
 مقدمه : 
مقام رهبری  امارت اسالمی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراات ماهوار خویش    1443/ 7/ 5مورخ   1251به اساس حکم شماره  

 را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسالمی افغانستان ارایه نمایند.

الی  1401/ 9/ 1که در بر گیرنده اجراات از تاریخ  آمریت تکنالوژی معلوماتیمطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / 

 ترتیب و احتراماً ارایه میشود.  1444/ 9/ 30

 خالصه گزارش :  

های عمده نایل گردیده  با تحقق آن به دست آورد  عالیت عمده را پالن نموده بود کهف  (7) مجموعاً  1444سال   دلوبرج ( در  آمریت تکنالوژی معلوماتیوزارت / اداره )

 است.

الً معطل  فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکالت روند تحقق آن برای فع    (  1)قابل ذکر است که به تعداد  

 ( فعالیت بنابر دالیل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:   0شده است. همچنان روند تحقق )   

 فیصد میرسد.)            (فیصد و مطابق پالن ساالنه به )           (اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پالن طی یک ماه 
مجموع فعالیت های عمده پالن شده در  

 فعالیت های آغاز ناشده دریکماه  فعالیت های معطل شده در یکماه  فعالیت های درحال اجرا در یکماه  فعالیت های اجرا شده در یکماه  یکماه 

 0 0 0 فعالیت  7 فعالیت  7

 

 چگونگی پیشرفت فعالیت های پالن شده :گزارش 

 فیصدی پیشرفت فعالیت های پالن شده در یکماه الف : 

 جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

 (  35.99% ) فیصدی پیشرفت در ماه  عنوان فعالیت عمده   مقدار هدف در سال   هدف اصلی  
فیصدی پیشرفت مطابق پالن  

 (   53.39) %    ساالنه

 ( عنوان خبر و گزارش 380) 
  حق  امی و مجله پ  ، خطبه های جمعه پخش و نشر فتوا ها

 ، گزارشات ، اطالعیه ها ، اخبار وسایر مطالب 
100% 8% 

 %6.6 %100 انترنت نظر به ضرورت  وزری  جادی ا ( یوزر 30ازدیاد ) 

 ( تیلفون6ازدیاد ) 

تیلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ،   ازدیاد 

تعیمر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست  

مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست  

 حج با تیلفونهای سه نمره یی داخلی 

100% 16% 

 ( پایه کمپیوتر 25ترمیم ) 
های   ماشین   ، دسکتاپ   ، تاپ  لب  های  کمپیوتر  ترمیم 

 فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل  
100% 8% 

 ( سافت ویر 180نصب ) 
تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود 

 در شعبات وزارت 
100% 8% 



 ( یوزر 300وارسی ) 

مانیتورینگ و وارسی از فایر وال های نصب در سرور  

ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس 

 ها و سایر شبکه نتورک  

100% 8% 

 
( قطعه بل های تیلفون  25اجرای )

 و انترنت وزارت  دیجیتال

( پایه تیلفونهای دیجیتال به حساب  26انتقال مصارف )

 کام .شرکت محترم افغان تیلی 
100% 8% 

 مجموع  
(7 ) 

 تعداد مجموع فعالیت ها  

(    ) 

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها  

 در یک ماه 

  ( %     ) 

اوسط فیصدی پیشرفت  

مجموع فعالیت مطابق پالن  

 ساالنه  

 

 اجراات و دست آورد ها   ، گزارش مفصل فعالیت های پالن شده

 طی یک ماه و دست آورد ها ) نتایج ( فعالیت های اجرا شده مطابق پالن الف : 

 دست آورد ها)نتایج فعالیت های اجرا شده(  گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده  طبقه بندی ) عرصه ( فعالیت ها    شماره 

1  
  قطعه اطالعیه  (3)عنوان خطبه   ( 4) ( عنوان خبر3( قطعه گزارش ریاست های مرکزی )11پخش و نشر )

