امارت اسالمی افغانستان
وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

گزارش کارکردهای آمریت رسانهها
میزان – قوس ۱۴۰۰

ترتیب کننده :آمریت رسانهها

بسم هللا الرحمن الرحیم
پس منظر(شالید):
معرفی مختصر آمریت (واحد) رسانهها
وظایف و اهداف عمده این آمریت
در تشککک یل وزارت مخابرات و ت نالوژی معلوماتی ،برای پیشککک رد فعالیتهای رسکککا ای و ت لیغاتی وزارت ،همواره بخشکککی
تحت عناوین مدیریت ،آمریت و حتا ریاسککککت اطالعات و آگاهی عام وجود داشککککت اسککککت اما در سککککا  ۱۳۹۹این بخش در
چارچوب آمریت (واحد) رسا ها منظور شد و برابر با اهداف ،پالیسی ،استراتیژی و پالنهای طرح شدهی وزارت مخابرات
و ت نالوژی معلوماتی ،بر ام هایش را برای سکککککککازماندهی بهتر امور اطالعاتی ،ای جاد هماهنگی کاری ب موقع و تأمین
ارت اطات با رسا های جمعی عملی میسازد بازتاب رویدادهای توسع ای در بخش مخابرات ،ب ویژه آگاهیدهی از مزایای
ت نالوژی ،دیجیتل سازی ،اهداف و بر ام های اساسی وزارت ،آشنایی با فعالیتها و دستآوردهای س تور مخابرات ،جلب
هم اری آنها در تط یق اهداف ماسترپالن ملی مخابرات و از اولویتهای اصلی این آمریت است.
هدفهای بنیادی:
اهداف اساسی این آمریت ع ارتا د از:
تهی پالن شراتی و ت لیغات وزارت ب هدف اطالع رسا ی ب موقع و بازتاب مؤثر دستاوردهای وزارت
تجلیل از رویدادهای مهم س تور مخابرات و مدیریت فعالیت روزا امور مط وعات
بازتاب رویدادهای توسع ای در بخش مخابرات ،پالیسی سازی و ؛
آگاهیدهی در مورد فعالیتها ،دستآوردها و پالنهای وزارت
اطالعرسا ی ب موقع ،سریع و شفاف؛
و سایر وظایف و فعالیتهای مورد یاز و مطابق هدایت مقام وزارت
دورنما:
داشتن یک وزارت پاسخگو و پیشگام در عرص اطالع رسا ی
ماموریت:




جمع آوری اطالعات از ریاستها و بخشهای کاری وزارت
تأمین روابط دوامدار و مؤثر با رسا ها ،جامع مد ی ،ادارات س توری و در هایت با مردم و شهرو دان
شر و پخش فعالیتها و دستآوردهای وزارت مخابرات با رسا ها ،مردم ،هادهای مد ی در اسرع وقت

فعالیتها:
جمعآوری معلومککات از بخشهککای مرکزی و والیتی برای تهیک ی گزارش ،خ ر ،خ ر ککامک  ،اعالمیک و شککککککر آن از طریق
کنفرا سهای مط وعاتی ،کنفرا سهای خ ری ،ویب سایت وزارت ،فیسبوک ،تویتر ،یوتیوب و تیج برگزاری کنفرا سهای
خ ری ،سمینارها ،ورکشاپها ،جلسات مخابراتی و دیگر محافل و رویدادهای مربوط ب وزارت ،بازتاب مو ضوعات علمی
و مسل ی متخصصان و کارشناسان عرص مخابرات از طریق مجل ی «اړی » ،تأمین ارت اط با رسا های ملی و بینالمللی
ب هدف پوشککش بر ام های وزارت ،دعوت ،ا سککجام و ارسککا خ ر ،تصککویر و ویدیو ب رسککا ها ب خاطر شککر موضککوعات
مختلف ،برای اخذ معلومات و فراهمآوری سکهولت برای در اختیار قرار دادن منابع معلومات ب رسکا ها ،فعالیتهای اصکلی
این آمریت را تش یل میدهد.
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میکانیزم اطالع رسانی
تیم مط وعاتی این آمریت در تالش اسککککت تا هم ی رویدادیهای توسککککع بخش مخابرات و ت نالوژی معلوماتی را ب موقع و
در کمترین زمان با رسا ها ،جامع ی مد ی و مردم از طریق ش های اجتماعی و یا هم حضوری در میان بگذارد
این آمریت در کنار پخش اعالمی های خ ری و مصکککککاح با رسکککککا ها ،اکثریت خ رهای این وزارت را از طریق فیسبوک،
توییتر ،ا سککتاگرام و ویبسککایت وزارت یز شککر میکند در ضککمن در ظر داریم با فعا سککازی دوباره مجل اری  ،برد و
محدوده اطالع رسا ی را بیشتر کنیم
اکنون گزارش کارکردهای عمده آمریت رسا ها بعد از روی کار آمدن امارت اسالمی افغا ستان (طی ماههای سن ل – قوس
سا  )۱۴۰۰را مطابق فارمتی ک مرکز اطالعات و رسا های ح ومت خواست است ،خدمت شما ارائ می کنیم:

