دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
ریاست دفتر
آمریت اطالعات و آگاهی عامه

ماه سنبله سال ۱۳۹۸

بررسی سیستم ریل تایم از سوی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور به منظور تأمین شفافیت هر چه بیشتر در روند گردآوری عواید  10در
صد مالیاتی از کارت های مصرفی ،از سیستم ریل تایم و شرکت سالم دیدار کرد .قرار است شرکت سالم به حیث نخستین شرکت
مخابراتی با سیستم ریل تایم یا گردآوری عواید  10در صد وصل گردد.
محمد فهیم هاشمی ،سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به شرکت مخابراتی سالم و همچنان بخش مربوطه ریل
تایم دستور داده است تا به زودترین فرصت به این سیستم متصل شود ،زیرا تمامی شهروندان کشور خواهان تأمین شفافیت هر چه
بیشتر در روند گرد آوری مالیات  10در صد از کردت کارت های مصرفی هستند.

سفر سرپرست وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به والیت هرات

محترم محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در راس یک هیات وارد والیت هرات گردید.
آقای هاشمی در دیدار با قیوم رحیمی والی هرات ،بر سرمایه گذاری روی سکتور مخابرات و تکنالوژی در والیت هرات تاکید کرده
گفت که مردم و سرمایه گذاران هرات میتوانند در این بخش نقش مهمی داشته باشند.
به گفته او ،سرمایه گذاری روی تکنالوژی در هرات ،می توانند برای باشندگان این والیت نیز فرصت های بیشتری فراهم کند.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که برنامه های تازه ای روی دست است تا استفاده از انترنت ارزان و پرسرعت
در سراسر افغانستان ،گسترش یابد.
آقای هاشمی تاکید کرد که تامین امنیت سایت های مخابراتی به خصوص شرکت های خصوصی ،در سراسر کشور یکی از مواردی
است که باید مقامات محلی به آن توجه کنند.
والی هرات نیز ضمن خوش آمدگویی به سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،از همکاری همه جانبه مقامات این والیت
برای رشد سکتور فن آوری و نیز تامین امنیت سایت های مخابراتی بخصوص شرکت های خصوصی ،سخن گفت.

سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
با احسان اهلل بیات رییس عمومی شرکت افغان بیسیم دیدار کرد

محترم محمد فهیم هاشمی ،سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با احسان اهلل بیات رییس عمومی شرکت
مخابراتی افغان بیسیم دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ،آقای هاشمی ضمن اعالم حمایت وزارت از نهادها و شرکت های خصوصی ،تاکید کرد که تالش می کند تا موانع
فراروی سرمایه گذاری بخش خصوصی را از میان بردارد.
به گفته او ،خدمات بهتر ،کیفیت خوب و قیمت مناسب ،از خواسته های اساسی مردم است و در این راستا باید حکومت و شرکت
های خصوصی ،تالش کنند.
سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،از شرکت افغان بیسیم بعنوان یکی از شرکت های خصوصی پیشگام
در عرصه مخابراتی یاد کرده و بیان داشت که مردم افغانستان خدمات این شرکت را فراموش نمی کنند.
به گفته آقای هاشمی ،اصالحات همه جانبه در بخش های مختلف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در راستای بهبود کیفیت
خدمات تکنالوژیک ،روی دست گرفته شده است.
او ،تامین امنیت شبکه های مخابراتی در والیات را نیز یکی از اولویت های نهادهای امنیتی و وزارت مخابرات دانست و گفت که در
این قسمت ،جلسات متعددی صورت گرفته و آمادگی های الزم اتخاذ شده است.
احسان اهلل بیات ،رییس عمومی شبکه مخابراتی افغان بیسیم نیز در این مالقات ،از برنامه های تازه در این شرکت در راستای بهبود
ارایه خدمات مخابراتی ،یاد کرد و گفت که به زودی بسته های تازه خدمات این شرکت معرفی می گردند.
او گفت که مشکالت امنیتی ،گمرکات ،مسایل مالیاتی و مشکالت دیگری فرا راه سکتور خصوصی است که باید برداشته شوند.
شرکت مخابراتی افغان بیسیم از اولین شرکت های مخابراتی است که در افغانستان در عرصه ارایه خدمات ایجاد گردیده است.

