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وزیر مخابرات :قیمت اینترنت بصورت قابل مالحظه ای پایین خواهد آمد

ــــــــــسرمقاله

رهیافت های حکومت
برای کاهش فقر چیست؟
حفیظ اهلل ذکی
در کنار ناامنی و عوارض ناشــی از جنگ و خشــونت ،وضعیت
نابسامان اقتصادی ،که ســبب ترویج بیکاری و گسترش فقر در
جامعه گردیده است ،اکنون به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل
شده اســت.اگر آمار وقوع جرم و جنایت همه روزه در کشور باال
می رود ،اگرتروریستان به آسانی می توانند از میان جوانان سرباز
گیری کنند ،اگر امروز هزاران شهروند کشور ما از زن ،مرد ،کودک
و جوان با تحمل ســختی ها و ناگواری های زیاد راهی کشورهای
خارج می شــوند ،اگر محصلین و حتا فارغین دانشگاههای ما به
همه اندوخته های شــان پشت پا می زنند و راه پرخطر مهاجرت
را در پیش می گیرند و اگر صدها کارگر ســاده مجبور می شوند
خانواده شان را در دنیایی از فقر ،بدبختی و بیچارگی رها کرده و
خود به امید رسیدن به بهشت رؤیایی شان ،مسیر خوفناک قاچاق
انســان را انتخاب نمایند ،به یقین که از سر شوق و هوس نیست.
هیچ کس شوق و هوس کشته شدن جوانان و اعضای خانواده شان
را در کوه ها ،دره ها و دریاها ندارد .مهاجرت و پناهندگی ناشــی
از مجبوریت فوق العاده اســت .این مجبوریت گاه منشأ سیاسی
وامنیتی دارد و گاه منشأ فرهنگی و اجتماعی .گاه پدیده برامده از
فقر و درد و رنج اقتصادی است.
در افغانستان همه مشکالت توأمان مردم را تحت فشار قرار داده
است .از یک سو ناامنی های روز افزون زندگی و آرامش را از مردم
سلب کرده است و زمینه های شغلی را در کشور از بین برده است،
از ســوی دیگر تبعیض و تعصبات قومی و مذهبی اصل برابری و
شایسته ســاالری را در جامعه و ادارات نادیده می گیرد و موجب
ضایع شدن حق بسیاری از شهروندان در جامعه گردیده و روحیه
یأس و ناامیدی از آینده را در ذهن غالب مردم برجسته می سازد.
امروز دولت و نهادهای بین المللی آشکارا اعالم می کنند که بیش
از یک ملیون نفر در افغانستان به کمک فوری غذایی نیاز دارند و
بیش از سی و هشت فیصد مردم در زیر خط فقر قرار دارند.
این آمارها نشــان می دهد که دولت وحدت ملی امروزه با چالش
های متعدد امنیتی ،سیاســی و اقتصادی مواجه می باشد .چالش
های که هر کــدام و در هر بخش نیازمنــد برنامه های مدون و
راهکارهای عملی فوری اســت .یکی از مهم ترین مشــکالت،
چالش عمیق و بنیادین اقتصادی اســت .چالشی که خود از ابعاد
و جنبه های گسترده و فراوانی برخوردار می باشد .افغانستان از
کشورهای فقیر جهان به شــمار می رود که آمار بیکاری در آن
بیداد می کند .میلیون ها شــهروند این کشــور در سراسر دنیا
سرگردان اســت که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن
نیازهای اقتصادی است .بسیاری از خانواده ها حتا از تهیه ضروری
ترین نیاز های خود نیز عاجز می مانند .بســیاری از خشونت ها،
نابهنجاری هــای اجتماعی و جنایت های ســازمان یافته و غیر
سازمان یافته از مشکالت اقتصادی و بیکاری نشأت می گیرد .فقر
زدایی و مبارزه با بیکاری یکی از مهم ترین و اساســی ترین نیاز
انسان افغانی امروز را تشکیل می دهد .پس این وظیفه و مسؤلیت
حکومت اســت که باید برنامه های اقتصادی مفید و قابل اجرا را
طرح کند و ســپس با ظرافت و دقت تمام آنها را به مرحله اجرا
بگذارد .اما تاهنوز دورنمای امیــدوار کننده ای در این زمینه به
چشم نمی خورد .از اینرو الزم اســت که دولت در جهت توزیع
عادالنه ظرفیت ها و امکانات اقتصادی کشور نقش فعالتر داشته
باشد و اجازه ندهد تا باردیگر ظرفیت های اقتصادی و توانایی ها
مالی ما به دست عده ای خاص به تاراج رود.