دستآوردهای عمده:
بخش اول؛ فعالیتهای رسانهای
اشتراک در میزگردهای تلویزیو ی:
 -1بر ام بامداد خوش طلوع
 -2بر ام یم روز طلوع یوز
 -3بر ام روڼ سهار تلویزیون شمشاد
مصاحبه و ارسال کلیب های خبری به رادیوها:
-１
-２
-３
-４
-５
-６

ملي راډیو
آرمان اف ام
نګرهار کلید
آزادي راډیو
نګرهار مشعل راډیو
نګرهار کلید راډیو

مصاحبه و کلیب خبری به تلویزیونهای:
-１
-２
-３
-４
-５

سي سي ټي وي بهر ۍ رسنۍ
طلوع یوز
آین
آریا ا یوز
شمشاد

مصاحبه با رسانههای چاپی
 -1یویارک ټایمز
قابل یادآوری اسککت ک جدا از موارد فوق الذکر ،تا کنون کدام کنفرا س مط وعاتی و یا مصککاح های اختصککاصککی صککورت
گرفت است
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بخش دوم؛ فعالیتهای نشراتی در شبکههای اجتماعی
در فیس وک:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

جلس هماهنگی مقامهای امارت اسالمی با معین و روسای وزارت
２Update Cover Photo
Update Profile Picture
معرفی مولوی جیب هللا حقا ی ب حیث وزیر مخابرات (چند روز بعد از شر ،توسط ش فیس وک حذف گردید)
دیدارهای تعارفی با کارمندان وزارت (چند روز بعد از شر ،توسط ش فیس وک حذف گردید)
شستی با مسووالن اداره اترا (چند روز بعد از شر ،توسط ش فیس وک حذف گردید)
شست دوباره با اداره اترا در مورد ریل تایم (چند روز بعد از شر ،توسط ش فیس وک حذف گردید)
شستهای جداگا با روسای مرکز و والیات (چند روز بعد از شر ،توسط ش فیس وک حذف گردید)
اطالعی  :حضور کارمندان الی اخیر هفت ضروری میباشد
ادغام مجدد اداره اترا ،افغان پست و افغان تلی ام با وزارت مخابرات – ا فوگرافیک
به ود خدمات سایتهای مخابراتی
به ود خدمات ا تر تی – ا فوگرافیک
عادی شدن فعالیتهای ش های مخابراتی – ا فوگرافیک
مدغم شدن ریاست سیستمسازی با وزارت
خوش خ ری :فعا شدن  Domainدر کندهار ()Tristar
اعالمی در مورد قیمت م الم و ا تر ت جعلی میباشد
میزان عواید و ترافیک افغان پست

در ا ستاگرام:
1
2
3
4
5
6

دیدارهای تعارفی با کارمندان وزارت (دری جدا – پشتو جدا شر شده است)
شستی با مسووالن اداره اترا
شست دوباره با اداره اترا در مورد ریل تایم
 ４شستهای جداگا با روسای مرکز و والیات
５اطالعی  :حضور کارمندان الی اخیر هفت ضروری میباشد
معرفی مولوی جیب هللا حقا ی ب حیث وزیر مخابرات

در تویتر:
1
2
3
4
5
6

دیدارهای تعارفی با کارمندان وزارت
شستی با مسووالن اداره اترا
شست دوباره با اداره اترا در مورد ریل تایم
شستهای جداگا با روسای مرکز و والیات
اطالعی  :حضور کارمندان الی اخیر هفت ضروری میباشد
معرفی مولوی جیب هللا حقا ی ب حیث وزیر مخابرات

در ویبسایت:
 1ته ی و تنظیم ب یا ی ها و بر ام های مط وعاتی مقام وزارت ظر ب لزومد ید مقام محترم وزارت قابل اجرا و جهت
شر آن در ویبسایت و ش های اجتماعی وزارت اقدام صورت گرفت است
 2در بخش مالی :گزارشککککککات ربعوار و سککککککاال عواید وزارت مخابرات از درک کرای جایدادهای وزارت ،خدمات
پ ستی مخابرات و تلگرام ،خدمات تلفنهای سیار ،کمی شن خدمات پ ستی خصوصی  ،۱۵٪فیسهای مخابراتی (۱۰٪
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

