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 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت مخابرات، تکنالوژی معلوماتی و ساینس

 ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت هرات 

 ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت هرات  ۱۴۰۰سال مالی  ربع اول گزارش کاری

 9139 / 12 / 30         الی                   1399 / 10 /01                خاز تاری    

 هماهنگ کننده دیجیتلی والیت هراترئیس   :وظیفه          "   علیزی" اشق هللاع :ندههاسم گزارش د

  و ساینس تکنالوژی معلوماتی ،وزارت مخابرات محترم مقام :اسم گزارش گیرنده

وتکنالوژی معلوماتی  عرضهههد خدمات مخابراتی ،انترنیتی ،توسهههعد انکشهههای مخابراتی):هایاین گزارش تکمیل کننده بخش 

 .افغانستان( میباشدجمهوری اسالمی   صاد ملی استراتیژیرفتن اقت بلند گزاری مثبت آن درثرا وبلند بردن عواید ساالند و

 ،، انترنیتیخابراتی، توسههههههعد انکشههههههای مخابراتیعرضههههههد خدمات مپالن های کاری، :)های این گزارش دربرگیرنده بخش

زارت مخابرات وتکنالوژی حفظ ومراقبت ازتعمیرات وامورفضههههای سههههبز اسههههتراتیژی و پسههههتیمورمالی ، توسههههعد خدمات ا

 .میباشدمعلوماتی( 

  اهداف  برآورده شده :

I.  توسعه و انکشاف خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی 

II. تکنالوژیکی، انترنتی و پستی. نظارت و کنترول از خدمات مخابراتی ، 

III.  کنترول و نظارت از اتصال مکاتب به فایبر نوری و پواینت تو پواینت 

IV.  نظارت و ارزیابی از روند کارکرد کارمندان، رشد و انکشاف، تقویه بنیه علمی و تجربه کاری کارمندان 

V. ه های غیر مجاز( و نظارت از ایجاد میکانیزم نظارت از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی )فروش سییییییییمکارت ها، ریپیتر های غیر مجاز و مخابر

 تطبیق میکانیزم ذکر شده

 

 

 انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده :

 

I. و تکنالوجیکیخدمات مخابراتي  توسعه و انكشاف: 

ارتباط وا می کند کد نظر بد سههاحد کاری توسههعد و انکشههای خدمات مخابراتی و تکنالوجییکی یکی از اهدای عمده و اسههاسههی این اداره را احت

 رای فعالیت های مختلی می باشد. ااین ریاست د

 در نظر دارد کد در سهها   والیت هرات کننده دیجیتلی گریاسههت هماهن  :هرات تیدر وال یاداره دولت ۵ تورکین نیزایو د یسههرو

مرتبط بد مکاتیب ادارات مذکور مشخص و در ربع او  این سا  سروی و دیزاین نماید، کداداره را  ۵نیتورک داخلی  ۱۴۰۰مالی 

  ردیده است. گموضوع بد آنها ارسا  

 یگرفعالیت د :فیتجهت ارتقاع ظر یادارات دولت یکیکارمندان تخن یروزه برا ۱۵ یحرفد و یدوره أموزش ها ۴نمودن  ریدا 

روزه برای کارمندان تخنیکی  ۱۵دوره آموزش های حرفد وی  ۴دایر نمودن  ۱۴۰۰کننده دیجیتلی در سها  مالی  گریاسهت هماهن

 در زمیند محتوای دوره های یاد. گردد این دوره ها مشهههخص سهههیالبس ا وتدا باید محتوادارات دولتی می باشهههد کد در این زمیند اب
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ارسهههههها  محترم بد ادارات  ،در دوره های آموزش حرفد ویکارمندان تخنیکی؛ آن جهت اشههههههتراک و مکاتیب گردیده  شههههههده تکمی 

 .رفتد استگ، و همچنان با مقام محترم والیت در زمیند همکاری های دو جانبد در این راستانیز تفاهم شفاهی صورت ه استدیدگر

