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  . فضيل رسه وکتل وزيرې معصومه خاوري د جمهوري رياست د چارو ادارې لوی رئيس ډاکټر فضل محمود  د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ

او د چمممتمو شموو   د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزيري د دولتي ادارو ترمنځ د پروسو د ډيجيټيل کيدو د طرحې او پالنونو په اړه معلومات وړاندې کړل 

  . طرحو عميل کيدو کې يې له چارو ادارې د همکاريو غوښتنه وکړه

بهري د چمټمکمتميما   ډاکټر فضل محمود فضيل د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزيرې د چمتو شوو پالنونو هرکلی وکړ، د پروسو د ډيجټيل کولو 

  ټينګار ترڅنګ يې ، له ياد وزارت رسه د اسانتياوو او همغږۍ رامنځ ته کولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.

 

د مخابراتو او معلومايت تکنالوجۍ وزیرې د چارو اداری لوی رئیس رسه د 

 پروسو د ډیجیتل کیدو په اره یی خربی وکړې



وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۹۹۱۱گزارش و کارکردهای سال مالی  

 

رهربی وزارت مخابرات و تکمنمالموژی ممعملمومماتمی نمیمز کمارکمردهما و   حوت  ۰ی "حسابدهی دولت به ملت" به روز پنج شنبه،  به سلسله برنامه

 را با مردم و رسانه ها رشیک کرد. ۰۰۱۱دستاوردهای این وزارت طی سال مالی 

و اهداف و وظایف اسماسمی  ۰۰۱۱در این برنامه محرتمه معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نخست در مورد تشکیل سال مالی

 دهی سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی یاد کرد. وزارت معلومات داده و یکی از اهداف اصلی این وزارت را مسیر و جهت



 وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کارکردها و دستاوردهای وزارت را در هشت بخش ارائه کرد که خالصه آن قرار ذیل است:

    ۹۹۱۱بخش اول؛ گزارش بودجه و عواید وزارت طی سال مالی

هفتصد هزار و نمه   و   میلیون   یازده   میلیارد و یکصد و   شش   ۰۰۱۱وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با وجود چالش های فوق الذکر، در سال مالی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معملمومماتمی در   و وارد خزانه دولت کرده است.   آوری   جمع   مختلف   منابع   از     (  ۶٫۰۰۰٫۰۱۱٫۱۰۱نه افغانی ) صدو سی و 

 مبلغ  میلیون و یکصد هزارو نه صدو چهل افغانی تخصیص از وزارت محرتم مالیه مطالبه و  میلیارد و دو  یک   ( ۰٫۱۱۵٫۰۱۱۱۰۱سال مالی مبلغ )

 . جهت تطبیق پروژه ها به مرصف رسانده است یک میلیون و هشتصد و پنج هزارو پنجاه و شش افغانی را  هشتصدو شصت و    ( ۱۶۰٫۱۱۲٫۱۲۶)

 بخش دوم؛ ارائه خدمات مخابراتی و انرتنتی از طریق رشکت افغان تیلیکام و سالم

( والیت کشور و بما شمبمکمه ۵۲کیلومرت )     ۶۱۱۱   رشکت مخابراتی افغان تیلیکام روی شبکه فایربنوری رسمایه گذاری منوده که اکنون با طول حدود   

این رشکت خدمات صدا و دیتا را از   منوده است.   کشورها را نیز فراهم   میان   های پنج کشور همسایه افغانستان وصل گردیده و زمینه تبادل معلومات 

 ( میلیون مشرتک دارد.۵٫۵سایت مخابراتی گسرتش داده و ) ( ۰۰۰۱  ( والیت کشور با احداث )۰۰در ) طریق شبکه سالم 

 بخش سوم؛ طرح و تصویب قوانین و پالیسی ها

بسازد که این دیجیتمل   تا سیستم ها را دیجیتلی   الکرتونیک در کشور، تالش می کند   وزارت مخابرات به منظور رسعت خدمات و تقویت حکومتداری 

معامالت و امضای الکرتونیکی، طرح قمانمون   طرح و تصویب قانون    (؛۰۰۱۱جریان سال مالی)  طرزالعمل دارد؛ لذا در   سازی، نیاز به ایجاد قوانین و 