به هر حال در سال مالی و میالدی پیشرو باید دید که آیا حکومت
وحدت ملی مــی تواند به انتظارات و نیازمنــدی های اقتصادی
کشــور پاســخ دهد یانه .حکومت با کارکردهای مثبت و مفید،
پایه های ضعیف مشــروعیت خود را مستحکم سازد .رفع مشکل
بیکاری و رسیدگی درست به وضعیت معیشتی مردم در باال بردن
مشروعیت و مقبولیت حکومت تاثیر به سزایی دارد و ثبات و دوام
نظام سیاسی را تضمین می کند.

افغانســتان :جناب وحیدی ،از اینکه این
فرصت را به روزنامه افغانستان دادید تا در
مورد آخرین تحوالت و چالش های سکتور
مخابــرات و تکنالوژی معلوماتی با شــما
صحبت کنیم بسیار سپاسگذارم.
عبدالرزاق وحیدی :باعث افتخار من است
و از شــما نیز تشــکر می کنم .نهادهای
دولتی به همه رســانه های چاپی ،رادیویی
و تلویزیونی و رسانه های دیجیتال ضرورت
دارد تا بطور واضح و شــفاف و به درستی
تالش ها ،موفقیت ها ،و مشــکالت موجود
را اطالع رســانی نماید تا واقعیت ها برای
شــهروندان و نمایندگان آنها روشن گردد.
همچنین به منظور جلوگیــری از بروز هر
گونه شــایعات و اطالعات نادرست ،وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است
تا در همه بخش ها و موضوعات مربوطه ،به
طور گسترده و به موقع اطالع رسانی نماید.
افغانســتان :جناب وزیر ،شما وضعیت
فعلی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در
افغانستان را چگونه توصیف می کنید؟
وزیر مخابرات :از ســال  2001به این ســو
ســکتور مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی
در افغانســتان پیشرفت های قابل توجهی
داشته است .طوری که آمارهای اخیر نشان
می دهد ،حدود  18.5میلیون نفر به خدمات
مخابراتی GSMو بیــش از  400000نفر به
خدمــات مخابراتی لیــن ثابت وCMDA
دسترســی دارند .عالوه بر آن ،بیش از 3
میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند که
از آن جمله تقریبا  2میلیون نفر از اینترنت
نسل ســوم ( )3Gکه از سوی شرکت های
مخابراتــی عرضه می گردد اســتفاده می
نمایند و بقیــه از طریق  DSLو ماهواره به
اینترنت دسترسی دارند .بر اساس تحقیقی
که توسط اداره انکشاف بین المللی ایاالت
متحده ( )USAIDدر ســال  2012انجام
شده 80 ،درصد از زنان بطور مستقیم و غیر
مســتقیم به تلفون های موبایل دسترسی
دارند .حدود  89فیصد تحت پوشــش قرار
داشــته و تقریبا به ارزش  2.5میلیارد دالر
در این سکتور سرمایه گذاری شده است.
قابل تذکر است که شرکت پست افغانستان،
با آنکه به روش قدیمــی فعالیت می کند،
خدمات پســتی عادی و سریع (اکسپرس)
را برای شــهروندان افغانستان در داخل و
خارج از کشور عرضه می کند .اداره تنظیم
خدمات مخابرات افغانستان( )ATRAحرفه
ای تر و فعال تر از گذشته فعالیت می کند.
روش ها و پالیسی های جدید برای نظارت
و کنترول بر کیفیت و کمیت خدمات عرضه
شده ایجاد گردیده است.