 یاز تکنالوژاسهههتفاده درسهههت از نحوه  یده ی( جهت اگاه یتیوریکیسههه بریو سههها یمجاز یورکشهههاا )اسهههتفاده از فضههها ۶ ریتدو 

کننده دیجیتلی والیت هرات بد خاطر اطالع رسهههانی بهتر از فضهههای مجازی و  گریاسهههت هماهن :یکارمندان دولت یبرا یمعلومات

اهی دهی در مورد فضهههای مجازی و سهههایبر گدوره ورکشهههاا های ا ( 6) ۱۴۰۰ی در نظر دارد در سههها  مالی اسهههتفاده از تکنالوژ

، کد در این زمیند نیز محتوا رددگی را راه اندازی نماید. بد همین منظور ابتدا محتوای ورکشههاا های یاد شههده باید ترتیب سههکیورت

  .ردیده استگان بد ادارات و مقام محترم والیت هرات ارسا  گردیده و مکاتیب جهت درخواست اشتراک کننده گتر تیب 

II.  ستی و انترنیتیپتکنالوژیکی، ارایه خدمات مخابراتی،  و کنترول از نظارت 

با نمایندگی اداره اترا در  در تفاهم و همکاریو پستی انترنتی  ز بخش های مختلی خدمات مخابراتی،ا 1400ربع او  سا  مالیدر جریان 

  چنین نظارت صورت گرفتد است.و مدیریت عمومی اداری هرات 

 (3 مرتبد )نظارت صورت گرفتد است. برعالوه ایکد سیمکارت توسط دست فروشان بد فروش نمیرسد حتی ارت ها فروش سیم ک از بازار

 نمایندگی ها نیز بد فروش نرسیده است. 

 (3 مرتبد ) از کافی نیت های داخ  شهر بد منظور فلتریشن سایت های غیر مجاز در داخ  شهرنظارت صورت گرفتد کد تمام سایت های غیر

 مجاز نت کافد ها بالک بوده است. 

  (1 )  در زارش یاد شده بد اداره آپرا گرفتد است کد در زمیند گکنترو  و نظارت صورت مرتبد ازتمام شرکت های پستی فعا  در شهر

 یده است.گردو ساینس ارسا   ، مخابراتتکنالوژی معلوماتی وزارت

III. کنترول و نظارت از اتصال مکاتب به فایبر نوری و پواینت تو پواینت 

کارشناس سخت افزار و مدیریت توسط از اتصال مکاتب به فایبر نوری و پواینت تو پواینت  1400در جریان ربع اول سال مالی

  نظارت صورت گرفته است.چنین عمومی آی تی  

 (12 مرتبد ) نسوان موالنا خواجد عبدهللا انصاری، دارلعلوم فخر المدارس، باب مکاتب ) ۸از چگونگی تطبیق پروژه تمدید کیب  فایبر نوری در

نظارت عبدهللا هاتفی، خواجد محمد تاکی، ذکور موالنا عبدالرحمن جامی، نسوان مولوی عبدالعی شاه توخی، ذکور جبرئی  و ریاست تربید معلم( 

 .: نتیجد نظارت ما نشان می دهد کد کار شش مکتب مذکور بد ارقام ذی  پیش رفتد استصورت گرفتد است

 توضیحات  فیصدی کار سوالی ول والیت نام مکتب  شماره

 %98 مرکز هرات خواجه عبدهللا انصاری ۱
رک برای تجهیزات نصب 

 گردیده استن

 %80 مرکز هرات دارالعلوم فخر المدارس ۲
کیبل اندازی، نصب رک و او 

 گرفته استدی اف صورت ن

 %60 مرکز هرات تربیه معلم ۳

کیبل اندازی نشده، ان هول 

ردیده، رک و تجهیزات گاعمار ن

 نگردیده استنصب 

۴ 
لیسه ذکور خواجه محمد 

 تاکی
 %95 مرکز هرات

رک و تجهیزات مربوطه )او دی 

ب اف و میدیا کانورتر ( نص

 نگردیده است
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۵ 
لیسه ذکور موالنا عبدالرحمن 