طرزالعمل نرشاتی، طرزالعمل رسمیمدگمی بمه جمرایمم   خدمات پُستی، طرزالعمل صدور تصادیق دیجیتلی افغانستان،   امنیت سایربی، قانون تنظیم 

ممربمو    های مختلف این وزارت ترتیب و غرض نهایی سازی به مراجمع   پالیسی دیگر در بخش   طرزالعمل حکومتداری دیجیتلی، و چندین   سایربی، 

  شده است. فرستاده 

 بخش چهارم؛ ارایه خدمات

  اتصال ادارات دولتی و مکاتب به انرتنت و فایربنوری: 

گرفته، تا بندویت الزم شبکه   سیم(، رسوی صورت   بی   طریق شبکه فایرب نوری یا سیستم   ( والیت )از ۰۰جهت اتصال ادارات دولتی به انرتنت در )    .  ۰ 

بعدی   ارایه منوده و بررسی های  پیشنهاد قیمت خویش را  چهار رشکت،   تأمین گردد. که در این زمینه   ) Government  Network )  ارتباطات دولتی 

  آن ادامه دارد. 



 

  والیت در جریان است. ( ۵۲با شبکه فایربنوری در )  ( باب مکتب۰۶۱کار وصل )  ۱ ۵

  پاینت در والیات در جریان است. ( باب مکاتب از طریق وایمکس و پاینت تو ۲۱۱. کار وصل )۰ 

و صدوری،  مراسالت پُستی ورودی  قطعه  (۰۰۵۱۰۰۰چهار صد و سی و یک ) بیست نه هزار و   ارسال و توزیع سه میلیون و سه صد و   خدمات پُستی:  

  داخلی وخارجی در مرکز و والیات.

  بخش پنجم؛ شفافیت، اشتغال زایی و مبارزه با فساد 

وزارت، چارچوب همای قمانمونمی و   کارمندان در این   استخدام   در بخش قراردادها و پروسه   به منظور شفافیت، اشتغال زایی و مبارزه با فساد اداری و 

 سازوکارهای الزم ایجاد شده است.

 رسانی بخش ششم؛ اطالع

 در کنار صدها مورد نرش اخبار و محتوای نرشاتی، اطالع رسانی عامه از طریق سیستم دسرتسی به اطالعات )آنالیمن(، تموزیمع ده هما ممورد فمورم

 گانه کمیسیون دسرتسی به اطالعات.    ۰۰ دسرتسی به اطالعات طور حضوری و تطبیق کامل شاخص های 

 ۰۰۱۱بخش هفتم، پالنهای آینده وزارت برای سال مالی 

 تحصیالت عالی و صحت(؛ توسعه تکنالوژي معلومايت افغانستان )توسعه حکومتداری الکرتونیکی در بخش معارف،   .۰ 

  ؛) NIXA توسعه مرکز تبادله انرتنت ) . ۵ 

 ؛iCloud تبدیل منودن مرکز ملی معلومات افغانستان به  . ۰ 

 تطبیق پروژه دیجیتل کاسا؛ . ۰ 

  ؛) MSP پرداخت معاشات از طریق موبایل ) . ۲ 

 ریفورم های وزارت؛ -تطبیق پروژه های واحد  .۶ 

  ؛) ARCA توسعه زیربنا برای تصادیق و معامالت الکرتونیکی ) . ۰ 

 ایجاد استیشن زمینی ستالیت برای سکتور تعلیمی و صحت؛ . ۱ 

 

 



 
 د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت کې د رستیري ميل ورځ وملانځل شوه

مهاله د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت مرشمتمابمه همم د  غونډې هم د دولت رهربي پالوي لخوا د رستیري ميل ورځې په ویاړ د ملانځ

 هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د رسښندنو او قربانیو څخه د ستاینلیکونو او ګلونو په وړاندې کولو رسه ستاینه وکړه.

 په دې غونډه کې، د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومه خاوري دفاعي او امنیتي ځواکونه د هیواد د وقار ، سوکالۍ او خپلواکمۍ

 سمبول وبلل.



