آموزشی راهمخابرات 

 آسیب های ابزار الکترونیکی در والیت لغمان.

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست ، جمع۲/۳/۱۴۰۰ .۱۴

 نامه با آمریت شهدا.مخابرات بامیان پیرامون امضای تفاهم 

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست ، جمع۵/۳/۱۴۰۰. ۱۵

مخابرات ننگرهار پیرامون جلسه هماهنگی با اترا و 

 ترانسپورت.

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست ، جمع۸/۳/۱۴۰۰ .۱۶

 .پوهنتونمخابرات تخار پیرامون امضای تفاهمنامه با ریاست 

آوری معلومات از فعالیت روزمره ریاست جمع، ۱۴/۳/۱۴۰۰. ۱۷

مخابرات ننگرهار پیرامون جلسه هماهنگی با احصاییه و 

 اصالحات اداری.

، جمع آوری معلومات از فعالیت روزمره والیت ۱۲/۳/۱۴۰۰. ۱۸

 سرپل در مورد امضای تفاهمنامه.
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، جمع آوری معلومات از فعالیت روزمره والیت ۱۴/۳/۱۴۰۰ .۱۹

 ورد ورکشاپ آموزشی.بامیان در م

روزانه ریاست  ، جمع آوری معلومات از فعالیت۱۷/۳/۱۴۰۰ .۲۰

مخابرات پنجشیر در مورد سروی وسایل تکنالوژیکی در ادارت 

 محلی.

روزانه ریاست  ، جمع آوری معلومات از فعالیت۱۸/۳/۱۴۰۰. ۲۱

 مخابرات جوزجان در مورد ورکشاپ آموزشی آفیس منجمنت.

روزانه ریاست  جمع آوری معلومات از فعالیت، ۱۸/۳/۱۴۰۰. ۲۲

 های غیر قانونی.مخابرات ننگرهار در مورد جمع آوری سیمکارت

آوری معلومات از فعالیت روزانه والیت ، جمع۲۳/۳۱۴۰۰. ۲۳

غزنی از جلسه هماهنگی ریاست مخابرات با نمایندگان شرکت 

 های مخابراتی.

فعالیت روزانه ریاست ، جمع آوری معلومات از ۳/۱۴۰۰//۲۴. ۲۴

مخابرات ننگرهار از جلسه هماهنگی میان ریاست مخابرات و و 

 ننگرهار. پوهنتونکمپیوتر ساینس  پوهنحی

زانه والیت ، جمع آوری معلومات از فعالیت رو۲۴/۳/۱۴۰۰. ۲۵

 لین دور آموزش های حرفوی.هرات در مورد فراغت او

زانه ریاست رو جمع آوری معلومات از فعالیت، ۳۰/۳/۱۴۰۰. ۲۶

 مخابرات والیت بادغیس.

رسانی از قطعه گزراش بخش اطالع ۳۰مع آوری ، ج۳۰/۳/۱۴۰۰. ۲۷

 ریاست های مخابرات والیات.

 

 

 اعالمیه مطبوعاتی و نشر د. در بخش تهیه

قطعه بیانیه و اطالعیه که برخی آنها در زیر  ۲۰ حدودتعداد 

 تذکر یافته تهیه و نشر گردیده است:

بیانیه در مورد صدمین سالگرد روابط دپلماتیک با  . تهیه۱

 کشور دوست ترکیه.
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 . تهیه بیانیه در مورد روز جهانی زن.۲

 خبرنگار. . تهیه متن در مورد تقدیر از روز۳

 هجری خورشیدی. ۱۴۰۰. تهیه متن در مورد سال جدید ۴

 ها.طبوعاتی و ارسال آن به رسانه. تهیه اطالعیه م۵

ه بیانیه برای روز جهانی مخابرات و ، تهی۲۷/۲/۱۴۰۰. ۶

 جامعه معلوماتی.

مطلب کوچک در موارد مختلف برای  ۲۰، تهیه ۲۷/۲/۱۴۰۰. ۷

 انفوگرافیک و شعارها.

، تهیه اطالعیه در مورد آگاهی استخدام دو بست ۱۲/۳/۱۴۰۰. ۸

 وزرات.

، تهیه اطالعیه در مورد برنامه آموزشی سایبر ۱۶/۳/۱۴۰۰. ۹

 سکیوریتی.

تهیه و نشر اعالمیه مطبوعاتی در مورد انتقادها از . ۱۰

 .اختالل در خدمات شبکه سالم

تهیه و نشر اطالعیه در مورد آگاهی از احتمال هک حساب . ۱۱

 .های کاربری شهروندان

داد سه قلم تهیه اطالعیه در مورد اعطای قرار، ۱۹/۳/۱۴۰۰. ۱۲

 .۱۴۰۰روغنیات سال مالی 

 هارسانه . در بخش هماهنگی باو

رسانه خصوصی جهت اشتراک در  ۲۷تعداد . هماهنگی با حدود ۱

 روز خبرنگار.