افغانستان :شــما در مورد دستاوردها
صحبت کردید .چالش ها چه اند؟
وزیر مخابرات :چالش های بســیاری وجود
دارنــد که از شــروع کار مــن در وزارت
مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتی به آنها
توجه و رسیدگی صورت گرفته است .وقتی
به این وزارت آمدم ،متوجه شــدم که در
دیدگاه استراتژیک وزارت ضعف و نارسایی
های جدی وجود دارد ،که در نتیجه بعضی
پالیســی های موجود به درســتی تطبیق
نمی گــردد و منجر به مشــکالت زیادی
می گردد .مانند افزایــش هزینه و کاهش
کیفیت خدمات انترنتی به دلیل وابستگی
به پاکستان در قســمت خدمات اینترنتی.
بعضــی از پالیســی های دیگــر حتی به
درستی و بطور جامع پالنگذاری نمی شدند،
مانند ضعف مدیریــت در توزیع پایه های
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مصاحبه اختصاصی روزنامه افغانستان با عبدالرزاق وحیدی،
وزیر مخابرات افغانستان در مورد آخرین دستاوردها ،تحوالت و
چالش های عرصه مخابرات کشور

مخابراتی ،که مشکالت زیادی را به بار می
آورد .در قسمت ایجاد استراتژی در سطح
کالن ضعف های کلی وجود داشت ،خواه در
قســمت هزینه پرداختی به پاکستان برای
اتصال به اینترنت و یا مشــکالت در پایه
های شرکت های مخابراتی .بعضی اقدامات
خصوصی ســازی در سکتورها در جمله در
شرکت افغان تلیکام و اداره تنظیم خدمات
مخابراتی افغانســتان نبایــد صورت می
گرفت ،تا از ســوء استفاده جوانب ذیدخل
خصوصی جلوگیری صــورت گیرد .معموال
تالش بر ایــن بوده تا انحصــار وزارت در
قسمت فایبر نوری و بعضی بخش های دیگر
حفظ گردد ،که این یــک اقدام کامال غیر
ضروری بوده و در نتیجه توسعه فایبر نوری
در سطح ملی ناقص مانده است .زیربناها به
نفع شهروندان توسعه نیافته ولی اکنون ما
در حال برنامه ریزی برای تطبیق پالیســی
همه جانبه برای ایجاد دسترسی به اشتراک
گذاری هستیم .تاکنون پروسه های موقت
و مقطعی دنبال می گردید و ســاختارهای
ناقص پیش می رفت ،مانند نداشتن ایستگاه
زمینــی در کابل بــرای  AFSATو عدم
موجودیت راه هایی اســتفاده از فرستنده
های آزاد .دیجیتال سازی واقعی تلویزیون
ها صورت نگرفت در حالی که دو ماه قبل به
پایان رسید .با آنکه زیربناها از قبل موجود
بود ،پروســه ها و طرزالعمل های اتصال به
شــبکه تطبیق نگردیده اســت .حکومت
الکترونیک هنوز در مراحل اولیه می باشد
و تالش ها برای پیشــبرد آن در حال انجام
است .در حال حاضر امور بسیار ابتدایی در
وزارت ها بسیار زمانگیر می باشد و وزارت
ها فاقد سیستم دیجیتال و واحد برای حفظ
و طی مراحل اسناد می باشد .ما راهکارهای
آســان الکترونیکی را برای شــهروندان
در همــه ادارات دولتی پیاده ســازی می
نماییم 70 .فیصد کارمنــدان وزارت ها از
مهارت های ابتدایــی کامپیوتری بی بهره
اند و شــگفت آور اینکه این برای رفع این
مشکل تا هنوز اقدامی نشــده بود ،اما ما
تالش داریم این مشکل را رفع سازیم .ما در
حال کار روی پروژه های ظرفیت سازی به
عنوان راه حل بلند مدت هستیم .ما تالش
داریم تا انســتیتوت تکنالوژی معلوماتی و
مخابراتی افغانستان را با دانشگاه های برتر
جهان وصل ســازیم تا این نهاد را به کانون
تکنالوژی تبدیل نماییم.