  ۹۹جلسه آنالین محرتم معصومه خاوری با رییسان مخابرات 
 والیت با هدف هامهنگی بیشرت 

والیت کابل، از طریق ویدیو   محرتم معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور شامری از رئیسان مرکزی از جمله رئیس مخابرات 

  . والیت صحبت کرد ۰۰کنفرانس با روئسای مخابرات 

های دیجیتل  طرح  ساله وزارت، تعقیب تعهدات کنفرانس جینوا، برگزاری کنفرانس ملی دیجیتل سازی افغانستان، ترتیب  ۰ترتیب پالن سرتاتیژی 

  . مورد بحث این جلسه بود های دیجیتلی از موضوعات  های آموزشی والیتی برای ایجاد و رشد مهارت سازی والیتی، برگزاری ورکشاپ

توجه همه   و   معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن تأکید بر پیشربد منظم وظایف روزمره توسط روئسای والیتی، خواستار تالش

 . های الزم در این مورد شد جانبه آنها در مورد فراهم کردن مقدمات و زمینه ها برای دیجیتل سازی پروسه ها و ایجاد طرزالعمل

  . سپس روئسای والیتی هر کدام به نوبه خود مشکالت، پیشنهادات و نظریات خود را با رهربی وزارت رشیک ساختند

ها  روز آینده، طرح ۰۱   در اخیر بانو خاوری ضمن استامع پیشنهادات و نظریات رئیسان مخابرات والیات از روئسای والیتی مخابرات خواست تا ظرف 

تا هرچه زودتر این اسرتاتیژی نهایی و   ساله وزارت و همچنین پروسه دیجیتل سازی با مرکز رشیک سازند  ۰و پیشنهادات شان را در مورد اسرتاتیژی 

  و بر اساس آن تصامیم و اقدامات بعدی انجام شود.



  . کې تررسه شو دا برنامه د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې معصومه خاوري، د وزارت یو شمیر رئیسانو او ښځینه کارمندانو په ګډون 

توګه د دې وزارت   د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې د مارچ امته، د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې ټولو میرمنو په ځانګړي 

  . زړورتیا او هڅو پایله ده ښځینه کارمندانو ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې نن ورځ په مختلفو څانګو کې د ښځو شتون د دوی د 

وکړ چې میرمنې   اغلې خاوري د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ په سکتور کې د ښځو له فعال حضور څخه خوښي څرګنده کړه، خو ټینګار یې 

کارولو رسه محرومیت او نابرابرۍ   کولی يش د تخنیکي پوهې په ترالسه کولو رسه پدې سکتور کې خپل حضور پیاوړی کړي، او د ټکنالوجۍ په 

  له منځه یويس

لخوا هم په الره   پدې برنامه کې، د سایربي امنیت په برخه کې د ښځو ځواکمنتیا لپاره د پوهاوي ورکشاپ د معلوماتو سیسټمونو امنیت ریاست 

  . واچول شو

پوهاوي، د   د معلوماتو سیسټمونو امنیت رئیس ښاغيل محمد حسیني وویل چې د پروګرام اصيل هدف د سایربي امنیت په برخه کې د میرمنو 

  میتودونو پوهیدل دي بیالبیلو ګواښونو، خطرونو او سایربي جرمونو رسه بلدتیا ترالسه کول او همدارنګه د معلوماتو خوندي کولو په 

کارمندانو لپاره به هم پيل   ښاغيل حسیني وویل چې د پوهاوي دغه پروګرام به د ادارو اړتیاوو رسه سم په راتلونکي کې پراخه يش او د نورو ادارو 

   يش.

د ښځو نړیواله ورځ د سایربي امنیت په برخه کې د ښځو ځواکمنولو په موخه د 

 مخابراتو په وزارت کې وملانځل شوه



 دیجیتل کاسا با اهداف پایدار و زمینه ساز اتصال منطقه ای  پروژه

ارزیمابمی   در نشستی که با حضور محرتمه معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مسووالن پروژه دیجیتمل کماسما بمه همدف 

  تخنیکی این پروژه برگزار گردید، روی چگونگی ترسیع و تحقق بهرت اهداف این پروژه صحبت شد.