 جامی
 %95 هرات هرات

رک و تجهیزات مربوطه )او دی 

اف و میدیا کانورتر ( نصب 

 نگردیده است

 %80 هرات هرات لیسه ذکور جبریل ۶
کیبل اندازی، نصب رک و او 

 گرفته استدی اف صورت ن

۷ 
نسوان مولوی عبدالعلی شاه 

 توخی
 %70 مرکز هرات

دازی، نصب رک و او کیبل ان

رفته، یک گدی اف صورت ن

قسمت کندن کاری صورت 

 گرفته استن

 %95 مرکز هرات لیسه عالی عبدهللا هاتفی ۸

تجهیزات مربوطه )او دی رک و 

اف و میدیا کانورتر ( نصب 

 گردیده استن

 

  ( باب 4( مکتب کار آن تکمی  و )23پواینت بد تعداد ) 2در تطبیق پروژه اتصا  مکاتب بد شبکد انترنت با استفاده از تکنالوژی/ سیستم پواینت

 % کار آن پیش رفتد است. 50مکتب حدود 

IV.  کارکرد کارمندان، رشد و انکشاف، تقویه بنیه علمی و تجربه کاری کارمنداننظارت و ارزیابی از روند 

 (3 تن از کارمندان این اداره )بد ورکشاا ها، سمینارها و ام والیت در تفاهم با مراکز علمی بر اساس پالن ورکشاا ها و سمینارهای مق

 موده اند.ن و رهنمود طرزالعم  ارزیابی اجراآت معرفی گردیده بودند موفقاند سپری  کنفرانس های علمی

 (4 تن از کارمندان این اداره کد زمان ارزیابی آن تکمی  گردیده بود )  ارزیابی گردیده اند ادارهاین مشترک اصالحات اداری وطبق پالن. 

 (۲ )یدوره آموزش Google Drive  راه اندازی گردیده است. این ادارهکارمندان  یبرا سکیهارد یها  ینگهداشت فا قیو طر 

V. ایجاد میکانیزم نظارت از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی 

این اداره بد شک   از آنجاییکد در کنترو  و نظارت از فعالیت های مخابراتی سکتورها و ادارات مختلفی وجود دارد بنا می بایست

کننده دیجیتلی کد وظیفد  گیرد. از جملد ریاست هماهنگکار نموده تا در کارهایشان دوباره کاری صورت ند  هنگمنسجم و هما

ترا کد تنظیم امور مخابراتی را بر محترم ااداره کنترو  و نظارت از تطبیق پالیسی ها و استراتیژهای مخابراتی را بر عهده دارد، 

یری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی کار می نماید، گراستای کشی و جلوامنیت ملی کد در محترم ، ریاست عهده دارد

امیند بخش جرایم الکترونیکی کد نظارت بر تطبیق قانون جرایم الکترونیکی را بر عهده دارد و ریاست محترم محترم قوماندانی 

ظور بامشوره با تمامی شرکای یاد شده و څارنوالی کد در زمیند تحقیق و بررسی ساحد تحت بررسی همکار می باشد. بد همین من

هدایت کمیسیون نظامی والیت هرات میکانیزم نظارت بر فعالیت های غیر مجاز مخابراتی ضرورت مبرم بد حساب می آید. 

 میکانیزم یاد شده دارای مراح  مختلی کد ذیال بد تشریح آن می پردازیم می باشد. 

ح توسط ریک مساعی با شرکای ذیدخ  یک امر حتمی است کد خوشبختاند این طرطرح اولید جهت تش :هیطرح اول یآماده ساز

 گردید.ترتیب  1400سا  مالی  طی ربع او در دیجیتلی این والکننده  گریاست هماهن

 .ساختد شدشریک با ادارات دخی   طرح مذکور  شریک ساختن طرح اولیه با ادارات دخیل:

 توسط کارشناسان ادارات دخی  مروراین میکانیزم طرح مذکور بعد از ارسا  : ربطیادارات ز یدییو اخذ تا زمیکانیساختن م یینها

مالحظد شد گردیده و آماده ارسا  ادارات، طرح مذکور توسط مقام محترم والیت تاییدی  اخذ بعد از نهایی ساختن و ردید،گو نهایی 

توسط تیم  ( مرتبد1بینی شده در طی ربع او  سا  مالی جاری )بد مقام محترم وزارت جهت منظوری میباشد. کد طبق پالن پیش 
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نظارت و کنترو   یر مجاز مخابراتی در داخ  شهراز تطبیق میکانیزم نظارت بر فعالیت های غ تعیین شده از ادارات دخی ؛

 صورت گرفتد است.

