
 هماهنگ کننده دیجیتلیریاست  ۹۹۱۱ربع چهارم سال مالی  هایدست آورد

 والیت بغالن

 

 این معلومات متشکل از سه بخش کاری میباشد که قرار ذیل اند:

 تکنالوژی معلوماتی -۹

 مخابراتی -۲

 ُپستی -۹

 :ُپستبخش 

  خارجه  راجستر وداخله  راجستراز بابت تبادله خدمات ُپستی(EMS) ،

(  ۴۲۴۲۲۷۲جمله مبلغ ) ،و توزیع ُپست بکس هاپاسپورت  انتقال

 .ردیده استشامل واردات دولت گافغانی اصول و 

 ( ۰۴۳بتعداد ) شرکت ها و اشخاص  ،شماره ُپست بکس به ادارات دولتی

 توزیع گردیده است.

  صورت  دوامداردر این والیت کنترول  ُپستیاز فعالیت شرکت های خصوصی

 گرفته است. 

  ارت همیشه وقت نظ ُپستیوری عواید از شرکت های خصوصی آدر جمع

 است.  وهمکاری الزم صورت گرفته

  یات همجوار و ترانزیت همیشه بغالن و والدولتی دارات ا ُپستیتبادله

 ت و همکاری الزم صورت گرفته است. آاجرا

 :تکنالوژی معلوماتیبخش 

  غاز تدریس برنامه های مرکز آموزشی کمپیوتر و آفعال نمودن MS 

Windows / MS Office / internet. 

 نمودن ورکشاپ ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی  مجهزHardware / 

software دارات عرضه خدمات صورت گرفته که از این طریق به تمام ا

 .است

 ظرفیت های  ارتقاءه طرح ارائICT  از در والیت بغالن CIT   بهDIT  و

مخابرات محترم  کمیته تخنیکی وزارت ه نظریات مسلکی بهئهمچنان ارا

 تکمیل ساختن کریکولم. وتکنالوژی معلوماتی جهت 

  ومتداری تطبیق حکایجاد سهولت در پیشبرد امورات و برای

با ظرفیت صادره و وارده  و مسایل محاسبه جنسی، رشیفنیکی آالکترو

 .جذب یک میلیون فایل

  ه است.گردید اداره نصب و فعال تمام دردیتابیس یادشده 

  موزشی یک روزه به کار بردن دیتابیس به آراه اندازی برنامه

 کارمندان تخنیکی تمام ادارات دولتی والیت بغالن.

 صورت گرفته  ین دار در محوطه ریاست مخابراتنصب کمره های امنیتی ل

 .است



 صورت گرفته است  نصب کمره های وایرلیس در ریاست مخابرات. 

 ن عمومی اها کمپیوترایز گردیده برای مدیر دفاتر مرکز و ولسوالی

 ردید.توزیع گو جدید خریداری  پها لب تامدیریت های ولسوالی 

 با مقام محترم والیت و تمام ادارات محترم دولتی  همکاری تخنیکی

، کمپیوتر، پرنتر،  نیتیکمره ام ترمیممقیم والیت بغالن بابت 

 صورت گرفته است.نوری  فایبر،انترنت و 

 با الکترونیکی تنظیم مالقات رهبری والیت بغالن  در قسمت ایجاد سیستم

 همکاری تخنیکی صورت گرفته است.ایشان 

  با ایشان ایجاد شارک کود به مقام محترم والیت بغالن  در قسمت

 همکاری تخنیکی صورت گرفته است.

  با  بغالن والیتفکس در دفتر مقام محترم ماشین فعال نمودن در قسمت

 همکاری تخنیکی صورت گرفته است.ایشان 

 تمام ادارات مقیم والیت  دیجیتل سازی صادره و وارده همکاری درقسمت

همکاری تخنیکی صورت گرفته با ایشان همچنان  بغالن صورت گرفته و

 است.

 افغان محترم شرکت  یجیتل سازی صادره و واردهد همچنان پیرامون

ابیس به ظرفیت یک میلیون تدی تُپس شرکت محترم افغان کام و تیلی

 ماده و نصب سیستم های شان گردید،آ فایل

 ( تن از جوانان و ک۴۲به تعداد )ارمندان ادارت دولتی والیت بغالن 

فارغ  MS Office/basic Hardware /  internet گرام های کمپیوتراز بخش پرو

 گردیده است و به جامعه تقدیم گردیده است. 

 مبلغ  ۹۰۱۱می تکنالوِژی معلوماتی بابت سال عواید مدیریت عمو

 مده تحویل واردات دولت گردیده است.آبدست  ( افغانی۷۲۳۳۳)

 های مین امنیت بهتر و تطبیق حکومتداری الکترونیکی قفلٔ  برای تا 

 ه است.گردید مخابرات ریاستنصب  دروازه  پرنتفینگر

 خاطر جلوگیر از ه بVirus  شبکه این اداره بهAnti-virus خریداری ونصب 

 گردید.  تمام کمپیوترها

  بورد چیسومشکالت تخنیکی  PBX  فعال و مرفوع والیتمحترم مقام 

 گردیده است. 