وزیر مخابرات در این نشست پس از استامع گزارش مسووالن این پروژه تأکید منود که این پروژه جزء از پروژه های مهم بانک جهمانمی بمرای 

جنیوا بمه   مناسب در راستای افغانستان دیجیتلی است و مطابق به تعهداتی که افغانستان در کنفرانس   اتصال و فراهم ساخنت فرصت های 

  جامعه جهانی سپرده است، ایجاب می کند که با رسعت بیشرت و به گونه مؤثر و پایدار به پیش برده شود

کرد، به گمونمه   دراین جلسه تأکید شد تا مسووالن این پروژه در مطابقت با پالنها و سرتاتیژی های مربو  که به عنوان نقشه راه عمل خواهند 

و در مراحل مختلف گمزارش  مؤفق و با درنظرداشت پایداری نتایج آن به خصوص بسرتسازی برای اتصال و دیجیتل سازی ادارات، آنرا تطبیق 

   آن را با رهربی وزارت رشیک سازد.



 

اشرتاک و سخرنانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در یازدهمین اجالس 

 بوسفروس، در شهر استانبول کشور ترکیه  

شهر استانمبمول     که در    BOSPHORUS SMMIT 11معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دریازدهمین کنفرانس بوسفروس  

  . برگزار شده بود اشرتاک و سخرنانی منود کشور ترکیه تحت عنوان تاثیرات اجتامعی دیجیتاالیزیشن

تاکید منموده یماد آور شمد کمه   داری  معصومه خاورى در این کنفرانس براهمیت استفاده از فناوری ارتباطات یا تکنالوژی در شیوه حکومت
در پیشربد کارها و هممچمنمیمن بماعمث   ها، کاهش فساد، رسعت عمل  سازی و شفافیت در پروسه داری الکرتونيک باعث ساده تقویت حکومت

  . گردد ها می ها و همچنان باعث پیرشفت اقتصادی دولت و ملت جوي در وقت و هزینه رصفه

سازی برجامعه نیز اشاره منموده یماد آورشمد کمه اممنمیمت  هایش، در مورد تاثیرات منفی دیجیتل معصومه خاوری در قسمت دیگر از صحبت

های اجتمامعمی  مجازی، اعتیاد به شبکه  های جعلی، زندگی  رایت، حساب های دیجیتلی، حق کاپی معلومات، حریم خصوصی، تغییر در داده

  هاست. های دنیای دیجیتل است که مدیریت آن نیازمند کار مشرتک دولت و جرایم سایربی از چالش

وضمعمیمت و   هایش یاد آور شد که یکی از اهداف اشرتاک ما در این نشمسمت، ارزیمابمی  وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پایان صحبت

پرداخنت به یکی از نیازهمای   ها و در نهایت تقویت همکاری، مشارکت و  سازی تجارب و دیدگاه ظرفیت نهادهای حارض در این جلسه، رشیک

پس از شیوع ویروس کرونما، بمیمشمرت  عرص فعلی از جمله دیجیتل سازی، فواید و معایب آن و همچنین تاثیرات اجتامعی این پدیده است که 

  ها قرار گرفته است. مورد توجه دولت و ملت

های عضو نیز  قابل ذکر است که این کنفرانس در هشتم و نهم ماه مارچ برگزار شده بود و رییس جمهور ترکیه و منایندگان کشورها و سازمان 
 . در آن اشرتاک و صحبت منودند



 

 اسرتاتیژی سه ساله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 در جلسه هیات رهربی وزارت مورد بحث قرار گرفت

رای معین   نشست هیات رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به ریاست محرتم معصومه خاوری و اشرتاک احمد مسعود لطیف 

  . پالیسی و پروگرام و رییسان بخشهای مختلف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دایر شد

جنیوا، با هدف   ی وزارت، تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس  در این جلسه روی موضوعات مختلف از جمله ترتیب اسرتاتیژی سه ساله

یا سیستم مدیریت وظایف)داخلی(   TMS  صلح، رفاه و خودکفایی، بررسی چگونگی و میزان اجراآت مصوبات کابینه و همچنین ایجاد سیستم 