آغار روند توزیع جواز رانندگی هوشمند

محمد فهیم هاشمی ،سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روند آزمایشی توزیع جواز سیر و رانندگی الکترونیکی را
افتتاح کرد.
در مراسم افتتاحیه این روند ،عالوه بر سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت،
دکتر هادی هدایتی معین اداری و مالی وزارت مخابرات و محمد داوود چکری رییس عمومی ترافیک جاده حضور داشتند.
محمد فهیم هاشمی در این مراسم ،آغاز این روند را یک اقدام تاریخی برای مردم افغانستان خواند و گفت که توزیع جواز سیر و

رانندگی هوشمند ،پس از توزیع تذکره الکترونیکی دومین برنامه مهم این وزارت ،در زمینه حکومت داری الکترونیکی به شمار می
رود.
به گفته او ،الکترونیکی شدن جواز های سیر و رانندگی ،از فساد گسترده در این روند جلوگیری و استفاده از آنها می تواند به
حکومت داری الکترونیکی ،کمک زیادی کند.

آقای هاشمی ،اظهار امیدواری کرد که ادارات دیگر دولتی نیز ،در این زمینه اقدام کنند تا کارت حج و ویزای شهروندان نیز
الکترونیکی شوند.

یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت نیز در این برنامه گفت که این وزارت سهم خود را در این پروسه انجام داده و علی رغم چالش
های موجود ،این روند به خوبی به پیش رفته است.
او ،آغاز این روند را یک نمونه خوب از همکاری میان ادارات حکومتی دانست و گفت که ادامه این روند با یک تقسیم اوقات
مشخص ،به پیش خواهد رفت.
آقای یاری ،فلسفه مهم الکترونیکی سازی جواز سیر و رانندگی را از بین بردن فساد و ایجاد سهولت های بیشتر برای شهروندان
کشور خواند.
در این برنامه محمد فهیم هاشمی و یما یاری به شکل نمادین ،مشخصات شان را ثبت کردند تا جواز های رانندگی شان به شکل
الکترونیکی چاپ و برای شان توزیع شود.
چاپ خانه مرکزی کابل مسوولیت چاپ جواز های رانندگی الکترونیکی را بردوش دارد.

دیدار سرپرست و نامزد وزیر مخابرات از زیربنای ارایه خدمات حکومتی با مبایل

محترررم محمررد فهرریم هاشررمی سرپرسررت و نررامزد وزیررر مخررابرات و تکنررالوژی معلومرراتی از سیسررتم زیربنررایی ارایرره خرردمات
حکررومتی از طریررا مبایررل کرره توسررو ریاسررت حکومتررداری الکترونیررک وزارت مخررابرات و تکنررالوژی معلومرراتی کشررور ایجرراد
گردیررده دیرردار نمررود .آقررای هاشررمی ضررمن بررسرری ایررن سیسررتم تأکیررد مرری ورزد کرره فعررال سررازی ایررن سیسررتم میتوانررد
افغانسررررررررتان را یررررررررک گررررررررام دیگررررررررر برررررررره حکومتررررررررداری الکترونیررررررررک نزدیررررررررک سررررررررازد.
گفتنرری اسررت کرره بررا فعررال شرردن زیربنررای ارایرره خرردمات حکومتررداری از طریررا مبایررل ،تسررهیالت زیررادی برررای مشررترکین و
شهروندان کشور فراهم مری گرردد .از سروی هرم وزارت خانره هرای کشرور میتواننرد برا ایجراد اپلیکیشرن هرای آنالیرن خردمات
را به مشترکین شان عرضه کنند.

تفاهم وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ترانسپورت
برای الکترونیکی سازی خدمات ترانسپورتی

