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وبایل )محصول مخابراتی( حساب ی کریدت ممالیه٪۱۰وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، از رَوند گردآوری 

 .دهدنمی

ی گی رَوند گردآورشفافیت و چگونه گیری و پژوهش، پیرامون  از شش ماه تالش، پیمرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، پس

 دلیلجایی رسید که رهبری وزارت مخابرات بهی دولت؛ بهخزانهمخابراتی به هایهای شرکتکارت ی کریدتمالیه ۱۰٪

  .اطالعات، به دادستانی معرفی شدنددسترسی به پَیک، از سوی کمیسیون نظارت بر قانونی اطالعات قانونی به هعدم  ارائ

کارت موبایل را در ده درصد کریدت ی رَوند گردآوریای هیأت نظارت کنندهصفحه ۱۴رهبری وزارت مخابرات، گزارش 

  .ی قانونی، خودداری کردندتقاضاشده ی اطالعاتارائه دو صفحه، خالصه و سانسور نموده و از

 

 

 باناطالعات و دیدهبر قانون  دسترسی به گان مردم در شورای ملی، اعضای کمیسیون نظارتی مدنی، نمایندهاعضای جامعه

یم" ریل تا" تنها مانع شفافیت و عملی شدن  سیستمی مشخصی در درون حکومت؛ نهکه حلقه این باوراندشفافیت افغانستان به

دهی درین باره خودداری هم، از حسابساخته و مسووالن اطالعات مربوط به مسایل پولی را محدودکه دسترسی بهشده، بل

  .کنندمی

 عدم  دسترسی به گزارش هیأت

گیری منابع ذیدخل در امور گردآوری پی کار این گزارش با مطالعه، پژوهش ومرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از آغاز به

ین ا به اطالعاتی از منابع رسمی دست یافت که برمبنای آن در دونیم سال گذشته، یه از کریدت موبایل شهروندان کشور،مال

  .استنظارت و گزارش ارائه شده داشته شده و تنها سه بار از چگونگی این رَوند،روند در تاریکی نگه

تن مشمول  نمایندگان  وزارت  ۱۱ ابراتی، متشکل ازی رَوند گردآوری ده درصد محصول خدمات مخهیأت نظارت کننده

 هدف تفتیش وباشد که براساس طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی بهمی ی اترامالیه، وزارت مخابرات و اداره

  .استنظارت ازاین رَوند، توظیف شده

 

 

 و اتصال« ریل تایم»فعال سازی سیستم  وتهیه و منتشر شده بود، بر نصب  ۱۳۹۵نخستین گزارش این هیأت که در عقرب 

 ی خرید وبودجه ۱۳۹۵ی حکومت درهمین سال بود. بربنیاد این گزارش، کابینه تأکید نموده« چارجینگ»آن به سیستم 

پروژه خبر داده بود؛ اما بر خالف تاکید  نصب سیستم ریل تایم را تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم، از مراحل تدارکاتی

ش از این پی تنها از سیستم ریل تایم تاهنوز خبری نیست، بل حتا سیستمی کهمخابراتی، نه این هیأت و مواد قانون محصول

  .نصب شده بود، به دالیل نامعلوم از بین بُرده شده است

در رأس این هیأت گماشته  ۱۳۹۵سال  لوماتی که در عقربزی، مشاور رئیس جمهوری در امور تکنالوژی معهللا ملکرفیع

 هم معلومات مورد نیاز را ارایههای مخابراتیسیستم فعلی وجود دارد و شرکت گوید که امکان  دستبرد ازشده بود، می

  .کنندنمی

محدود است که حتا  َحدیآن هم بهبه دومین و سومین گزارش این هیأت، تااکنون نزد رهبری وزارت مخابرات و دسترسی

 .کاری نکردمتن گزارش، با خبرنگار پیک هم ی کاپیهیچ یک از اعضای هیأت در ارائه

اند، صفحه اختصار نموده ۲به  صفحه ۱۴در گزارش دوم این هیأت که مسووالن وزارت مخابرات محتوای آن را از 

 ی دولتوار شرکت مخابراتی افغان بیسیم به خزانهمانده از گزارش ماهباقی هزار افغانی تفاوت۲۳۱از است: "بیشآمده

 قانونی بوده یا نه؟ است. اما وزارت مخابرات نگفته که برخورد با این تخطی، آیاپرداخت شده

در صورتی که معلومات غلط و فریبنده " :ی دوازدهم قانون محصول مخابرتی، چنین صراحت داردکه بند دوم مادهدر حالی

ی محصول خدمات مخابراتی درج و به اداره تحویل عواید جمع آوری شده مالی مربوط، مبنی بررا در گزارش حساب 