  . گونه مفصل بحث و صحبت شد وزارت به 

ی   های ریاست های شامل جلسه، به آنها هدایت داد که در قالب کمیته وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پس از استامع نظریات و صحبت

 های خود را برای غنامندی بیشرت این اسرتاتیژی رشیک سازند. موظف، نظریات و دیدگاه



 

 

 

 

 

 

نکسا چگونه باعث رسعت، مصوونیت و کاهش قیمت انرتنت افغانستان 

 می شود؟

اندازی شد و فازهای توسعه آن جمریمان دارد. ایمن   راه ۰۰۱۰پروژه نکسا یکی از پروژه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است که در سال 

رشکت ارايه کننده خدمات انرتنتی و متامی رشکت های مخابراتی وصل گردیده و خدمات خویش  ۵۰ بیش از  اندازی الی اکنون با زیربنا از زمان راه

                                را ارايه می دارد.

 Internet)      است که به وسيله آن ترافیک انرتنت و اطالعات توسط رشکتهای خدمات انرتنتی  زيربناي فزيکی  )NIXA(مرکز تبادله انرتنت افغانستان 

Services Providers(    تبادله می گردد.  داخلی  

 به منظور فعالیتهای زیر ایجاد شده است: )NIXA(مرکز تبادله انرتنت افغانستان   

 حفظ محرمیت اطالعات.

 کاهش در مرصف بندویت.

 بلند بردن رسعت و کیفیت انرتنت.

 افغانستان. ایجاد گیتوی برای ترافیک داخلی انرتنت

افغانستان می باشد که بمرای اممنمیمت و ممحمرممیمت  داخلی برای ترافیک داخلی انرتنت )Gateway(یکی از اهداف پروژه نکسا ایجاد یک گیتوی 

یر معلومات بسیار مؤثر می باشد و همچنین برای رسعت بخشیدن به ترافیک داخلی کشور نقش عمده را بازی می کند زیرا دیگر ترافیک انرتنت، مس

 طوالنی قبلی را طی نخواهد کرد.

در  منوده و گیتوی داخلمی  قبل از ایجاد مرکز نقطه تبادله انرتنت، رشکت های ارائه کننده خدمات انرتنت، انرتنت را از کشورهای مختلف خریداری

صورت میگرفت و متمام تمرافمیمک در  Routingافغانستان ایجاد نگردیده بود به همین لحاظ از گیتوی های کشورهای ارایه کننده خدمات انرتنتی 

ممت گیتوی خارج از کشور تبادله میگردید که  این کار ضمن عدم اطمینان از مصوونیت و محرمیت دیتا، سبب می شد تا انرتنت با رسعت کمرت و قیم

 به دلیل طی منودن مسیر طوالنی امکان پذیر بود.  ) lose of package(بلندتر ارائه گردد. در عین حال از دست رفنت اطالعات 

به کشورهای ارائه کننده انرتنت پول گزافی پمرداخمت  )Per MB(از جانب دیگر رشکت های بزرگ خدمات انرتنتی برای تبادله ترافیک داخلی کشور 

قادر به تبادله ترافیک داخلی انرتنت، مصئونرت و بما رسعمت  )NIXA(می منایند، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ایجاد مرکز تبادله انرتنت 

 و مخابراتی می باشد. ISPsبهرت برای رشکت های 

  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بخش های ذیل را تحت پوشش قرارداده است:

 شده است.  که در داخل افغانستان ذخیره  Dataدسرتسی به 

ترافیک را تبادله می مناید. وصل سازی رسورهای ذکر شده بما  Gig  6  که در یک ثانیه بیش از DNS Root Serveمحلی سازی فیسبوک، گوگل و   

  داخل کشور تبادله گردد و مصؤنیت اطالعات کاربران انرتنت را افزایش دهد.  فیصد ترافیک اطالعات در  ۱۱مرکزتبادله انرتنت باعث میگردد تا

ه رائمبنابراین گفته می توانیم که نکسا یکی از زیربناهای بسیار مهم و کلیدی برای تبادله اطالعات کاربران رشکت های مخابراتی و رشکمت همای ا

کننده خدمات انرتنتی می باشد که از یک طرف باعث افزایش رسعت، مصؤنیت و در عین حال سبب کاهش قیمت در پروسه تبادله انرتنت و دیمتما 

 می شود.