 دست آوردها ونتایج حاصل شده ازاجراآت

 ذی  را داشتد است.درعرصد های مختلی دست آورد های این ریاست  ، ۱۴۰۰سا  مالیربع او  در جریان 

 تکس شرکت های ارائه کننده خدمات پستی 15درک  از عوایدافغانی ( شصت و سد هزارو چهارصدو شصت و چهار63464) مبلغ %

 آوری و بد حساب دولت واریز گردیده است. جمع

  توسط  )فروش سیمکارت ها، ریپیتر های غیر مجاز و مخابره های غیر مجاز(میکانیزم نظارت از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی

از تطبیق میکانیزم نظارت بر فعالیت های غیر مجاز  تعیین شده از ادارات دخی ؛توسط تیم این اداره ترتیب و بد اساس آن از بازار 

 مخابراتی در داخ  شهر نظارت و کنترو  صورت گرفتد است.

 نسوان موالنا عبدهللا خواجد عبدهللا انصاری، دارلعلوم فخر المدارس، )باب مکاتب ) ۸وژه تمدید کیب  فایبر نوری در از چگونگی تطبیق پر

نظارت هاتفی، خواجد محمد تاکی، ذکور موالنا عبدالرحمن جامی، نسوان مولوی عبدالعی شاه توخی، ذکور جبرئی  و ریاست تربید معلم( 

 صورت گرفتد است.

 ( باب 4( مکتب کار آن تکمی  و )23پواینت بد تعداد ) 2ژه اتصا  مکاتب بد شبکد انترنت با استفاده از تکنالوژی/ سیستم پواینت در تطبیق پرو

 % کار آن پیش رفتد است. 50مکتب حدود 

 اراید گردید. توسط مدیریت عمومی اداری برنامد آموزشی طرزالعم  ارزیابی اجراآت برای کارمندان این اداره 

 (29 قطعد پیشنهاد نظر بد نیازمندی های اداره ترتیب و بد مقام محترم وزارت، مقام محترم والیت، و سایر ).ارگانهای زیربط ارسا  گردید 

 (363 )طلب عندالموقع اجراآت گردید.اداری  این ریاست وارده و صادر گرفتد شده و مکاتب اجرا  از طریق مدیریت عمومی قطعد مکتوب 

  موجوده مشکالت وموانع ،نواقص

 بنابر اجراآتی کد درین اداره صورت گرفتد یک سلسلد مشکالت نیز وجود داشتد کد امیدواریم در قسمت رفع آن توجد صورت گیرد.

  مواجد است.کمبود پرسون   این اداره بد 

  بد بودجد توسعوی دارد. نیازدر بخش تطبیق دولت الکترونیک 

 ریاست بودجد کافی در اختیار ندارد.این حفظ و مراقبت  در بخش 

 نگردیده است. این اداره کد نیازمند آن میباشند برگزار اختصاصی برای کارمندان ، ورکشاا ها و آموزش های سیمینارها 

  پیشنهاد ها )حاوی راه حل ها( برای بهبود امور
 ینابر مشکالتی کد در فوق ذکر شد، چند مورد پیشنهاد وجود دارد: 

  ؛ کارشناس اقتصاد یک بست ؛ کارشناس ساینس و نو آورییک بست )کارشناس پارک تکنالوجی معلوماتیاین اداره بست های در تشکی

، یک بست مدیر جنسی و نقدیکارشناس نرم افزاریک بست، کارمند بخش تخنیکی نتورک و امنیت سیستم ها سد بست، ؛ یک بست دیجیتلی