  برای تطبیق برنامهDIT  مادگی الزم آبغالن اداره مخابرات والیت در

 گرفته شده است. 

  یموزشآهای  این اداره برنامهکارمندان ظرفیت  ارتقاءبرای 

 . است گردیدهوکمپیوتر راه اندازی 

  سرویGPS18  که پول ت انترنبه وصل نمودن بغالن جهت اداره دولتی

 .میشودپرداخت سال  ۹۷از طریق بانک جهانی به مدت ن آ

  ولسوالی کنترول و نظارت از پروژه های فایبر نوری به سطح مرکز و

 ها بغالن.

 نظارت از عملی شدن پروژه وصل مکاتب به انترنت.سروی ، 

 مراقبت  حفظ و کام بغالن بابت هماهنگی بهتر در همکاری با تیلی

 و غیره. ینور پروژه ملی فایبر



 نیکی تمام ادارات مقیم والیت بغالن پیرامون خنیاز سنجی بخش های ت

 بلند بردن ظرفیت ها.

 ارتقاءموزی به اجیران ریاست مخابرات جهت ایجاد کورس سواد آ 

 ظرفیت.

 

 :ا و مخابراتیاتر بخش 

 

  .از شبکه های مخابراتی نظارت صورت گرفته است 

  .به مشکالت مردم رسیدگی الزم صورت گرفته است 

  از فروشات غیر توسط کمیسیون مختلط ارگان های امنیتی زیربط

ارت سیمک قطعه وصدا ها قانونی سیمکارت ها جلوگیری صورت گرفته

ت بعدی به مرکز ارسال اجراآ توری جهشبکه های مخابرات مختلف جمع آ

 . گردیده

  هبود خدمات و رسیدگی به ی مخابراتی جهت بشرکت هانماینده های با

 صورت گرفته.حضوری مجالس الی منطقه مشکالت اه

 ت نقاط محروم از خدمات مخابراتی با هماهنگی مدیران مخابرا

جهت شامل ساختن آن در پالن های توسعوی  وری وآولسوالی ها جمع 

 به مرکز اترا ارسال شده است.  ینده آ

  غیراخالقی جهت مسدود شدن به اترا مرکز  انترنتی سایت هایویب لیست

 ارسال شده است. 

 جهت مسبوقیت و شبکه های مخابراتی به وقت و زمان ددیهت موضوعات 

مقام محترم والیت و ارگان های محترم امنیتی شریک  بات آاجرا

 گردیده است.

  با ارگان های زیربط برای تامین امنیت بهتر و نظم در جامعه

 به موقع صورت گرفته است.و امنیتی همکاری الزم 

 :افغان تیلی کام بخش

 .(P2P( باب مکاتب والیت بغالن با دستگاه )۹۰وصل نموده ) -۹

کار ( باب مکاتب والیت بغالن و اکنون ۲نوری به ) تمدید کیبل فایبر -۴

 آن جریان دارد.

تحت کار  تمدید کیبل فایبر نوری به سه انستیتوت والیت بغالن -۰

 میباشد.

ریاست صحت عامه  تمدید کیبل فایبر نوری به ولسوالی بغالن مرکزی و -۲

 .والیت بغالن

حفظ مراقبت بیشتر از دوصد کیلومتر کیبل فایبر نوری از سالنک  -۷

 ولسوالی بغالن مرکزی وپلخمری الی ساحه شمالی الی کوتل رباتک و از 

 ،دستگاه های فایبر نوری ولسوالی خنجانهمچنان فعال نگهداشتن 

  .لسوالی بغالن مرکزیوولسوالی دوشی و 



ها که در جریان اعمار سرک  در ساحات سالنک ترمیم مجدد کیبل فایبر -۶

سازی آسیب رسانیده شده بود دوباره ترمیم گردیده و اکنون کار ترمیم 

( اداره که با کیبل فایبر ۹۳ )نیز جریان دارد وهمچنان به تعداد 

 صورت گرفته است.مراقبت و وصل شده بود  نیزحفظ  نوری قبالا 

سالم  به تعداد ( قطه سیم کارت شبکه ۹۱۰۷سال جاری به تعداد ) در -۲

  .( شماره تیلفون لین دارد به مشترکین توزیع گردیده است۹۲۳)

وصل شده است و بیشتر از  (DSL)( مشترکین به انترنت ۹۰۸به تعداد ) -۸

شبکه سالم استفاده مینمایند و در  (3G)( هزار مشترکین از انترنت ۷۳۳۳۳)

بغالن فعال  ( یکصدهزار سیم کارت شبکه سالم در والیت۹۳۳۳۳۳حدود )

 میباشد.

( سایت شبکه سالم در والیت بغالن  عرضه نمودن  ۴۳داشتن )فعال نگه -۱

 ( ساعته در والیت بغالن۴۲خدمات به طور )

انترنت به ادارات و پوهنتون های والیت بغالن  (115MB)توزیع نمودن  -۹۳

 .فایبر نوری به مشترکین (WiMAX)از دستگاه های 

 

 با احترام

 ارغند فیض محمد 

 هماهنگ کننده دیجیتلی والیت بغالنس یری