 

 

 

 

ه د خپه درایم، جرم، شهر بزرګ او شغنان ولسوالیو کې له روشن او سالم مخابرايت شبکو او مخابرايت خدمتونو ته د الرسيس پروژو د نهم پړاو څ -۰
 څلورو نويو انتنونو نصب کول.

 او مخابرايت خدمتونو ته الرسيس پروژې د نهم پړاو د څلورو سایټونو رسوې. TDFد نسی، مایمی، کران، منجان او بهارک په ولسوالیو کې د  -۵

پروژې اړوند نوري فایرب شبکې رسه د والیت په مرکز کې د ټولو دولتي ادارو، ښوونیزو او تحصیيل بنسټونو د نښلولو پمه مموخمه  CASA 2000د  -۰
 رسوې د تخنیکي ټیم لخوا بشپړه شوې ده

ښوونځیو نښلولو په موخه تخنیکي رسوې  ۰۲د والیت په مرکز، کشم او یفتل ولسوالیو کې د پاینټ تو پاینت له الرې د نوري فایرب شبکې رسه د  -۰
کمې بشپړه شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا او والیتي روغتون ریاست، د شهید سایف لیسې او داراملعلمین د وصلولوکار د بشپړیدو په حمال 

 دی.

 تنو نارینه او ښخینه زده کوونکو جذبول. ۵۱د معلومايت ټکنالوجۍ ریاست د روزنیز مرکز بیا فعالول او د کمپیوتري پروګرامونو د زده کړې لپآره  -۲

 افغانۍ عواید راټولول. ۰۶۱۱۱۱۱د والیت مستوفیت په همکارۍ د تیرو کلونو د مخابرايت خدمتونو له درکه  -۶

 د والیت په کچه د مخابرايت خدمتونو دوامداره څارنه -۰

ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د برنامې له مخې د بدخشان د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ ریاست او د سیممه یمیمزو ارګمانمونمو ادارې او 
 واحدونو د خپلو کړنو او دندو په اړه خلکو ته راپور ورکړ.

د بدخشان والیت د نظارت او ارزونې کارپوه ښاغيل ضمیر خان عزیزي د ټولو سکتورونو په استازیتوب ، د دې والیت ډیجیټل همممغمږی کمونمکمي 
 ادارې په شمول د دې سکتور السته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. 

مايل کال کې د بدخشان مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ ریاست  ۹۹۱۱د 

 مهمې کړنې او السته راوړنې



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکمیل و فعال سازی یک سایت روشن در منطقه دره بجگل ولسوالی دواب. -۰

از طریق سایت مخابراتی روشن در مناطق  )sharing(سایت مخابراتی اتصاالت با استفاده از سیستم رشیک سازی  ۰فعال سازی به تعداد  -۵

 چرتاس مربو  مرکز نورستان، مناطق بونی و اکت بن ولسوالی واما و منطقه بجگل ولسوالی دواب والیت نورستان.

 سایت مخابراتی از سیستم ماهواره به سیستم مایکروویف در ولسوال نورگرام. ۱وصل تعداد – ۰

 افغان بیسیم در ولسوالی نورگرام. 3Gآغاز فعالیت خدمات  -۰

 کیلومرت در مسیر شاهراه والیات نورستان و کرنها در تفاهم با وزارت فواید عامه. ۶کندنکاری و فرش پایپ برای کیبل فایربنوری به طول  -۲

در ولسوالی های دواب و مندول؛ اما متاسفانه به دلیل عدم امنیت در  )TDF(تکمیل رسوی دو سایت مخابراتی روشن از پروژه نهم تی دی اف  -۶

 مناطق یاد شده کار آن متوقف میباشد.