  تزئید گردد.کارکن خدماتی یک بست و باغبان یک بست( 

 ( یک ملیون افغانی1بودجد توسعوی بد مبلغ ) در نظر گرفتد شود. برای بررسی و تطبیق دولت الکترونیک 

  این اداره در نظر گرفتد شود. برای حفظ و مراقبت( ملیون افغانی 7یی بد مبلغ )بودجد 

 ( بیست ملیون 20بودجد بد مبلغ ).افغانی جهت ایجاد دیتا سنتر در نظر گرفتد شود 

 دایر گردد. و آموزش های تخنیکی برای کارمندان این ریاست جهت ارتقا ظرفیت ایشان در سطح ملی و بین المللی سمینارهای علمی 

 وظیفوی و اهدافپالن  از تطبیقب حاصل شده تجار      
 
 حاص  گردیده است ، تجاربتهید و تطبیق پالن های مختلی قسمت در. 

 حاص  گردیده است.، تجارب تطبیق اصو  اداری ر قسمتد 

  حاص  گردیده است.، تجارب رعایت سلسلد مراتب و تطبیق احکام و فرامین مافوققسمت در 
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 ردیده است.گحاص  ، تجارب ی با ادارات مختلی دولتیگعرصد هماهن قسمت در 

 ص  گردیده است. در عرصد ایجاد طرح ها و میکانیزم ها تجارب حا 

 توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری      
 

ارایه ادارات دولتی و دوره های آموزشی حرفه وی برای کارمندان تخنیکی  ارایه، سروی  و دیزاین نتورک داخلی ادارات دولتی با

و دیجیتل  توسعه یافته خدمات تکنالوژیکیاین اداره تالش نموده است تا  ؛از فضای مجازی و سایبر سکیوریتی استفاده ورکشاپ

 مهیا گردد.سازی ادارات 

تی نصب آنتن های مخابرا ، کافی نیت ها،بیلبوردهای تبلیغاتی مخابراتی و انترنتی، فروش سیم کارت ها نظارت و کنترول از بازاربا 

خدمات مخابراتی، انترنتی و پستی به شکل ؛ این اداره در قسمت ارایه فعال در داخل این شهر چهار شرکت پست خصوصی وشده 

 قانونی کوشش نموده است تا از آن طریق سکتور خدمات مخابراتی در جامعه رشد نماید.

این پواینت؛  2واینت باب مکتب به سیستم پ 2باب مکتب و و اتصال  6چگونگی تطبیق پروژه تمدید کیبل فایبر نوری  نظارت ازبا 

 پواینت تالش نموده تا کیفیت ارایه خدمات مکاتب ارتقا یابد. 2اتب به فایبرنوری و پواینت اداره در قسمت تطبیق وصل مک

طبق پالن  مشترک ام والیت در تفاهم با مراکز علمی، ارزیابی کارمندان ورکشاپ ها و سمینارهای مقبا معرفی کارمندان این اداره به 

؛ کارمندان یبرا سکیهارد یها لینگهداشت فا قیو طر  Google Drive یدوره آموزشو راه اندازی اصالحات اداری واین اداره 

این اداره تالش نموده است تا درقسمت ارزیابی کارمندان و معرفی شان به سیمینار های مختلف اصل مکافات و مجازات تطبیق 

 و باعث کارکرد موثر هر چه بهتر اداره گردد.گردیده 

فعالیت های مخابراتی تنظیم گردیده و  تا نموده است این اداره کوششازفعالیت های غیر مجاز مخابراتی؛  ایجاد میکانیزم نظارتبا 

  .دگردهای غیر مجاز مخابراتی جلوگیری از فعالیت 

   .شرح فوق گزارش فوق الذکر ترتیب وصحت است قرار     

    تصدیق کننده گزارش                                                                             یب کننده گزارشتتر             
                                              

 مقام محترم والیت هرات                                                                               "علیزی"عاشق هللا  پوهنمل                         

      هماهنگ کننده دیجیتلی والیت هراترئیس                


