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 ًتفاىمنامو ىا: ىا یسیپالدر بخش  .9
  هعلْهبتی تشتیت گشدیذٍ اعت  ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژیعَ عبلَ هغْدٍ پالى اعتشاتیژیک . 

 تشتیت گشدیذٍ اعت پشّعیجش لیوت گزاسی ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ثشای خذهبت ثبًذ ّعیع ثشای اداسٍ اتشا. 

  جوِْسی اعتًْیب ،،اصثکغتبى ،آرسثبیجبى کؾْس ُبی تبجکغتبى  اعتشاتیژیک ثیي الوللی ثبتفبُوٌبهَ ُوکبسی ( ۶)ثَ تعذاد 

 ء گشدیذٍ اعت اهعب ّاصثک تیلی کبم

  ُوکبسی هیبى ّصاست هخبثشات ّ تکٌبلْژی هعلْهبتی ّ ّصاست خبًَ ُب ّ اداسات دّلتی هْاـمتٌبهَ ، تفبُوٌبهَ ( ۳۱)ثَ تعذاد

 سعیذٍ اعت  آاهعثَ دیگش 

  پشّتْکْل ُوکبسی ُبی تخٌیکی ّ التصبدی هیبى دّلت جوِْسی اعالهی اـؽبًغتبى ّ کؾْس ُبی جوِْسی ( ۲)ثَ تعذاد

 .اصثکغتبى ثَ اهعب سعیذٍ اعت جوِْسی آرسثبیجبى ّ 

  گشـتَ اعتجِت تذمك ثَ سیبعت ُبی هشثْغَ ّصاست اسعبل ؽذٍ ّعواْل تذت تطجیك لشاس پالى تذاثیشی. 

  َجبًجَ چِبس تفبُوٌبهCATA (چیي ، اصثکغتبى ، تبجکغتبى ّ اـؽبًغتبى )ّ  ،اهعآتشتیت ّ سثبیجبى رآ ،عتًْیب، اکْسیب ٌُذ 

 .شدیذٍ اعتگ

 : تیارتقآ ظرفدر بخش  .2

  ـْسم ، بتیؽکب ّ اعتشاض دسجاًالیي  ـْسمُوچٌبى .اعت ذٍیگشد جبدیاهشاجعیي عیغتن تیلیفًْی ثشای سعیذگی ثَ ؽکبیبت 

 .اعت ذٍیگشد تیتشت يیآًال ؽکل ثَ اًصشاؾ ـْسم ّ بتیؽکب ّ اعتشاض اص دـبع

  هتخصص ّ تي کبسؽٌبط (04)ثِجْد کبس، تغشیع اجشاآت ّ استمبی ظشـیت کبسهٌذاى تخٌیکی ّصاست اص غشیك اعتخذام تعذاد 

 .اعتآهذٍ ثْجْد 

 اعتشدیذٍ گضاسگثشتذاسکبت ثشای کبسهٌذاى اداسات دّلتی  ّزاسی گپالى  ،ثخؼ هذیشیتدس تي  044آهْصػ ثیؾتشاص. 

 پشّاى  ّ ّسکؾبپ ُوبٌُگی ّدل چبلؾِبی عش ساٍ پشداخت هعبؽبت اصغشیك هْثبیل ثشای کبسهٌذاى ّالیت ًٌگشُبس

 .ثشگضاسگشدیذٍ اعت

 ؽشکت دس عویٌبس ُب ، ّسکؾبپ ُب ، گشدُوبیی ُب ّ پشّگشام ُبی ّالیبت  جِت  ّ تي کبسهٌذاى هشکض (812)ثَ تعذاد

 .هعشـی ّاعضام گشدیذٍ اًذثَ خبسج  اص کؾْس  یآهْصؽ

 کْسیب چیي، اعتًْیب، ٌُذّعتبى،ُبی کؾْسثَ  دّکتْسا هبعتشی ّدّسٍ ّالیبت ثَ تذصیالت  ّ کبسهٌذاى هشکض( 03)ثَ تعذاد 