تفاهمنامه ساده سازی پروسههای مرتبو و مدرن سازی سیستم ترافیک افغانستان" میان محترم محمد فهیم هاشمی سرپرست و
نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترم یما یاری وزیر ترانسپورت ،امضا شد.
محترم محمد فهیم هاشمی در مراسم امضای این تفاهمنامه ،گفت که با این اقدام ،قدم بزرگی در راستای رفتن به سوی یک جامعه
دیجیتلی برداشته می شود .به گفته او ،پس از آغاز توزیع جوازهای هوشمند رانندگی ،توزیع جوازسیر هوشمند گام مهم دیگری
است که کار آن با همکاری دو وزارت ،به زودی آغاز می شود .آقای هاشمی گفت که اولویت مهم وزارت مخابرات و تکنالوژی ،ساده
سازی پروسه های اداری و الکترونیکی کردن خدمات عامه در ادارات مختلف است.
او گفت که وزارت ترانسپورت یکی از ادارات همکار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است که براساس این تفاهم ،از خدمات
اداره آسان خدمت در راستای ساده سازی و الکترونیکی سازی خدمات ،بهره مند می شود .نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی گفت که یکی از اهداف مهم رهبری دولت افغانستان بخصوص شخص رییس جمهور ،رفتن به سوی یک جامعه
دیجیتلی و معلوماتی است و این وزارت نیز ،تالش های خود را در این راستا ،ادامه خواهد داد.
یما یاری وزیر ترانسپورت نیز در این مراسم ،گفت که وزارت ترانسپورت در روند اصالحات کشور پیشگام بوده و در راستای
الکترونیکی سازی پروسه های خدمات خویش ،بیشتر تالش خواهد کرد .او گفت که به زودی اداره ملی ترافیک افغانستان در
چوکات وزارت ترانسپورت مدغم شده و سیستم ترانسپورت کشور منظم و دیجیتلی خواهد شد.
به گفته او ،در بخش ترانسپورت به زودی یک سیستم شفاف و کارا ،ایجاد خواهد شد و این مساله می تواند روی مسایل مختلف از
جمله عواید ،امنیت و تسهیالت برای شهروندان ،تاثیر مثبت داشته باشد.

نخستین ربات داروساز تا سال  2021از راه خواهد رسید
رباتهررا هماکنررون نیررز
مهمتررررین نقرررش را در
صررنعت و کارخانررههای
دنیرررا ایفرررا میکننرررد.
اگرچرره مررا همررواره برره
پیشرررفت تکنررالوژی در
آینده و انقرالب رباتهرا

اشررراره مررریکنیم ،امرررا
منظرررور از ایرررن مرررورد
مشخصررررا رباتهررررای
انسررراننما برررا قابلیرررت
فکرکرررررررررررررررردن،
تصررمیمگیری و خرررو
از چهرررررررررررررارچوب
تعیینشررده برررای آنرران
اسرررت .سرررالیان درازی

اسرررت رباتهرررا در راه
انررردازی اتوماسررریونها
نقش اصلی را برر عهرده
داشته و توسرعه صرنعت
را سبب شدهاند.
بررا پیشرررفت تکنررالوژی
در آینررده شرراهد اشررغال
شررررغلهای بیشررررتر و
متنوعتری توسو ایرن اشریای هوشرمند خرواهیم برود .بره عنروان یکری از معروفتررین رباتهرایی کره پریش بینری میشرود ترا
سرال  2021مریالدی شراهد آن باشرریم ،ربرات داروسراز اسررت کره برا دیردن نسررخه شرما ،در کمتررین زمرران عرالوه برر تحویررل
موارد موجود ،ترکیب و سراخت داروهرای سفارشری را ن یرز بررای مشرتریان انجرام خواهرد داد .آیرا درصرد خنرای آن نسربت بره
انسان کمتر خواهد بود یا بیشتر؟

تا سال  2022یک تریلیون سنسور به انترنت متصل خواهند شد

هزار میلیارد (یک و  12صفر) رقمی نیست که به سادگی بتوان روی کاغذ آورد و یا برای انجام محاسبات به هر ماشین حسابی
بدون انتظار بلندشدن دود از آن سپرد ،اما با پیشرفت تکنالوژی در آینده  ،رشد انترنت به اندازهای خواهد بود تا به این میزان شاهد
سنسور متصل به شبکه جهانی اطالعات باشیم .از آنجایی که هزینه سنسورها روز به روز کاهش یافته و توان پردازشی و محاسباتی
آنان افزایش پیدا میکند ،تمامی دستگاهها به انترنت متصل خواهند شد؛ از لباسی که بر تن کرده تا کفش و حتی زمینی که بر
روی آن راه میروید به زودی آنالین خواهند شد.
بر اساس پیش بینی نحوه پیشرفت تکنالوژی در آینده  ،اتصال یک تریلیون سنسور به انترنت تا رسیدن به سال  2020تخمین زده
شده است .هر محصول (فیزیکی) قادر خواهد بود تا به زیرساختهای ارتباطی متصل شده و سنسورها در هر جایی بر روی زمین به
کاربران اجازه خواهند داد تا به طور کامل محیو اطرافشان را درک کنند.

