
                         امارت اسالمی افغانستان                             

یمعلومات یمخابرات وتکنالوژ وزارت       

 

 

 

هارسانه تیآمر یگزارش کارکردها  

 ۱۴۰۰ قوس – میزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاکننده: آمریت رسانهترتیب 

 

 

 



1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 پس منظر)شالید(:

 ها)واحد( رسانه تیآمرر معرفی مختص

 این آمریتو اهداف عمده  فیوظا

 یوزارت، همواره بخشککک یغاتیو ت ل یارسکککا   یهاتیفعال شککک ردیپ یبرا ،یمعلومات یوزارت مخابرات و ت نالوژ لیتشککک  در

بخش در  نیا ۱۳۹۹عام  وجود داشککککت  اسککککت  اما در سککککا   یاطالعات و آگاه اسککککتیو حتا ر تیآمر ت،یریمد نیتحت عناو

مخابرات وزارت  یطرح شده یهاو پالن یژیاسترات ،یسیاهداف، پال اها منظور شد و برابر ب)واحد( رسا   تیچارچوب آمر

 نیتٔامموقع و ب  یکار یهماهنگ جادیا ،یاطالعاتبهتر امور  یدهسکککککککازمان یرا برا شیهابر ام  ،یمعلومات یو ت نالوژ

 یایمزااز  یدهیآگاه ژهیو  در بخش مخابرات، ب یاتوسع  یدادهای  بازتاب روسازدیم یعمل یجمع یهاارت اطات با رسا  

مخابرات، جلب س تور  یهاآوردو دست هاتیبا فعال ییوزارت، آشنا یاساس یهااهداف و بر ام  ،یساز تلیجید ،یت نالوژ

 .است تیآمر نیا یاصل یهاتیمخابرات و     از اولو یاهداف ماسترپالن مل قیها در تط آن یهم ار

 :یادیبن یهاهدف

 :ا د ازع ارت تیآمر نیا یاساس اهداف

 وزارت یثر دستاوردهاؤب  موقع و بازتاب م یوزارت ب  هدف اطالع رسا  غاتیو ت ل یپالن  شرات  یته

 روزا   امور مط وعات تیفعال تیریمهم س تور مخابرات و مد یدادهایواز ر لیتجل

 و    ؛ یساز یسیدر بخش مخابرات، پال یاتوسع  یدادهایرو بازتاب

 وزارت یهاها و پالنآورددست ها،تیدر مورد فعال یدهیآگاه

 و شفاف؛ عیب  موقع، سر یرسا اطالع

 های مورد  یاز و مطابق هدایت مقام وزارتتو     سایر وظایف و فعالی

 :دورنما

 یدر عرص  اطالع رسا  شگامیوزارت پاسخگو و پ کی داشتن

 :تیمامور

 وزارت یکار یها و بخشهااستیاطالعات از ر یآور جمع  

  ٔبا مردم و شهرو دان تیو در  ها یادارات س تور ،یها، جامع  مد ثر با رسا  ؤروابط دوامدار و م نیمتا  

 در اسرع وقت یمد  یها، مردم،  هادهاوزارت مخابرات با رسا   یوردهاآو دست هاتیو پخش فعال  شر  

 :هاتیعالف

 قیو  شککککککر آن از طر  یککگزارش، خ ر، خ ر ککامکک ، اعالم ی یککته یبرا یتیو وال یمرکز یهککامعلومککات از بخش یآورجمع

 یهاکنفرا س یبرگزار ج یو  ت وبیوتی تر،یتو بوک،سیوزارت، ف تیسابیو ،یخ ر یهاکنفرا س ،یمط وعات یهاکنفرا س

سات مخابراتورکشاپ نارها،یسم ،یخ ر  یموضوعات علممربوط ب  وزارت، بازتاب  یدادهایمحافل و رو گریو د یها، جل

 یالمللنیو ب یمل یهارسا  ارت اط با  نیتأم ،«  ړیا» یمجل  قیمتخصصان و کارشناسان عرص  مخابرات از طر یو مسل 

ب  خاطر  شککر موضککوعات ها ب  رسککا   ویدیو و ریوزارت، دعوت، ا سککجام و ارسککا  خ ر، تصککو یهاب  هدف پوشککش بر ام 

 یاصکل یهاتیها، فعالرسکا  قرار دادن منابع معلومات ب   اریدر اخت یسکهولت برا یآوراخذ معلومات و فراهم یمختلف، برا

 .دهدیم لیرا تش  تیآمر نیا
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 یاطالع رسان زمیکانیم

موقع و را ب   یمعلومات یبخش مخابرات و ت نالوژ توسککککع  یهایدادیرو یاسککککت تا هم در تالش  تیآمر نیا یمط وعات میت

 بگذارد  انیدر م یهم حضور ایو  یاجتماع یهاش    قیو مردم از طر یمد  یجامع ها، زمان با رسا   نیدر کمتر

 بوک،سیف قیوزارت را از طر نیا یخ رها تیها، اکثرو مصکککککاح   با رسکککککا   یخ ر یها یدر کنار پخش اعالم تیآمر نیا