 .ایشاى هعشـی گشدیذٍ اًذ ّکؾْس

  تؾشیخ لْاًیي، اگبُی دُی  ساپْسًْیغی، هذیشیت،دس ثخؼ ّالیبت  ّ کبسهٌذاى هشکض( 330) ثشای تعذادکْسعِبی آهْصؽی

 .اصْل اعبعی غشصعلْک تذّیش گشدیذٍ اعت

 ی ؽتي کبسهٌذاى ّالیبت اصکْسعِبی آهْص (1288) ثَ تعذادIT دسّالیبت ـبسغ گشدیذٍ اًذ. 

 ـبسغ گشدیذٍ عطخ لیغبًظ َ ثغتیتْت تکٌبلْژی هعلْهبتی ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژی هعلْهبتی ًهذصلیي اصا( 22)ثَ تعذاد

 .اًذ

 :یادارات دًلت یکار یساده سازدر بخش  .3

 است  ذُیهعاشات آغاسگزد ِیغزض تاد کیالوپ تِیٍرسشکاراى کو شيیراجستز 
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 (تي کارکٌاى ٍسارت هعارف کارٍاهَراجتواع60610بِ تعذاد )تی،کٌذّار،لغواى ٍٍال ایتخارم،پزٍاى ،ًٌگزّار،خَست ،پکت تیدر ٍال ی 

 ستنیس قی( تي پزداخت هعاشات اسطز86012است.اسجولِ بِ تعذاد) ذُیّوزاُ راجستزگزد لفَىیت قیهعاشات اسطز ِیکابل  غزض تاد

 صَرت گزفتِ است لیهَبا

 ّْزات ، بلخ ، لغواى ، بذخشاى ، تخار  تَسط شزکت  تیهعاشات در ٍال ِیبزًاهِ تاد شيیراجستز یکیتخٌ لیٍتذارک ٍسا ِیت

 است . اىیکارهٌذاى ٍسارت هعارف درجز 68333تعذاد  یرٍشي بزا یهخابزات

 است . ذُیحج با ٍسارت ارشادحج ٍاٍقاف اهضا گزد  یکیالکتزًٍدرخَاست آًالیي  ستنیس جادیتفاّوٌاهِ غزض ا 

  ستنیس قیتطبDMS است. ذُیآغاس گزد یبزرس یدرادارُ عال یکیالکتزًٍ یحاضز ستنیٍس 

  کارHosting ستنیسDMS  شذُ است. لی% تکو03 یهعلَهات یٍسارت هخابزات ٍتکٌالَص 

  است ارتقآ ظزفیت دادُ شذُآهَسش  يی( تي کارهٌذاى ٍسارت شْذا ٍهعلَل03)  یبزا 

 ْاستگزدیذُ اًتقال خَست  تیٍال بِ هزکش آساى خذهت   جادیساختواى غزض ا شاتیتج 

 قزاردارد. قیتحت تطب يیپزٍسِ خذهات عاهِ ٍسارت شْذا ٍهعلَل11 یسادُ ساس 

 ِگزدیذُ است یسادُ ساس ٍسارت صحت عاهِ  جات ِیادٍ نیجات ادارُ تٌظ ِیپزٍسِ ادٍ 81تعذاد  ب. 