افغانستان :جناب وزیر ،چگونه این چالش
ها را رفع خواهید کرد؟
وزیر مخابرات :ما ســه برنامه عمده را طرح
نموده ایم که پس از تصویب از سوی کابینه
و پارلمان ،جهت رفــع این چالش ها روی
دست گرفته خواهد شد.
اتصال منطقوی:
ما مــی خواهیم محیط رقابتــی ای را در
میان کشورهای منطقه برای کاهش هزینه
اینترنت و افزایش عرضــه خدمات ایجاد
نماییم .هدف بلند مدت وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی این است تا افغانستان
را به یــک مرکز ترانزیــت الکترونیک در
منطقه تبدیل نماییم که عواید بسیار قابل
توجهی برای کشور خواهد داشت .می توانم
بگویم که ما در آستانه ایجاد «جاده ابریشم
دیجیتال» هســتیم و در مورد اتصال همه
کشــورهای نزدیک از جمله کشور چین از
طریق کریدور واخان صحبت کرده ایم.
در هشــت ماه گذشته ،اولویت کاری عمده
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بهبود
کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران بوده
است .تاکنون ما دو مشکل را متوجه شده
ایم .اول ،ما بیش از حد به مســیر پاکستان
وابسته ایم ،که مشــکالتی را به بار آورده

است .مثال نرخ اینترنت بلند است و هنوز
هم کمیت پایین اســت و از جانب دیگر
توزیع مراکز مخابراتی در اوایل بطور پالن
نشده صورت گرفته و برج های مخابراتی
بدون برنامه ریزی جامع نصب گردیده اند.
در این قســمت ما مذاکرات چند جانبه
و همه جانبه ای را با کشــورهای منطقه
مانند ترکمنستان ،ازبکستان ،قزاقستان،
قرقیزســتان ،ایران ،چین و روسیه آغاز
کرده ایم.
پالیســی دسترســی آزاد :این مادر همه
پالیسی های نظارتی در آینده خواهد بود.
این پالیسی مبتنی بر همکاری ،همزیستی
و رقابت خواهد بود .نمــی توان جزئیات
این طــرح را در اینجا توضیــح داد ،ولی
می توانم بگویم که این پالیسی به عنوان
پالیسی مقرراتی و نظارتی عمده مخابرات
در ســطح کاربردی عمل خواهد کرد و در
چارچوب قوانین مربوطه در کشور تنظیم
خواهد گردید .همه شرکت های مخابراتی
و انترنتی خصوصــی و دولتی چه در حال
حاضر یا در آینده باید با همدیگر هماهنگ،
سازگار و در همکاری متقابل باشند .همه
دارایی های فیزیکــی غیر منقول باید به
اشتراک گذاشته شود و جوانبی که دارایی
های خود را به اشتراک می گذارد ،ماهانه
 10فیصد حق االمتیاز از جوانب دیگر اخذ
می نماید .همه دارایی های فیزیکی قابل
انتقال می تواند با رضایت متقابل بین دو یا
چند شرکت و بدون موافقت سایر شرکت
ها به اشتراک گذاشته شود .بر اساس این
پالیسی ،دو یا چندین شرکت انفرادی نمی
تواند خارج از این پالیسی سرمایه گذاری
مشــترک و یا همکاری های کوتاه مدت و
یا بلند مدت نماید که مقررات آن را نقض
نماید .توســعه فعالیت های تجارتی جدید
توسط هر شرکت باید بر اساس حق االمتیاز
صورت گیرد .همه شرکت های جدید که در
این تجارت می خواهند فعالیت نمایند ،باید
از چنین الگویی پیروی نمایند.
در قســمت حکومت الکترونیکی ،برنامه
ریــزی برای متمرکز ســازی پلتفرم ها و
سیستم های مدیریت معلوماتی در میان
ادارات مختلف دولتی انجام شــده است.