به سلسله برنامه حساب دهی دولت به ملت توسط ریاست ها و واحدهای ادارات محلی، ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت نورستان 

به مردم  ۰۰۱۱کارکردهای خود طی سال مالی   طی محفل رسمی که در تاالر کنفرانس های مقام والیت نورستان برگزار شده بود از اجراآت و 

  . گزارش داد

عبدالغفور ملکزی والی والیت نورستان به منایندگی از متام سکتورها از جمله ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این والیت در مورد 

  این سکتور معلومات ارائه کرد دستاوردهای 

کارکردها و دستاوردهای مهم ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت 

 ۹۹۱۱نورستان طی سال مالی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د لغامن والیت د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ رئیس ښاغيل محمد هامیون شمس له ورکړل شوې هدف څخه د ډیر عاید راټولولو له امله 

 وستایل شو او نوموړي ته د والیت مقام لخوا د دریمې درجې ستاینلیک ورکړل شو.

 سلنه ډیر عاید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپاريل دي. ۰۵۰٫۵۶مايل کال کې، یاد ریاست د ټاکل شوي هدف څخه  ۰۰۱۱په 

د لغامن والیت مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ ریاست د عوایدو په راټولولو کې د 

 زیاتوايل له امله وستایل شو



 

 کارکردها و دستاوردهای مهم ریاست 

 ۹۹۱۱مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت رسپل طی سال مالی 

  .Govnet   باب لیسه و انستیتیوت جهت وصل انرتنت رایگان از طریق پروژه  (۵۰( اداره محلی و به تعداد )۲۲رسوی به تعداد ) .   ۰

  . به منظور استفاده مؤثر و جلوگیری از مفقود شدن اجناس اداره  Inventory Management System  ایجاد دیتابیس .   ۵ 

  . ایجاد دیتابیس به منظور چگونگی اجراآت مکاتب دریافتی از مرکز و ادارات دولتی .   ۰ 

  . های انرتنتی دفاتر مقام والیت طرح و دیزاین شبکه .   ۰ 

  . در مرکز والیت  )Point to Point  )P2Pنظارت از نصب تجهیزات جهت وصل نه باب مکتب از طریق انرتنت  .   ۲ 

  . درمنطقه دهنه ولسوالی بلخاب   TDF  اعامر و بهره برداری به تعداد یک سایت مخابراتی افغان تیلیکام از پروژه تی دی اف .   ۶ 

  . ولسوالی بلخاب در مناطق پیرغوله، گلوز و شاخدره    TDF  اعامر و بهره برداری به تعداد سه سایت مخابراتی روشن از پروژه تی دی اف .   ۰ 

رسپل و قریه   رسوی تخنیکی به تعداد سه سایت مخابراتی افغان بیسیم در منطقه سبزی کالن ولسوالی سوزمه قلعه، منطقه شیرم ها مرکز  .     ۱  

  . کاشان ولسوالی کوهستانات

  . طرح و ترتیب مکانیزم جامع جمع آوری و رسیدگی به شکایات مردم در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی .   ۱ 

  ( افغانی عواید توسط این ریاست۰۰۵۵۵۱۱جمع آوری یک میلیون وچهار صد و بیست دو هزار و دوصد ) .   ۰۱

رسمی که در  به سلسله برنامه حساب دهی دولت به ملت، انجنیر حسین قربانی رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت رسپل طی محفل 

گزارش ارایه کرد و به سواالت   به مردم  ۰۰۱۱کارکردهای خود طی سال مالی   تاالر کنفرانس های مقام این والیت برگزار شده بود از اجراآت و 

   پاسخ داد



د ننګرهار واليت د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ نوی 
 رئیس رسامً دنده پيل کړه

د ننګرهار واليت د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ نوی رئیس ښاغيل شفیق الله مشفق د یوې غونډې په ترڅ کې د والیت مرستيال 

پوهنوال بربک مياخېل لخوا چې د واليت برشي رسچينو رئيس احمد ضياءعبدالزي او نورو مسئولينو هم حضور درلود مسئولينو ته ور 

 وپېژندل شو او رسامً يې دنده پيل کړه.

 نوموړي د مخکيني رئیس عبدالرازق ثاقب د تر رسه کړيو هڅو ستاينه وکړه او نوي رئیس ته يې په چارو کې د برياليتوب هيله وکړه.

د دې ادارې نوي رئیس شفيق الله مشفق وويل، چې په دې واليت کې به ډیجیتلی خدماتو همغږي ته کار وکړي او همدا راز د بریښنایی 

 حکومتداري او معلومايت ټيکنالوژۍ په برخه ولس ته خدمات وړاندي کړی.