 است. ذُیگزد لیتکو  ِیًقل لیٍسا زیٍجَاسس یجَاس راًٌذگ يیدرخَاست آًال ستنیس 

 است. ذُیگزد لیکابل تکو کیتزاف تیزیهذ فیآرش یساس تلیجید سنیس 

  ٍْسارت  شگاُیًوا 2ٍ0هتذکزُ  یبالک ّا یکیفش زاتیدٌّذُ گاى کَچک ٍهتَسط ٍکارتغ ِیهال 0ٍ 2 یسالَى ّا لیٍٍسا  شاتیتج

 است ذُیگزد لیاقتصاد  تکو

 قزاردارد یدر هزحلِ تذارکات زیاعوار تعو یٍ بستِ تذارکات لیهزکشآساى خذهت تکو یادار زیاعوار تعو يیشاید 

 است. ذُیگزد  لیخذهات عاهِ ٍسارت تزاًسپَرت ٍ شفاخاًِ سزدارهحوذ داٍد خاى تکو یپزٍسِ سادُ ساس 

 است. ذُیٍصل گزد یسزحذ یَّائ ذاىیاًتز پَل هپَلیس  ، یکیپاسپَرت با تذکزُ الکتزًٍ تنیسیس 

 : یمخابرات یىا ربنآیزدر بخش  .4

  ثَ ؽجکَ ـبیجشًْسی ّصل گشدیذٍ ّصاست هبلیَ عبیت  01 ّّصاست اهْس داخلَ  عبیت  62 ، عبیت دس ّصاست دـبع 01تعذاد

 .ُبی هزکْس ثْجْد آهذٍ اعت ّصاست کیفیت دسعیغتن تکٌبلْژی هعلْهبتیهذشهیت ّ ثِجْد کَ 

 ایجبد گشدیذدٍ اعت ؽجکَ ؽِشی کیجل ـبیجش ًْسی دس ؽِش ُبی کٌذُبس،  هضاس ؽشیؿ، ُشات ّ جالل آثبد . 

 ثبؽجکَ ـبیجشًْسی ّصل ؽذٍ اعت کَ دعتشعی ثَ اًتشًت ّ تیلفْى ـشاُن گشدیذٍ اعت ّصاست اهْس صًبى. 

   ت گشـتَ اعتصْسؽجکَ ـبیجشًْسی  ثبثشای ّصل  ثبغ صًبًَعشّی.  

  151.336 غْل هجوْعیثَ ( 6،5،4،3،2،1) دسؽؼ عکؾيدیضایي ـبیجش ًْسی دس هغیشعشک ؽیجش ثبهیبى الی دّؽی ثؽالى 

 .کیلْهتش صْست گشـتَ اعت

  َکیلْهتش دیضایي ؽجکَ ـبیجشًْسی دسهغیش عشک چؽچشاى الی کبثل تکویل گشدیذٍ اعت  11 ثَ ـبصل. 

  ُوبٌُگی دسلغوت هطبلعَ توذیذ ؽجکَ ـبیجشًْسی دسهغیش ؽوبل ؽشق ّ جٌْة ؼشة ثب اداسٍ اهْس، اداسٍ خػ آُي ،ّصاست

 .شعبصی ّ اداسٍ اساظی صْست گشـتَ اعتتشاًغپْست، ّصاست ؽِ
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 ؽوبل ؽشق ّجٌْةثشای دُلیض  ؽجکَ ـبیجشًْسی دس دّ هغیش دیضایي توذیذ (SEW Corridor    ) ثذخؾبى الی  هشکض اص

کیلْهتش  1711 ثَ ثطْل هیذُذ لشاسکیجل ـبیجشًْسی تذت پْؽؼ  ذًلشاس داس هغیش ّلغْالی دس 58 ّالیت ّ 12صسًج کَ 

 .اعتغشح گشدیذ 

  َـبیجشًْسی دسپشّگشام کیجل ًمؾَ ؽجکGIS  ٍدسهغیش پشّژS.E.W Corridor  دس ّالیت ؽوبل ؽشق ّجٌْة ؼشة

تشتیت ّ ( ثذخؾبى، ًْسعتبى، کٌش، ًٌگشُبس، لْگش، پکتیب، خْعت، پکتیکب، صاثل کٌذُبس،ُلوٌذ، ًیوشّص ؽبهل ّالیبت)کؾْس