بــرای این منظور ،یک پالیســی جامع و
واقع بینانه حکومــت الکترونیکی ایجاد
شده اســت و ما در مرحله قبل از تطبیق
بسیاری از جنبه های حکومت الکترونیکی
می باشیم .ما بعضی برنامه های آزمایشی
را در بعضــی ادارات دولتی روی دســت
گرفته ایم ،اما هدف اصلی ما این اســت
که معلومات پراکنده را بهم ارتباط دهیم
که به شــفافیت ،پاســخگویی و موثریت
بیشتر در امور مدیریتی روزمره منجر می
گردد .ما در حال حاضر بر تبادله و گردش
الکترونیکی اطالعات و اسناد میان ادارات
دولتی متمرکز می باشــیم تا کار سریع تر
و شفاف تر انجام شــود ،و در عین حال،
ما یک سیســتم را برای ثبت ،طی مراحل
و تحویل دهی پاسپورت ایجاد نموده ایم.
حکومت الکترونیک فقــط یک پروژه یا
یک برنامه نیســت ،بلکــه برنامه جامعی
است که نیاز به ایجاد فرهنگ کاری برای
تغییر دیدگاه ،نگرش و اجراآت دارد .با این
حال ،ما متعهد به انجام این کار هستیم و
خوشبختانه ،تمویل کنندگان بین المللی از
جمله بانک جهانی مشتاق به حمایت از این
پروژه می باشد.
از ســوی دیگر ،چهارمین پــروژه بلند
پروازانه ای که وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتــی روی دســت دارد ،راه اندازی
 2 AFSATتا پایان سال  2016است .ما با
بعضی سازمان های فضایی گفتگو کرده ایم

معرفی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:
آقای عبدالرزاق وحیدی مدارک لیســانس و ماستری خود را از دانشگاه اصفهان ایران
کسب کرده است .وی پس از بازگشت به افغانستان به عنوان عضو کمیته کانکور تعیین
شــد تا سیستم امتحان کانکور را کامپیوتری سازد .او در سال  2005برای کمک به طرح
برنامه ها و استراتژی های وزارت معارف به سازمان یونسکو پیوست.
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و به ما گفته شده که با مبلغ یکصد میلیون
دالر می توانیم ماهواره ای با  24فرستنده
داشته باشــیم .به عالوه ما توافق کردیم
تا این پول را در  10ســال بصورت اقساط
ده میلیونی پرداخت نماییم .ما امیدواریم
جوانــب تمویل کننده بیــن المللی به ما
حدود  10میلیون دالر در ســال برای این
پروژه کمک نماید.
افغانستان :جناب وزیر ،نمونه ای از آنچه
را که شــما تا کنون در قسمت کیفیت و
کاهش هزینــه اینترنت انجام داده اید،
توضیح دهید؟
وزیر مخابرات :وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتــی با طرح اتصــال منطقه ای دو
هــدف را دنبــال می نمایــد .هدف اول
کاهش وابستگی به پاکستان و پیدا کردن
مسیرهای جایگزین برای دریافت اینترنت
بود .خوشــبختانه ،به تازگی دو قرارداد
انترنــت  10گیگابایتی را با قزاقســتان با
هزینه های  75000و  85000دالر و قرارداد
دیگری با ایران با هزینــه  105000دالر را
نهایی کردیم که در مقایســه با پاکستان
بسیار ارزان تر و با سرعت بهتر است .یک
قرارداد دیگر  10گیگابایتی با قرقیزستان
امضا شده و در حال حاضر تحت آزمایش
فنی قرار دارد .وقتی این قراردادها اجرایی
گردد ،می توانم به شــما اطمینان دهم که
قیمت اینترنت بصــورت قابل مالحظه ای
پایین خواهد آمــد و کاربران ،خدمات با
کیفیت باالیی را دریافت خواهند کرد .الزم
به ذکر اســت که با وارد کردن اینترنت از
قزاقســتان ،ما تا حدی به هدف بلندمدت
خود که تبدیل افغانستان به مرکز ترانزیت
اطالعات در منطقه است ،دست یافته ایم.