برد و    ،یاردوباره مجل   یبا فعا  سککاز می  در ضککمن در  ظر دارکندی شککر م زیوزارت   تیسککابیوا سککتاگرام و  تر،ییتو

  میکن شتریرا ب یمحدوده اطالع رسا 

قوس  –سن ل   یهاماه یافغا ستان )ط یکار آمدن امارت اسالم یها بعد از رورسا   تیعمده آمر یگزارش کارکردها اکنون

 :میکن یارائ  مح ومت خواست  است، خدمت شما  یهاک  مرکز اطالعات و رسا   ی( را مطابق فارمت۱۴۰۰سا  

 دستآوردهای عمده:

 ایهای رسانهفعالیت ؛بخش اول

 :یو یزیتلو یزگردهایاشتراک در م

 بر ام  بامداد خوش طلوع  -1

 وزیروز طلوع   م یبر ام    -2

 شمشاد ونیزیسهار تلو ڼبر ام  رو -3

 :وهایبه راد یخبر یها بیو ارسال کل مصاحبه

  وډیملي را  -１

 رمان اف امآ -２

 دیکل رهارګ ن -３

 وډیزادي راآ -４

  وډیمشعل را رهارګ ن -５

  وډیرا دیکل رهارګ ن -６

 

 :یهاونیزیبه تلو یخبر بیو کل مصاحبه

 ۍرسن ۍوي بهر  يټسي سي  -１

 وزیطلوع   -２

  ن یآ -３

 وزی  ا ایرآ -４

 شمشاد  -５

  یچاپ یهابا رسانه مصاحبه

   مزیاټ ارکیوی  -1

از موارد فوق الذکر، تا کنون کدام کنفرا س مط وعاتی و یا مصککاح   های اختصککاصککی صککورت  قابل یادآوری اسککت ک  جدا

  گرفت  است 
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 های اجتماعیهای نشراتی در شبکهبخش دوم؛ فعالیت

 :س وکیفدر  

 وزارت یو روسا نیبا مع یامارت اسالم یهامقام یجلس  هماهنگ  1

2  ２Update Cover Photo  

3   Update Profile Picture  

 (دیحذف گرد س وکیمخابرات )چند روز بعد از  شر، توسط ش    ف ریوز ثیب  ح یهللا حقا  بی ج یمولو یمعرف  4

  (دیحذف گرد س وکیبا کارمندان وزارت )چند روز بعد از  شر، توسط ش    ف یتعارف یدارهاید  5

  (دیحذف گرد س وکیبا مسووالن اداره اترا )چند روز بعد از  شر، توسط ش    ف ی شست  6

  (دیحذف گرد س وکی)چند روز بعد از  شر، توسط ش    ف میتا لی شست دوباره با اداره اترا در مورد ر  7

  (دیحذف گرد س وکی)چند روز بعد از  شر، توسط ش    ف اتیمرکز و وال یجداگا   با روسا یها شست  8

    باشدیم یهفت  ضرور ریاخ ی: حضور کارمندان ال یاطالع  9

  کیا فوگراف –با وزارت مخابرات   امیست و افغان تلادغام مجدد اداره اترا، افغان پ    10

   یمخابرات یهاتیبه ود خدمات سا  11

  کیا فوگراف – یبه ود خدمات ا تر ت  12

  کیا فوگراف – یمخابرات یهاش    یهاتیشدن فعال یعاد  13

  با وزارت یسازستمیس استیمدغم شدن ر  14

 (Tristarدر کندهار ) Domain: فعا  شدن یخوش خ ر  15

    باشدیم یم الم  و ا تر ت جعل متیدر مورد ق  یاعالم  16

  ستافغان پ   کیو تراف دیعوا زانیم  17

 :ا ستاگرامر د

 پشتو جدا  شر شده است( –جدا  یبا کارمندان وزارت )در یتعارف یدارهاید  1

 با مسووالن اداره اترا ی شست  2

 میتا لی شست دوباره با اداره اترا در مورد ر  3

 اتیمرکز و وال یجداگا   با روسا یها شست４  4

     باشدیم یهفت  ضرور ریاخ ی: حضور کارمندان ال یاطالع５  5

 مخابرات ریوز ثیب  ح یهللا حقا  بی ج یمولو یمعرف  6

 :تریتور د

 با کارمندان وزارت یتعارف یدارهاید  1

 با مسووالن اداره اترا ی شست  2

 میتا لی شست دوباره با اداره اترا در مورد ر   3

 اتیمرکز و وال یجداگا   با روسا یها شست  4

     باشدیم یهفت  ضرور ریاخ ی: حضور کارمندان ال یاطالع  5

 مخابرات  ریوز ثیب  ح یهللا حقا  بی ج یمولو یمعرف  6

 :تیسابیور د

مقام محترم وزارت قابل اجرا و جهت  دیدمقام وزارت  ظر ب  لزوم یمط وعات یهاو بر ام  ها یا یب میو تنظ  یته  1