 .ثَ اداسٍ اهْس اسعبل گشدیذٍ اعت

 َعبصی پشّژٍ سیبعت ّ تشاًغپْست ّصاست عبصی پشّژٍ سیبعت ، آُي خػ اداسٍ ثشای ـبیجشًْسیکیجل  ؽجکَ ًمؾَ لعطَ ع 
 .گشدیذ  اسعبل هشثْغَ هشاجع ثَ ّ تشتیت التصبد ّصاست

 ْپزٍصُ  شاتیهحل ًصب تج( سیستن ریأل تاین دیتا هٌجوٌتReal Time Data Management System) ذُیآهادُ گزد 

 یدر جوع آٍر تیشفاف جادیجْت ا یهخابزات یاست ٍ شزکت ّا ذُی، ًصب ٍ فعال گزد یذاریپزٍصُ خز یّا ستنیس شاتیٍ تجْ

 است. ذُیبِ آى ٍصل گزد ی% هحصَل خذهات هخابزات13

  پْستبل هلی اعٌبد تخٌیکی عشّی(National Portal ) ٍکبس ثبالی  اعتجِت عمذ لشاسداد ثَ اداسٍ تذاسکبت هلی اسعبل گشدیذ

اص ختن الیذَ ّظبیؿ پشّعَ  ثعذ  .تْعػ هتخصصیي خبسجی جشیبى داسد( پْستبل هلی ) الیذَ ّظبیؿ اصل پشّژٍ  

 .آؼبص هیگشدد آى تذاسکبتی 

  توبم عبیت ُبی  ،جِت ثلٌذ ثشدى ظشـیت ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ساٍ اثشیؾن ثب کؾْس چیي اص غشیك تبجکغتبى ّ لشؼضعتبى

  .استمأ دادٍ ؽذٍ اًذ 100GBثَ ظشـیت  10GBهشثْغ ایي هغیش دس داخل کؾْس اـؽبًغتبى اص ظشـیت 

کٌذص خشیذاسی ؽذٍ کَ کبس ًصت  ّالیت ًٌگشُبس ّثشای  ( MSAN /IMS) غتنیع ثَ لفْىیت هشاکض ٌگیچییعْدعتگبٍ جذیذ  

ؽِشکبثل اصعْیچ ُبی  عْیچیٌگ هشاکض تیلفْىعیغتن    ُوچٌبى.  ؽذٍ اعت تکویل% 04دعتگبٍ ّالیت ًٌگشُبس دس دذّد 

TDM َعْیچ ُبی  ث(MSAN /IMS  )اعت ّـعبل گشدیذٍ طتعْی. 

 6  عبیتIndoor Coverage   ٍ04عشّی  ّگشدیذٍ ـعبل ًصت ّ  جِت ثلٌذ ثشدى ظشـیت عبدَ پْؽؼ دس هذالت عشپْؽیذ 
 .دسغی هشادل اداسی لشاس داسد  ّ تکویل گشدیذٍآى دیگش عبیت 

   3عبیت هْثبیل ثَ عیغتن  90خشیذاسی ّ ساٍ اًذاصی تجِیضات استمأ ظشـیت اعٌبد تخٌیکیG  تکویل ّ ثَ تذاسکبت هلی اسعبل

 .ؽذٍ اعت

 َـبیجشًْسی ّصل گشدیذٍ اعت جل یکؽجکَ  ثب بتیهکتت دسهشکض ّ ّال 62 تعذاد ث. 

 ستنیهعلَهات افغاًستاى با س یًوَدى هزکش هل لیپزٍصُ تبذ  Cloud بِ اعالى سپزدُ شذُ  بعذ اس آفز  یاس طزف ادارُ تذارکات هل

 پزٍصُ بِ اعالى هجذد سپزدُ شذُ است ذیًگزد افتیدر طیٍاجذ شزا یکوپٌ ،یابیٍ هزحلِ ارس یگشائ

 :یکیالکترًن یحکٌمتذاردر بخش  .5
 ثشای عیغتن ًیکغب جِت کٌتشّل ؽشکت ُبی اًتشًتی خشیذاسی ّـعبل گشدیذٍ اعت  تجِیضات ّالیغٌظ ُب. 