افغانستان :شــما در مورد نبود دیدگاه
اســتراتژیک در ســکتور مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی صحبت کردید ،چه
چیزی باعث می شود شما با نگاه متفاوتی
کار نمایید؟
وزیر مخابرات :من تالش دارم تا به تدریج
از «رویکرد پروژه محور» به سوی «برنامه
محور» شــدن حرکت نماییم .من کامال بر
شناسایی پتانســیل های منطقه ای برای
افغانستان و همچنین نوسازی و بازنگری
در نیازمندی های مقرراتــی ،ایجاد یک
طرح ملی توســعه مخابراتــی ،که وجود
ندارد ،تطبیق دسترســی به اطالعات از
راه دور ،رای دهــی از راه دور ،راه اندازی
مجدد تذکره الکترونیکی ،شروع پاسپورت
الکترونیکی تمرکز دارم.
پالیســی های در حال توسعه در وزارت
مخابرات عبارت اند از پالیسی رشد صنعت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،طرزالعمل
داخلــی اداره تنظیم خدمــات مخابراتی
افغانســتان ،طرزالعمل کنترول و سنجش
کیفیت ،پالیسی دسترســی آزاد ،قوانین
جدید امنیت ســایبری ،قانون معامالت
الکترونیکی ،قانون امضای دیجیتال ،پالن
ملی توسعه مخابرات.
باید تصریح نمایم که وقتی قوانین جدید
از ســوی کابینه و پارلمان کشور منظور و
تایید گردد و به مرحله اجرا گذاشته شود،
شــرایط تغییر خواهد کرد و بیشتر برای
رشد سکتور مساعد خواهد بود.
افغانستان :فایبر نوری یکی از مهمترین
پروژه ها در افغانســتان است .لطفا در
مورد پیشرفت این پروژه توضیح دهید؟
وزیــر مخابرات :بر اســاس تــازه ترین
معلومات موجود در وزارت 23 ،والیت به
شبکه فایبر نوری وصل گردیده است .در
پنج والیت به کمک مالی بانک جهانی کار
جریان دارد و الی  2017تکمیل خواهد شد.
طرح جدید که به نام «فایبر در خانه» یاد

می شود در شــهرهای عمده افغانستان
اجرا می گردد .هشــت والیــت دیگر به
دالیل مختلف از جمله کمبود منابع مالی،
ناامنی و نبود جاده مناسب هنوز تحت کار
نیســت .در طول چند ماه گذشته ،بر حل
مشــکالت مالی این پروژه متمرکز بودیم.
خوشــبختانه ،بانک جهانی بطور مقدمات
از برنامه حمایت نموده و برخی ســرمایه
گذاران خصوصی آماده تامین مالی پروژه
ها هســتند .می توانم اطمینان دهم که
در طول چند ســال آینــده همه والیات
افغانستان به شــبکه فایبر نوری متصل
خواهد شد .و من بطور جدی به اجرای این
طرح ملی متعهدم.
در گذشــته ،همچنین عدم هماهنگی و
همکاری بین نهادهــای مربوطه زیربناها
قابل مشاهده بود .ما طرحی را ایجاد کرده
ایم و اکنون در مرحله نهایی امضای تفاهم
نامه با ادارات مربوطه مانند دافغانســتان
برشــنا شــرکت ،وزارت احیا و انکشاف
دهات ،شــهرداری ها و وزارت فواید عامه
قرار داریــم .وقتی این تفاهم نامه به امضا
برســد ،هزینه های عملیاتــی کاهش و
سرعت کار برای توسعه فایبر نوری افزایش
خواهد یافت.
هیچ پالیســی واضحی برای جلب سکتور
خصوصی برای ســرمایه گذاری در برنامه
های زیربنایی کلیــدی مانند فایبر نوری
وجود ندارد .اخیرا تیــم تخنیکی وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،پالیســی
دسترســی آزاد را طرح نموده است که به
زودی جهت تصویب به کابینه ارائه خواهد
شد .وقتی این پالیســی نهایی گردد ،ما
می توانیم سرمایه گذاران خصوصی را به
سرمایه گذاری در توسعه و گسترش شبکه
فایبر نوری در سراسر کشور تشویق کنیم.