نخستین گوشی همراه قابل کاشت در بدن تا سال 2025
به صورت تجاری موجود خواهد شد

هماننور که میبینید هر چره پیشررفت تکنرالوژی در آینرده شرکل پیچیردهتری بره خرود میگیررد ،زمران دسترسری بره آن نیرز
افرزایش مییابررد .متصلشردن برره گوشرری همرراه مقولرره خرراص و متفراوتی برروده و جریران بررازی کنررونی را کرامال تغییررر خواهررد
داد .حرردود  80درصررد افررراد شرررکتکننده در ایررن نظررر سررنجی پیرامررون نحرروه پیشرررفت تکن رالوژی در آینررده  ،پرریش بینرری
میکنند تا هفت سال آینده نخستین نسخه تجاری موبایل قابل کاشت در بدن پدیدار خواهد شد.
گوشرریهای هوشررمند امررروز بررا داشررتن سنسررور تشررخیص ضررربان قلررب و امثررال آن برره خرروبی وضررعیت سررالمتی انسرران را
ردیررابی میکننررد کرره بررا جاسررازی آنهررا در درون برردن ،دقررت ایررن انرردازهگیریها منمئنررا چنررد برابررر خواهررد شررد .بررر اسرراس
گزارش ،این موبایل ها همچنین بره کراربران اجرازه برقرراری ارتبراط از طریرا امروا مغرزی یرا سریگنال بره جرای صرحبتکردن
به صورت شفاهی را خواهند داد.
بررد نیسررت بدانیررد دسررتگاههای دیجیتررال دارای قابلیررت قرارگیررری در برردن انسرران همچررون تنظیمکننررده ضررربان قلررب یررا
افزایشدهنده توان شنوایی ،مدتها است توسو مردم در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرند.

فشرده فعالیت های والیت سرپل

در قسمت صادره  )12( :پسته صادر گردیده از جمله ( )1پسته به کابل  )1( ،پسته به بلخ  ،جوزجان ( )1پسته )3( ،پسته پاسپورت و
ولسوالی های والیت سرپل( )5پسته
در قسمت آخذه  :به تعداد()120قطعه مراسله پستی ثبت آرشیف گردیده است.
در قسمت انتقاالت  :به تعداد ( )11پسته وارد و ( )12پسته ارسال گردیده
در بخش وارده و توزیع :به تعداد ( )213قطعه مراسله پستی در دفتر پسته رسان ها جهت توزیع ثبت گردیده که از جمله کابل (4
)پسته  ،بلخ () 3پسته  ،جوزجان ()2پسته  ،ولسوالی ها( )2پسته توزیع شده است.
به تعداد ( )120جلد پاسپورت توزیع گردیده و به تعداد ( )300قطعه اسناد پاسپورت به مرکز ارسال گردیده است.
-

در بخش مدیریت آی تی :

مراقبت و وارسی همه روزه جهت جلوگیری از بروز عوارض از  NET WORKINGصورت گرفته است.
ختم پروگرام پاورپویت و شروع پروگرام اینترنت در حال تدریس است.

نخستین دولت تا سال  2023سرشماری خود را با تکنولوژیهای
دارای حجم وسیع جایگزین خواهد کرد

از آنجررایی کرره جمررعآوری ،مرردیریت و فهررم دیتررا بررا گررذر زمرران سررادهتر میشررود ،دولتهررا احتمرراال از مترردهای قرردیمی
جمعآوری اطالعرات کروک کررده و در عرو

بره تکنالوژیهرای درگیرر برا حجرم زیرادی از اطالعرات تکیره میکننرد ترا بره ایرن

وسرریله نیازهررای خررود را برره فرآینرردهای خودکررار بسررپارند .بررر اسرراس گررزارش بررسرری نحرروه پیشرررفت تکن رالوژی در آینررده،
دولت تمام الکترونیک اتفاقی است که دیر یا زود به واقعیت خواهد پیوست.
بیشررتر از  80درصررد شرررکتکنندگان در نظرسررنجی بررر ایررن باورنررد نخسررتین دولررت ،سرشررماری خررود را تررا سررال  2023برره
سیسررتمهای بررزرج جمررعآوری داده خواهررد سررپرد .برخرری کشررورها همچررون کانررادا ،از مرردتها قبررل جررایگزینی روشهررای
سررنتی سرشررماری بررا روش هررای جدیررد و اغلررب تکنالوژیررک را آغرراز کردهانررد ،امررا ترراکنون هررین کشرروری نتوانسررته برره طررور
کامل آن را جایگزین سیستم سنتی خود کند.