 اعت ّصل گشدیذٍؽشکت اًتشًتی ثَ عیغتن ًکغآ  (7)ثَ تعذاد . 

  خشیذاسی ؽذٍ ّ ثخؼ عبختوبى یب تعویش ایي پشّژٍ تذت ثشآّسد ثبًی لشاسداسد دیتبعٌتشتجِیضات پشّژٍ ثک آپ. 

  ّ ثب ثبًک تکویل   الوٌفعَ عبم ّ  یدّلت اداسات تعذاد کیجِت هؾخصبت تخٌیکی ثشای خشیذاسی ثٌذّیت ثیي الوللی عشّی ّ

 .ثعذ اص هْاـمَ ثبًک جِبًی پشّعَ خشیذاسی ّتذاسکبتی آى آؼبص هیگشدد  جِبًی ؽشیک گشدیذٍ
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 تطجیك عیغتن تصبدیك الکتشًّیکی  اص ّیشّط اص غشیك  دّلتی اداسات ُبی عبیت هصئْى عبصی ّیت(SSL )Sockets 

Secure Layer گشـتَ اعت. 

   ِجبؽذیهعلْهبت اـؽبًغتبى  ه یاهبدٍ ًصت ّهٌتبژ دسهشکضهل یلجل یدعتگبٍ ُب يیجِت جبگض کلیپشّژٍ  اّس ضاتیتج   . 

 (یکیتزکشٍ الکتشًّ غتنیغکْعیع ضاتیتجِ تیاستمبء ظشـ  (IOS ) 

  ٍهْاصلت ًوْدٍ اعتکبست  عیعٌتشّهشکضتْص تبیدسد یکیالکتشًّاجٌبط پشّژٍ تزکش. 

   ّهعلْهبت   ئَیادصب یهل ْتشاداسٍیکوپ َیپب 62 یثشا کیوْهتشیثب یُب غٌظیال . 

  ذٍیعشّسدسدعتگبٍ ُب ّصل گشد  َیپب( 6)اعت کَ ثَ تعذاد  ذٍیآؼبص گشد کلیاّس ذیجذ یًصت عشّسُب  

  ؽذٍ اعت َیاسا یلشاسداد یثَ کوپٌ یگ شساًٌذٍیّجْاصع غٌظیکبست ال ْىیلیه کی يیضاید 
 یعشّسُب NTP ( Time stamping  ّ(Network Time Protocol  کَ ثب  یکیتزکشٍ الکتشًّ غتنیع یآًتي ُب

 اعت ذٍیهعلْهبت ًصت گشد یدسهشکض هل گشددیّصل ه تیعتال
 لشاس داسد  یپبعپْست ّاًتشکبى تذت  تغت کبس  غتنیادؼبم ؽذى ع. 

 ِؽذٍ  اعت. لی( آى تکوؾيی)اًغتبل ی( ًصت ّ ساٍ اًذاصکغبیهشکض تجبدلَ اًتشًت )ً غتنیع ضاتیتج 
 اعت. ذٍیّـعبل گشد لیًکغب تکو غتنیع کیجشآپتیـب غتنیع      

 اعت  ذٍیّصل گشد کغبیً غتنیکبم ّ اتصبالت ثب ع یلی، اـؽبى ت VNT ،Rhea Net  ،North Telecom یؽشکت ُب     

 : یتٌسعو خذمات پستدر بخش  .6
 

 :الذاهبت ریل صْست گشـتَ اعتمذرن سازی تاسیسات پستی در مرکس ًًالیات جيت 

   اعتپغتَ خبًَ عمذلشاسداد گشدیذٍ  02تشهین ّ ثبصعبصی. 