من مطمئن هســتم که این پالیسی به ما
کمک خواهد کرد تــا این تکنالوژی را در
سال های آینده به واقعیت تبدیل کنیم.
افغانستان :دستاوردهای شما در قسمت
حکومت الکترونیک چیست؟
وزیر مخابرات :ما تفاهــم نامه ای را با نه
وزارتخانه کلیدی و یک ســازمان مستقل
نهایی نموده ایم .بر اساس این تفاهم نامه،
وزارت مخابــرات و تکنالوژی معلوماتی از
نزدیک با وزارت ها کار می کند و به آنها در
قسمت تطبیق حکومت الکترونیک مهارت
های تخنیکی و حمایت های الزم را فراهم
می ســازد .این روند توسط محترم احمد
ضیا مسعود ،نماینده ویژه رییس جمهوری
در حکومتداری خوب رهبری می شود.
وزارت مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی
ارزیابی کاملی را برای ســنجش ظرفیت
تخنیکی موجود و شناســایی شکاف ها
برای تطبیــق حکومــت الکترونیک در
وزارت ها انجام داده اســت .این ارزیابی
برای تطبیق ایــن برنامه در ادارات دولتی
استفاده خواهد شد و اولین بخش کار وصل
ساختن سیســتم های موجود ارتباطات و
اسناد خواهد بود.
توزیع دیجیتال پاســپورت ملی توســط
وزارت مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی
نهایی گردیده و توســط کابینه تصویب
شده اســت .وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی سیســتم های الکترونیکی را
برای ثبت نام آنالین ،پرداخت پول و توزیع
ایجاد نموده است .سه اداره دولتی از جمله
وزارت مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی،
دافغانستان بانک و وزارت امور داخله در
این پروسه شامل بودند .تفاهم نامه هایی
برای همکاری طرح گردیده و قرار اســت
هفته آینده امضا شود .اکنون ما با دو اداره
ای که ذکر شــد ،در حــال اجرای مرحله
آزمایشی این برنامه هستیم .وقتی برنامه
نهایی گردد ،آن را راه اندازی خواهیم کرد.
از نظر من این برنامه نقطه عطف مهمی در
حکومت الکترونیک در افغانستان خواهد
بود .توزیع پاسپورت بصورت دیجیتال به
شفافیت در پروســه کمک خواهد نمود و
سهولت های بیشتری برای شهروندان به
وجود خواهد آورد و به احیای شرکت افغان
پســت که در طول سال های اخیر نادیده
گرفته شده ،کمک خواهد کرد.
افغانســتان :جناب وزیر ،توضیحات شما
ما را به عمق دنیای مــدرن تکنالوژی
و نــوآوری بردید .آیــا پیامی برای
خوانندگان ما دارید؟
وزیر مخابرات :اجازه دهیــد بار دیگر از
شــما برای فراهم ســاختن این فرصت
تشکر کنم .در وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی ،ما از منافع افغان ها و افغانستان
محافظت خواهیم کــرد و تالش خواهیم
نمود تــا بهترین خدمات را که ســزاوار
مردم افغانســتان است ،عرضه نماییم .اما
نباید فرامــوش کنیم که که محدودیت ها
و چالش های زیادی وجــود دارد .وزارت
مخابرات و تکنالــوژی معلوماتی متعهد
اســت تا افغانســتان را به یک «جامعه
مدرن اطالعاتی» تبدیل نماید .باید منتظر
پیشرفت های بیشتر باشیم.
سپاس از شما

در سال  ،2006آقای وحیدی به عنوان رییس عمومی ریاست اداری وزارت مالیه منصوب
شد .در سال  ،2010آقای وحیدی توســط داکتر انوارالحق احدی به مقام ریاست دفتر
وزارت مالیه ارتقا یافت .سپس ،او از ســوی حامد کرزی ،رئیس جمهور سابق کشور به
عنوان معاون اداری وزارت مالیه منصوب شــد .و در  21اپریل ســال  ،2015عبدالرزاق
وحیدی به عنوان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منصوب شد.
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دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
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