 گزارش تصویری در ویب سایت . (3)شماره مجله پیام حق و  ( 1)قطعه اعالن داطلبی ( 6)
 اگاهی مردم از امورات کاری وزارت 

 رفع مشکالت کاری و اداری    حج فرضی .برای ریاست های معهد عالی قرات و ریاست ( لنک جدید انترنت 2ایجاد )  2

 پروژه ها و تدریب ایمه پایه دیجیتال جدید برای ریاست  (2)وصل    3
و تامین ارتباط با حل مشکالت تخنیکی 

 شعبات

 مختلف وزارت . در شعبات  ( پایه پرنتر2و نصب ) پایه کمپیوتر  (12)فعال سازی و انستالیشن   4
حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر 

 های جدید

 ( دیتابیس مانیتورینگ و وارسی گردید. 1( روتر و ) 3( فایر وال ) 2( پایه سوفوز ) 2) از  5
حفظ نگهداری واطمینان از مصئون بودن 

 سیستم ها 

 ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری  سافت ویر به شمول انتی ویروس ها در سیستم های انستال شده .  ( نوع80 )نصب   6

7  
ام بی    15،    م بی ( انترنت مقر وزارت  40)   و مصرفدیجیتال وزارت  های  پایه تیلفون    (    27)  مصارفانتقال  

 . ام بی انترنت ریاست مساجد  15 و ام ابی انترنت مجتمع حجاج  15انترنت تعمیر معینیت اداری ومالی ، 

تصفیه حسابات با شرکت افغان تیلی کام و  

 شرکت های خصوصی انترنتی

 در حال اجرا طی یک ماه فعالیت های ب : 

 دالیل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پالن  فیصدی پیشرفت  گزارش مفصل تحقق فعالیت   شماره 

1    

2 
 

  

   فعالیت های معطل شده طی یک ماهج : 



 دالیل عدم آغاز فعالیت   عنوان فعالیت    شماره 

1   

2   

 نتایج آن طی یک ماه فعالیت های اجرا شده خارج از پالن و ب : 

 گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پالن   شماره 
دالیل عدم شمولیت در  

 پالن  
 دست آورد ها ) نتایج فعالیت های اجرا شده (  

 در پروسه اجراات کاری یومیه سرعت بخشیدن  حل مشکالت کاری   تمدید کیبل انترنت برای یک تعداد دفاتر ریاست حج فرضی .  1

 تامین ارتباط با شعبات در عصره وقت.   / / که قبال در مساجد و مدارس توزیع گردیده بود.جمع آوری وسایل کمپیوتری  2

 حل مشکالت کاری و تامین ارتباطات با سایر ادارات.  لزوم دید مقام  قطع یوزر های انترنتی تمامی کارمندان و ایجاد یوزر های محدود   3

 جلوگیری از ضایع شدن و مفقود گردیدن اجناس .  لزوم دید مقام  یوزر ها به منظور عدم استفاده یوتیوب ،تیوتر، فیسبوک ، تیکتاک و غیرهایجاد پالیسی در  4

 تشخیص کمبودات و مشکالت موجود در دیتابیس  //    به نسبت عوارض تخنیکی غیر فعال گردیده بودند.فعال سازی سه پایه دیجیتال که  5

 مده و راه حل های پیشنهادی :مشکالت ع

 راه حال های پیشنهادی   مشکالت عمده 

 پراگنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان
در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایی بود و باش دارند  

 نزدیک به هم قرار بگیرند. در نهایت در یک ساحه یا 

 نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها  
رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس  

 های قوی به منظور ذخیره برق 

 جلوگیری از ضایع شدن انترنت و کنترول یوزر های ایجاد شده  تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری

 تیب و غرض اجراات بعدی تقدیم استفوقاً تر  قوسقرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج 

 با احترام 

 " شمس "احمد شکیب 

 آمر تکنالوژی معلوماتی 