میلیون افغانی، به نهادهای  ۵۰تا  ۲۰خدمات مخابراتی ]اترا[ و وزارت مالیه ارایه کرده باشد، عالوه بر پرداخت  تنظیم

  ".شوندعدلی و قضایی نیز معرفی می
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اتصاالت برای دو ماه بیشتر نگهداری  های روشن ولومات و ارقام در سیستم بلینگ شرکتاست که معهیأت؛ همچنان افزوده

 های مخابراتی را مکلف گردانیده تاقانون محصول خدمات مخابراتی، شرکت ماده یازدهم ۵که بند شود. درحالینمی

است که هیچ گر اینگزارش هیأت بیان اما .سال باید نگهداری کنند ۱۱ی محصول خدمات مخابراتی را تا معلومات ثبت شده

  .اندتراز شش ماه نگهداری نکردهی محصول  ده درصد را بیشثبت شده های مخابراتی، معلوماتیک از شرکت

گردآوری ده درصد مالیه کریدت موبایل پرده  های غیرقانونی در رَوندکه در دومین گزارش هیأت، از چه سوء استفادهاین

 بازنگری یدهند و گزارش سوم این هیأت نیز، به بهانهترازین معلومات نمیمخابرات بیش ووالن وزارتبرداشته شده، مس

  .بردسر میدوباره تااکنون در قرنطین به

 

  های قانونیتخطی

وزیران تصویب و یک روز  شورای ۳/۵/۱۳۹۴مؤرخ  ۱۵ی شماره اساس مصوبهقانون محصول خدمات مخابراتی به

  .از سوی رییس جمهور توشیح گردید ۱۳۹۴ یسنبله ۳۱یی شدن  این قانون یعنی در از اجراپیش

ماه سیستم بیلینگ یا همان سیستم ریل تایم  های مالیه و مخابرات کشور را مکلف گردانید تا در مدت ششاین قانون، وزارت

  .اندشدهنه نهادها قادر به این کارمحصول مخابراتی ایجاد کنند؛ اما تااکنون این  هدف شفافیت در گردآوریرا به

جمهور مبنی بر گردآوری ده درصد  رییس ۶۰، فرمان تقنینی شماره ۱۳۹۶میزان  ۱۹مجلس نمایندگان در نشست رسمی 

دهی، لغو اعالم کرد. اما پساز چند هفته، مجلس سنای کشور این در حساب ی کریدت موبایل را به دلیل عدم شفافیتمالیه

قانون در دونیم سال گذشته بیان  های هیأت نظارت کننده، از نقض چندین مورد اینباره تصویب کرد. گزارشرا دو قانون

 ست که درین مدت شفافیت این رَوند راترین مواردیخدمات مخابراتی، از مهم ی دوم قانون محصولماده ۲است. بندکرده

ن به تایم( و اتصال آسیستم بیلینگ )ریل تی از طریق ایجادمخابرا خدمات محصول شفاف آوریجمع" است:پرسش گرفتهبه

  ".های مخابراتیشبکه

این گزارش، متهم به نقض چهار را در پیوند به های افغانستان، وزارت مخابراتی رسانهبان  نـَی یا حمایت کنندهاما دیده

مات در معلو خبرنگار پیک گفت: "شریک نکردنگر رییس اجرایی نـَی به کند. مجیب خلوتمی ی کشورمورد قوانین نافذه

وضوع شدن این مرسانه، معرفی شدن به دادستانی و پیگیری نه ، برخورد توام با خشونت با خبرنگارمعیاد قانونی با رسانه

 ".چهار مورد تخطی از قانون است که در جریان تهیه این گزارش صورت گرفته است در دادستانی کل،

ای و حتا شهروندان عادی که حقوقی، رسانه ی مدنی،س نمایندگان، بل شماری از اعضای نهادهای جامعهتنها اعضای مجلنه

 این باوراند کهدهند، بههای مخابراتی کشور را تشکیل میمشترکین شرکت ٪۸۰ ی مسووالن وزارت مخابرات،گفتهبه

اطالعات از سوی نهادهای دولتی و به ن دسترسیبر نقض چندین مورد از قانون محصول خدمات مخابراتی و قانوافزون

  .دشوناطالعات پولی میدستگاه مالی حکومت هستند که مانع دسترسی به شماری در درونخصوصی کشور، افراد انگشت

 ۷۰های داخلی گفته بود که احتمال دارد رسانه که پیش از این احمدشاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات نیز، بهچنان

  .کریدت موبایل شهروندان، به جیب  افراد برَود ی گردآوری شده ازدرصد مالیه

 یومیل مالیههای مخابراتی و حیفشرکت هایبان شفافیت افغانستان، از خطر سوءاستفادهاکرام افضلی رییس دیده