 

کارکردها و دستاوردهای مهم ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت 

  ۹۹۱۱لغامن طی سال مالی

  .  پایه آننت جدید رشکت های مختلف مخابراتی ۰. نصب ۰

  G 3 به خدمات     G 2آننت مخابراتی از خدمات  ۵۰بهبود خدمات     -  ۵ 

 کیلومرت به انرتنت ۵٫۱۱۲اداره دولتی از طریق فایربنوری به طول  ۵باب مکتب و  ۰وصل   -  ۰ 

  . کیلومرت از درونته تا پل استحکام ۲۵بطور جداگانه با طول   ACG  متدید کیبل فایرب نوری رشکت های افغان بی سیم و  -  ۰ 

  . دیجیتل کاسا   govnet  اداره دولتی و مکاتب جهت اتصال به اینرتنت از طریق پروژه ۱۰تکمیل رسوی   -  ۲ 

  . به انرتنت  WiMAX  و   P 2 P  باب مکتب از طریق ۰۶وصل   -  ۶ 

  . ( تلویزیون در شهر مهرتالم1و )  FM  ( رادیوی1توزیع فریکانس صدا برای )  -  ۰ 

  . تن از مراکز آموزش تکنالوژی معلوماتی در دو دوره آموزشی ۰۱۱فراغت به تعداد   -  ۱ 

مبارزه جدی در برابر فروشات غیرقانونی سیمکارت ها در شهر مهرتالم و ولسوالی ها صورت گرفته که در نتیجه فروش سیمکارت    -   ۱  
  . غیر راجسرت شده صفر گردیده است های 

  . بازسازی پُسته خانه والیت لغامن به بطور مدرن و معیاری  –   ۰۱ 

  . تُن خدمات پُستی صادره و وارده ۰٫۲توزیع حدود   -  ۰۰ 

  . جلد پاسپورت از طریق پُسته خانه مرکزی ۰۱۱۰توزیع به تعداد   -  ۰۵ 

  درصد بیشرت از هدف تعیین شده توسط مستوفیت میباشد ۰۵۰٫۵۶میلیون افغانی عواید که این عواید  ۰٫۰۵جمع آوری مبلغ  .   ۰۰ 

محفل   به سلسله برنامه حساب دهی دولت به ملت، محمد هامیون شمس رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی والیت لغامن طی 
به مردم     ۰۰۱۱کارکردهای این ریاست طی سال مالی   رسمی که در تاالر کنفرانس های مقام این والیت برگزار شده بود از اجراآت و   
   گزارش ارایه کرد و به سواالت پاسخ داد 



یا اداره بین املللی توزیع نمام و    )ICANN(   های معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره  این برنامه توسط ریاست امنیت سیستم

 Hosting(   ، رشکتهای فراهم کننمده فضمای انمرتنمتمی  )ISPs)    منرب، به صورت آنالین دایر شده بود و منایندگان رشکتهای فراهم کننده انرتنت

Providers(  های والیتی این وزارت اشرتاک منوده بودند و ریاست .  

ظمرفمیمت و   های معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، هدف از راه اندازی این برنامه را ارتمقمای  محمد حسینی رییس امنیت سیستم

ممقمابمل حمممالت   های مربو  را در  آگاهی دهی برای کارمندان بخشهای تخنیکی و آی تی ادارات فوق الذکر خواند تا بتوانند امنیت سیستم

  . سایربی قوی بسازند

سماالنمه بمرای   یا دومین افغانستان نیز عضویت آنرا دارد و   af.   ، اداره بین املللی توزیع نام و منرب در سطح جهان است که بخش  ICANNاداره

  . مناید های آموزشی را راه اندازی می کشورهای عضو و رو به توسعه، برنامه

آگاهی دهی رایمگمان،   به خاطر فراهم کردن این برنامه و آموزش و    ICANN  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن اظهار قدردانی از اداره

  خواستار همکاری های بیشرت و تداوم و گسرتش این نامه ها در آینده شد.

در وزارت     DNSSEC   و   DNS در مورد    برنامه آموزشی آنالین

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار شد