ده درصد عینکهای منالعه تا سال 2023
به انترنت متصل خواهند شد
فعل و انفعال برا دنیرای
اطررراف وقترری عینررک
شما به انترنرت متصرل
شررود کررامال متفرراوت
خواهررد بررود .البترره بررا
عادیشرردن اسررتفاده از
ایررن دسررته عینکهررا،
رفترره رفترره از جررذابیت
آنهررا کاسررته شررده و
تبدیل بره یرک وسریله
مرسوم میشوند.
 86درصررد از شرررکتکنندگان ،مسرریر پیشرررفت تکنررالوژی در آینررده را برره سررمت عادیشرردن اسررتفاده از گجتهررای
پوشیدنی مخصوص چشم تا سال  2030ترسیم کردهاند.
ایررن تکن رالوژی برره کرراربران اجررازه خواهررد داد تررا بررر خررالف دیگررر وسررایل (همچررون پوشرراک) ،دسترسرری مسررتقیم برره نرررم
افزارهررای انترنترری و بهینهسررازی شررده برررای افررزایش تجربرره واقعیررت افررزوده ) (Augmented Realityداشررته باشررند.
تکن رالوژی ردیررابی حرکررت چشررم همچنررین برره کرراربران اجررازه خواهررد تررا کنترررول کامررل رابررو کرراربری را برردون اسررتفاده از
دسررت در اختیررار بگیرنررد .گفتنرری اسررت گوگررل محصررولی مشررابه یعنرری گوگررل گلررس ) (Google Glassرا پرریش از ایررن
معرفی کرده که البته تا رسیدن به کارایی و نقنه مورد نظر کار بسیار زیادی دارد.

فشرده فعالیت های والیت پنجشیر


پنج شررررکت های مخابراتی باداشرررتن
( )43ترراور یررا آنتن مخررابراتی درمرکز
والیت وولسررروالی های مربوط فعال یت
دار ند تقری بآ %92مردم ازآن اسرررت فاده
مینمایند.



ازفعالیت شررربکه های مخابراتی همه
روزه تو سو مدیران مخابرات ول سوالی
ها کنترول صرررورت میگردد وتوسرررو
ت ی ل فون گزارش اخررذ م ی گردد و
راپورم شکالت مخابرات به اداره محترم
تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) ازطریا ایمیل ارسال میشود.



نظارت ازپیشرررفت کارسرراختمانی سرره تاورجدیدمربوط پروژه نهم  tdfدرولسرروالی های دره وپریان بعد از اعمارسرررک ها
کارهای ساختمانی تقریبآ %60پیشرفته وکارجریان دارد.



نظارت ازپی شرفت کار یک تاورجدید مربوط پروژه ه شتم  tdfمربوطه شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در ول سوالی ح صه
اول این وال صورت گرفته ولی متاسفانه بیشتر از دوماه میشود کارآن توقف است.



دربخش خدمات پ ستی انتقاالت پ ست به ا ساس پالن ونورم انتقاالت پ ستی تو سو موترپ ست ازمرکز وزارت به والیت
هفته سه مراتبه وبرعکس آن انتقال میگردد وتو سو ه شت نفر پ سته ر سانان درمرکزوالیت ویک ول سوالی همه روزه و
درسه ولسوالی هفته دومراتبه ودرسه ولسوالی دوردست هفته یک مراتبه انتقاالت توزیع میگردد.



(  )13پسته ورودی بتعداد ( )213پاکت انتقال وبه مراجع آن توزیع گردیده است.



به تعداد ( )13پسته صدوری به تعداد()324پاکت به مرکز و ولسوالی ها انتقال وارسال گردید.