کریدت کارت) ،جریم های (مجازات) اشکککخان ا فرادی و شکککخصکککیتهای حقوقی و عواید متفرق ب زبان دری و
پشتو در بخش مربوط (عواید وزارت) ب شر سپرده شده است
ب تعداد  ۱۶خ ر در بخش مربوط ویبسایت ب زبان دری و پشتو در وقت معین ب شر رسیده است
شر بیا ی و معرفی سرپرست وزارت مخابرات ،محترم مولوی جیب هللا حقا ی ب زبان دری و پشتو
موضوعات مهم در بخش شرات ویبسایت وزارت ب شر رسیده است
در مدت ذکر شککککده هیچ داوطل ی (تدارکاتی) و اعالن کاریابی از جا ب ریاسککککت محترم تدارکات و ریاسککککت محترم
منابع بشری جهت شر ارائ گردیده است
تصاویر از کنفرا سهای مط وعاتی ،جلسات هیات ره ری ،جلسات عمومی و محافل رسمی مقام وزارت در بخش
مربوط با محتوای آن ب زبان دری و پشتو ب شر میرسد
در بخش اعالمی های مط وعاتی موضوعات مختلف جهت آگاهیدهی ب هموطنان خویش ب  ۲زبان ب شر سپرده
ایم
صککککفحات اجتماعی :صککککفح یوتیوب ،صککککفح فیسکککک وک و تویتر رسککککمی وزارت در بخش مربوط ب  ۳زبان فعا
میباشد
لینک ویبسایتهای مرت ط در بخش مربوط جهت دسترسی آسان ب  ۳زبان شر میباشد
معلومات اضکککافی ما ند گزارشکککات ربعوار از ریاسکککتهای والیات و مرکزی در بخش مربوط ویبسکککایت ظر ب
ارای فعالیتهای شان شر می گردد
هماهنگی در مورد زمان ،م ان ،موضکککوع مصکککاح و جمع آوری معلومات مورد یاز از ریاسکککتهای والیات ظر
ب اوضاع کنو ی ب کندی پیش میرود

قابل یادآوری است ک ب دلیل برخی مش الت تخنی ی ،در یوتیوب شرات صورت گرفت است

بخش سوم؛ نشرات چاپی
وزارت مخابرات ق الا یک شری چاپی (مجله اړیکه( داشت ک ب صورت ماهوار شر و فعالیتها و کارکردهای وزارت و
سکککک تور مخابرات و ت نالوژی معلوماتی از طریق آن بازتاب داده میشککککد اما متأسککککفا از سککککا  ۱۳۹۸ب اینطرف ب دلیل
مش ک الت مالی ،چاپ و فعالیت این مجل متوقف شککده اسککت و اخیرا ا تنها سککخ ال ترو ی ی آن از طریق ویب سککایب وزارت
شر میگردد
آمریت رسککا ها در تالش اسککت تا در صککورت متقاعد کردن ره ری وزارت و موجودیت وجوه مالی مورد یاز ،فعالیت این
مجل دوباره از سر گرفت شود

چالشها ،مشکالت و پیشنهادات
الف – در بخش کارمندان مسلکی
آمریت رسا ها در تش یل خود با کم ود یروی مسل ی (رسا ای) مواج است در ح ومت ق لی با وجود یادآوری م رر،
یک تعداد بسککککککتهای خالی این آمریت ت میل گردید و یک تعداد بسککککککتهای مهم و کلیدی ما ند "گرافیک دیزاینر" با وجود
پیشنهاد این آمریت در تش یل سا مالی  ۱۴۰۰و همچنین تش یل سا مالی  ،۱۴۰۱ب این پیشنهاد توج شده است
قابل ذکر است ک موجودیت گرافیک دیزاینر در تش یل مط وعات یک بست مهم و ضروری است
ب – در بخش امکانات تخنیکی
طوری ک یک میدا ید ،کمره های ع اسککککککی و فیلم رداری ،مایک ،ورپرداز ،باطری فالتو و از ضککککککروریات بخش
مط وعات اسککت بخش مط وعاتی وزارت از این گاه یز با کم وداتی مواج اسککت و متأسککفا ب درخواسککتیهای این آمریت
برای ت میل ضروریات فوق الذکر تا کنون توج الزم شده است
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