ی این رَوند هم تا ادامه ون شاهد نبودیم وگوید: "ما شفافیت  این رَوند را از آغاز تا اکنمی کند وشهروندان، ابراز نگرانی می

 ".تایم، قابل قبول نیستعملی شدن  سیستم ریل

شود و یا کاری میسازمان یافته" پنهان" صورتگر، فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی بهباور  آقای خلوتاما به

  .یافته دسترسی مردم به اطالعات را کاهش دهند خواهند به صورت سازمانکم میدست  

 

 

 

  ها، فشارها و تعهدهای انجام ناشدهطرح

گان درصدی استفاده کننده ۳۰موبایل و  گان  درصدی استفاده کننده ۸۰های معلوماتی وزارت مخابرات از میزان داده

ماه تا  ی موبایل دری هر استفاده کنندهمالیه دهد که هرگاه پرداخت حداقل  نشان می خوبیدر سراسر کشور به (3Gانترنت)

افغانی و  ۵۰ی انترنت در ماه تا پرداخت هر استفاده کننده گینگونه میانافغانی و همین ۱۲۰از افغانی و در سال تا بیش ۱۰

ملیارد و  ۷سال تا در یک  دست آمده از مالیه کریدت موبایل شهروندانافغانی تخمین شود؛ مبلغ مجموعی به ۶۰۰در سال تا 

ملیارد افغانی درین مدت  ۹تراز ازین وزارت مالیه از گردآوری کمپیش کهرسد. درحالیملیارد افغانی می ۱۴در دو سال تا 

 .استداده خبر

 با تکیه ۲۳/۱۱/۱۳۹۶تاریخ وثابت، سرانجام به ترها پژوهش و سرگردانی درپَی دریافت رقم  دقیقاز ماهخبرنگار پیک، پس

یک هیچ های مالیه و مخابرات سپرد؛ امای رسمی تقاضای اطالعات را به وزارتبرگه ،"بر"قانون دسترسی به اطالعات



های عدم دسترسی به بَست و دشواریهمه بُناین دنبالشدند. بهی معلومات نهها درین مدت حاضر به ارائهازاین وزارت

طالعات ا از سوی خبرنگار پیک در کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به حکومتی، شکایتی اطالعات قانونی از مسووالن

ه های مالیهای مکرری که با وزارتهم با تماسکمیسیون ی جدی و قانونی پیگیری شود؛ اماگونهدرج شد، تا این موضوع به

هللا احمدزی احسان ابرات ودریافت نکرد و در نهایت این کمیسیون، شهزادُگل آریوبی وزیر مخ و مخابرات داشت، پاسخی

  .معرفی کرد رئیس دفترش را به دلیل تخطی از قانون به دادستانی کل

 

 

آریوبی برای دادن اطالعات درین مورد  از معرفی شدن  وزیر مخابرات به دادستانی، کمیسیون به پیک گفت که آقایپس

 صفحه خالصه و ۲یئت نظارت کننده را در ای هصفحه ۱۴مخابرات گزارش  است. اما وزیرگی کردهاعالم آماده

 های مرکز خبرنگاریپاسخگوی پرسش تواندکمیسیون تحویل داد. این گزارش به صورت گلچین سانسور شده که نمیبه

 .تحقیقی پیک باشد

 

 

رش تسرنوشت وزیر مخابرات و رییس دف گوی دادستانی ُکل در پاسخ به چگونگیالزم به ذکر است که جمشید رسولی سخن

ی نامه کهاست. درحالینبود اسناد و مدارک جرمی، دوباره به کمیسیون مسترد شده دلیلها بهی این مقامگفت که پرونده

  .ی اسناد استرسمی کمیسیون به دادستانی، ضمیمه

ه ات  ارایدرصورت عدم قناعت به اطالع گوید کهاما فهیم دشتی عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطالعات می

 شکایت کند، تا موضوع دوباره بررسی شود. ولی معلوم نیست که آیا درج شکایت تواند دوباره به کمیسیونشده، رسانه می

 جایی خواهد رسید یا خیر؟دوباره به کمیسیون، به

ی کریدت مالیه ٪۱۰ری مالی در رَوند گردآو ترین فسادها و جلوگیری از کالنبان شفافیت افغانستان برای رفع نگرانیدیده

ود. رَوند باید متوقف ش تایم"، ایناست که تا زمان ایجاد و فعال شدن  سیستم "ریَلکند، اینمی موبایل شهروندان کشور ارائه

  .استتأیید خورده ازین ازسوی مجلس نمایندگان نیز، ُمهرچه که پیشآن

 

 