جمله به تعداد ( )26پسته ورودی وصدوری مجموعی به تعداد (  )537پاکت میباشد.



انتقال ( )70اسناد پاسپورت به مرکز کابل وتوزیع پاسپورت به مراجعین آن.



عواید این بخش درختم هرماه محاسبه میگردد بعدآبه ادارات محترم ارسال میگرد ادارات باقیات شان راطور ماهواروربع
وار به حساب دولت انتقال مینمایند



ادارمه آموزش کمپیوتر برای کارمندان ادارات وعالقه مندان درمرکز والیت به تعداد ( )101نفرمیباشد دریک تایم یک
پروگرام از طرف کارمندان مسلکی این اداره آموزش داده میشود .



آموزش کمپیوتردرولسوالی عنابه به تعداد( )8نفرعالقه مندان وکارمندان ادارات تدریس داده میشود.



محموعآ بتعداد( ) 12نفر درپنج تایم آموزش داده میشوند.

 80درصد مردم کره زمین تا سال  2023حضور دیجیتال و آنالین مستمر خواهند داشت

با رایجشدن اتصال به انترنت از هرر جرایی و برا اسرتفاده از هرر وسریلهای ،مرردم بیشرتری هویرت دیجیترال پیردا خواهنرد کررد،
چرررا کرره هنرروز بسرریاری از افررراد برررای فراهمسررازی دسترسرری ثابررت و پایرردار خررود برره شرربکه جهررانی اطالعررات بررا مشررکل
مواجهند .شررکتکنندگان در نظرسرنجی پریش بینری کردهانرد ترا رسریدن بره سرال  ،2023براالی  80درصرد از جمعیرت کرل
جهان در دنیای دیجیتال حضور خواهند داشت.
زندگی مجرازی بره طرور غیرر قابرل تروقفی در حرال اتصرال بره زنردگی فیزیکری و عرادی افرراد اسرت و در سرالهای آینرده نره
تنها حضور آن کمرنر

نمیشرود ،بلکره رفتره رفتره نقرش آن در زنردگی روزمرره پررنر تر خواهرد شرد .کمپنیهرایی همچرون

فرریس برروک و گوگررل در تالشررند تررا بررا اجرررای پروژهه رای مختلررف اعررم از ارسررال ماهوارههررای جدیررد برره فضررا ،دسترسرری برره

انترنت را برای افراد ساکن در مناطا دور دست ممکن کنند.

یک دولت مالیاتها را برای نخستین بار تا سال 2023
به وسیله بالک چین جمعآوری خواهد کرد

در میان صرردها ارز رمزنگاری شررده ،تاکنون بیتکوین ) (Bitcoinبه عنوان موفاترین مورد ظاهر شررده اسررت .البته بیش از خود
بیتکوین ،تکنالوژی بالک چین ) (Block Chainیا زنجیره بلوک مورد توجه قرار گرفته ،چرا که تکنالوژی بالک چین برای اولین
بار به طور گسترده در بیت کوین دیده شد.
وقتی شررما پولی را در یک بانک سرررمایهگذاری میکنید ،اطالعاتی درباره سررپرده شررما در یک پایگاه داده بزرج ذخیره میشررود.
بیتکوین هم در واقع کار م شابهی را برای حفظ اطالعات ح سابهای کاربران انجام میدهد ،اما برخالف یک بانک ،در بیتکوین با
توجه به ماهیتی که دارد نمیتوان به یک قدرت مرکزی که پایگاه داده را برای کاربران مدیریت و ذخیره کند ،اعتماد کرد .بیتکوین
با تق سیم پایگاه داده به مجموعههای کوچکی با نام "بالک" م شکل را حل کرده ا ست .هر بالک به شکلی برچ سب ) (Labelا ست

که آن را به بالک قبلی پیوند میدهد تا هر ک سی بتواند تمام پایگاه داده را که از این ق سمتهای مجزا ت شکیل شده گردآوری کند؛
به عبارتی هر استفادهکننده از بیتکوین ،یک نسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره بلوک نامیده میشود ذخیره میکند.
بالک چین مبحثی است که انتظار میرود با پیشرفت تکنالوژی در آینده  ،تا سال  2023به نقنه او خود رسیده و نخستین دولت
مالیاتهای خود را با استفاده از این سیستم جمعآوری کند.