 مقاالتو نشر ترتیب  ،هتهی. ز

 های مختلف.قطعه مقاله از بخش ۱۳. تهیه و نشر تعداد ۱

 ح. در بخش ویب سایت

 یبنام بانک اطالعات که حاو دیجد ینوینمودن م جادیا. ۱

 :باشدیم لیمعلومات ذ
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 وزارت یهاو اسناد نیقوان .1

 عرضه خدمات یهافورمه .2

 یمرکز یهااستیگزارش اجراآت ر .3

 اتیوال یهااستیگزارش اجراآت ر .4

را احتوا  لیکه دستورات ذ یو تکنالوژ نسیسا ینویم جادیا ۲

 :کندیم

 یو تکنالوژ نسیمقاالت سا -１

 افغانستان یبریسا نیقوان -２

 یگزارشات معلومات -３

است که شامل  دهیتماس با ما دستورات اضافه گرد ینویم در. ۳

 کهو شهروندان  انیبه متقاض یمهم جهت اطالع رسان یهانکیل

 :میباشند لیقرار ذ

 نیاطالعات آنال یتقاضا .1

 نیآنال اتیثبت شکا .2

 یمرجع اطالع رسان .3

ها به زبان رسانه ینویدر م ریدستور تصاو نکیل جادیا. ۴

 یسیپشتو و انگل ،یدر

ها به زبان رسانه ینویدر م وهایدیدستور و نکیل جادیا. ۵

 یسیپشتو و انگل ،یدر

به  یو تکنالوژ نسیمقاله در بخش مقاالت سا ۱۳به تعداد . ۶

 دهینشر رس

در بخش مربوطه به  یبریسا میماده قانون جرا ۶تعداد  به. ۷

 دینشر رس

 دهیدر بخش مربوطه به نشر رس یگزارش معلومات ۴تعداد  به. ۸

به اطالعات به  یدسترس ونیسیمطابق جدول کم یتیوال گزارشات. ۹

وار و ماه دهیارسال گرد اتیمخابرات وال یهااستیر مسئولین

 .گرددیوزارت مخابرات منتشر م تیسا بیگزارشات جهت نشر در و

مقام  یهاکنفرانس انیاز جر یاخبار مرکز ۵۳تعداد  به. ۱۰

مقام  یدارهایوزارت، مالقات و د یرهبر ئتیه یهاوزارت، نشست
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 اتیمخابرات وال یهااستیو از ر یمطبوعات یوزارت، کنفرانس ها

 است. دهیبه نشر رس تیسا بیزبان در بخش مربوطه و ۳به 

 ،یرهبر ئتیجلسات ه انیاز جر ریالبوم تصاو ۲۸تعداد  به. ۱۱

 لیمقام وزارت، تجل یهاو مالقات دارید ،یمطبوعات یهاکنفرانس

در بخش مربوطه  رهیو غ هاهیمراسم افتتاح ،یمل یاز روزها

 است. دهیزبان به نشر رس ۳وزارت به  تیسا بیو

 یابیبست کمبود وزارت مخابرات در بخش کار ۵۴تعداد  به. ۱۲

 زبان به نشر سپرده شده است. ۲وزارت به  تیسا بیو

تدارکات وزارت  استیر یاعالن داوطلب ۱۰به تعداد  .۱۳

زبان به اعالن سپرده  ۳وزارت به  تیسا بیو قیمخابرات از طر

 شده است.

محترم تدارکات  استیعقد قرارداد ر هیاطالع ۴تعداد  به. ۱۴

زبان  ۳وزارت مخابرات به  تیسا بیو قیوزارت مخابرات از طر

 به نشر سپرده شده است.

مخابرات،  ریوز یهاکنفرانس انیاز جر ویدیو ۲۴تعداد  به. ۱۵

در بخش  ریوز یهاهیانیوزارت و ب دالتقرریجد یهااستیر

 دهیزبان به نشر رس ۳وزارت مخابرات به  تیسا بیمربوطه و

 است.

در بخش  کهیمجله ماه وار تحت عنوان مجله ار ۶تعداد  به. ۱۶

 تیسا بیزبان در و ۳ها به رسانه ینویمربوطه نشرات و م

 است دهیوزارت به نشر رس

 دیبازد یبرا یبه زبان در نکیوزارت مخابرات ا تیسا بیو. ۱۷

زبان  ۳و فعاًل به  گرددیکنندگان بعد از جستجو کردن باز م

 .رساندیرا به نشر م شیخو یها تیتمام فعال

 های اجتماعی وزارتها در صفحهنشر گزارش. ح

قطعه گزارش، انفوگرافیک و...  ۱۳، نشر تعداد ۱۷/۳/۱۴۰۰. ۱

قطعه گزارش، انفوگرافیک و ... در  ۴۲فیسبوک و تعداد در 

 تویتر و تلکرام.

قطعه گزارش، اطالعیه،  ۳، نشر تعداد ۱۸/۳/۱۴۰۰. ۲

 انفوگرافیک و... در فیسبوک، تویتر و تلکرام.
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 گزارش در صفحات وزارت. ۲، نشر تعداد ۱۹/۳/۱۴۰۰. ۳

تر گزارش در صفحات فیسبوک، توی ۱، نشر تعداد ۲۰/۳/۱۴۰۰. ۴

 و تلگرام وزارت.

قطعه گزارش و انفوگرافیک در  ۲، نشر تعداد ۲۳/۳/۱۴۰۰. ۵

 فیسبوک، تویتر و تلگرام.

گزارش از والیت ننگرهار در  ۱، نشر تعداد ۲۴/۳/۱۴۰۰. ۶

 فیسبوک، تویتر و تلگرام.

قطعه ویدیو، گزراش و  ۵، نشر تعداد ۳۰/۳/۱۴۰۰. ۷

 رام.انفوگرافیک از طریق فیسبوک، تویتر و تلگ

 

 

 با احترام

 احمدخالد بهزاد

 هاکارشناس هماهنگی با رسانه                                                      