   عصشی عبصی پغتَ خبًَ ُبی هشکضی ّالیبت دسجَ اّل ّدّم دسدبل اسصیبثی لشاس داسدعیغتن. 

 ( ثبة  پغتَ خبًَ 02ثَ تعذاد )اعت. ذٍیّصل گشد یجشًْسیؽِشکبثل ثب ؽجکَ ـب یؽِش 

 (ثبة پغتَ خبًَ هشکض ّال62ّصل تعذاد )اعت. ذٍیعمذ لشاسداد گشد یجشًْسیؽجکَ ـب  كیاصغش  بتی 

  ثبیل آپلیکؾي خذهبت پغت،ْایجبد عیغتن خذهبت پغتی هجِتIFS یبInt'l Financial System ّ تجبست ؽبپٌگ يیآًال 
 .ؾْدیه عپشدٍ اعالى ثَ دّثبسٍّذیشدًگ بـتیدس ػیؽشا ّاجذ ؽشکت ؽذکَ عپشدٍ اعالى ثَ یکیالکتشًّ

   آؼبصهیٌوبیئذثعذ اص اخز جْاص ثَ ـعبلیت  کَ اعت خذهبت هبلی ّ ثیي الوللی تِیَ ّ دس دیتب عٌتش ًصت گشدیذٍتجِیضات .  

 كیاص غش یاعت ّ اداسٍ تذاسکبت هل ذٍیتذاسکبت اسعبل گشد یثَ اداسٍ هذتشم هل یعشادٍ هْتش خذهبت پغت 02 هؾخصبت 

هْتش ُب ثب   ذیّ جِت اًتمبل هجلػ لشاسداد خش ذیًوب یذاسیسا خش ػیّعب يیلشاس ؽذٍ اص کؾْس اصثکغتبى ا یدّلت یلشاسداد ُب

 . هکبتجبت صْست گشـتَ اعت  َیّصاست هبل

  کَ ثَ اعالى عپشدٍ ؽذٍ ثْد ؽشکت ّاجذ ؽشایػ دسیبـت ًگشدیذٍ ّ  ی خذهبت پغتیهْتش عبیکل ُبعشادٍ  644خشیذاسی

 .دّثبسٍ ثَ اعالى عپشدٍ ؽذٍ اعت

  ثشسعی تخٌیکی پغتَ خبًَ هشکضی ُّؾت پغتَ خبًَ داخل ؽِشکبثل ؼشض هذسى عبصی تجِیضات هذسى پغتی تْعػ

 کبسهٌذاى تخٌیکی صْست گشـتَ اعت
 گسارشات:پالن ىا ً ارقام احصاییٌی  بیترتدر بخش  .7

  جوع آّسی هعلْهبت اص ًیبصهٌذی هخبثشاتی ّ پغتی ّالیبت ّ غی هشادل ّ پیگیشی سـع ًیبصهٌذی ُبی آًِب  

    ثشای  1398تشتیت گضاسؽبت اص دعتبّسد ُب ّـعبلیت ُبی اًجبم ؽذٍ ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژی هعلْهبتی غی عبل

ثصْست )خبسجَ ، اداسٍ اهْس ّ هعبًّت تخٌیکی پبلیغی سیبعت جوِْسی هبلیَ ، اغالعبت ّ ـشٌُگ،  ،ّصاست ُبی التصبد

 (.هبُْاس سثع ّاس ، ؽؼ هبٍ ّ عبالًَ

  غْس سثعْاس ّ عبالًَ تکویل ـْسم ُبی ّ گضاسؽبت اسلبم ادصبییْی ثشای اداسٍ هلی ادصبییَ ّ هعلْهبت  
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   1398پالى تذاسکبتی عبل  ّتشتیت پالى هبلی. 

   1399کبًغپ ًْت پشّژٍ ُبی اًکؾبـی عبل تشتیت ّ ـی پالى ُبی اًکؾبتشتیت.  

 