 وزارت اقدام صورت گرفت  است  یاجتماع یهاو ش    تیسابی شر آن در و

وزارت، خدمات  یدادهایجا  یوزارت مخابرات از درک کرا دیوار و سککککککاال   عوا: گزارشککککککات ربعیدر بخش مال  2

 ۱۰٪) یمخابرات یهاسی، ف۱۵٪ یخصوص یخدمات پ ست شنیکم ار،یس یهامخابرات و تلگرام، خدمات تلفن یپ ست
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و  یمتفرق  ب  زبان در دیو عوا یحقوق یهاتیو شکککخصککک ی)مجازات( اشکککخان ا فراد یهام یکارت(، جر دتیکر

 وزارت( ب   شر سپرده شده است  دیپشتو در بخش مربوط )عوا

 است  دهیب   شر رس ن یو پشتو در وقت مع یب  زبان در تیسابیخ ر در بخش مربوط و ۱۶ب  تعداد   3

 و پشتو  یب  زبان در یهللا حقا  بی ج یسرپرست وزارت مخابرات، محترم مولو یو معرف  یا ی شر ب  4

 است  دهیوزارت ب   شر رس تیسابیموضوعات مهم در بخش  شرات و  5

محترم  اسککککتیمحترم تدارکات و ر اسککککتیاز جا ب ر یابی( و اعالن کاری)تدارکات یداوطل  چیدر مدت ذکر شککککده ه  6

  ارائ   گردیده است  شرجهت  یمنابع بشر

مقام وزارت در بخش  یو محافل رسم یجلسات عموم ،یره ر اتیجلسات ه ،یمط وعات یهااز کنفرا س ریتصاو  7

  رسدیو پشتو ب   شر م یآن ب  زبان در یمربوط با محتوا

زبان ب   شر سپرده  ۲ب   شیب  هموطنان خو یدهیموضوعات مختلف جهت آگاه یمط وعات یها یدر بخش اعالم  8

  میا

زبان فعا   ۳وزارت در بخش مربوط ب   یرسککککم تریو تو سکککک وکیصککککفح  فصککککفح  یوتیوب، : یصککککفحات اجتماع  9

  باشدیم

  باشدیزبان  شر م ۳آسان ب   یمرت ط در بخش مربوط جهت دسترس یهاتیسابیو نکیل  10

 ظر ب   تیسکککابیدر بخش مربوط  و یو مرکز اتیوال یهااسکککتیوار از رما ند گزارشکککات ربع یمعلومات اضکککاف  11

 گردد  یشان  شر م یهاتیفعال  یارا

 ظر  اتیوال یهااسکککتیاز ر ازیمعلومات مورد  یدر مورد زمان، م ان، موضکککوع مصکککاح   و جمع آور یهماهنگ  12

  رودیم شیپ یب  کند یب  اوضاع کنو 

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

 بخش سوم؛ نشرات چاپی

ها و کارکردهای وزارت و ک  ب  صورت ماهوار  شر و فعالیت داشت )کهړیمجله ا)یک  شری  چاپی  وزارت مخابرات ق الا 

ب  اینطرف ب  دلیل  ۱۳۹۸سککککفا   از سککککا  شککککد  اما متأ وماتی از طریق آن بازتاب داده میسکککک تور مخابرات و ت نالوژی معل

یب سککایب وزارت تنها  سککخ  ال ترو ی ی آن از طریق و مشکک الت مالی، چاپ و فعالیت این مجل  متوقف شککده اسککت و اخیراا 

  گردد شر می

ها در تالش اسککت تا در صککورت متقاعد کردن ره ری وزارت و موجودیت وجوه مالی مورد  یاز، فعالیت این آمریت رسککا  

 مجل  دوباره از سر گرفت  شود 

 ها، مشکالت و پیشنهاداتچالش

 در بخش کارمندان مسلکی –الف 

وجود یادآوری م رر، در ح ومت ق لی با ای( مواج  است  خود با کم ود  یروی مسل ی )رسا  ها در تش یل آمریت رسا  

های مهم و کلیدی ما ند "گرافیک دیزاینر" با وجود بسککککککتریت ت میل  گردید و یک تعداد های خالی این آمیک تعداد بسککککککت

 ، ب  این پیشنهاد توج   شده است ۱۴۰۱همچنین تش یل سا  مالی  و ۱۴۰۰پیشنهاد این آمریت در تش یل سا  مالی 

 قابل ذکر است ک  موجودیت گرافیک دیزاینر در تش یل مط وعات یک بست مهم و ضروری است 

 در بخش امکانات تخنیکی –ب 

ید، کمره فالتو و     از طوری ک   یک میدا  ضککککککروریات بخش های ع اسککککککی و فیلم رداری، مایک،  ورپرداز، باطری 

های این آمریت سککفا   ب  درخواسککتیمط وعات اسککت  بخش مط وعاتی وزارت از این  گاه  یز با کم وداتی مواج  اسککت و متأ 

  برای ت میل ضروریات فوق الذکر تا کنون توج  الزم  شده است 


