دافغانستان اسالمی جميٌریت
دمخابراتٌ اًمعلٌماتی تکنالٌجي ًزارت
د پالن اً بيرنیٌ اړیکٌ ریاست
د تحلیل احصائی اً گسارشذىی آمریت

دستاًرد ىای
ًزارت مخابرات ًتکنالٌژی معلٌماتی
سال 9398

برای پاسخ دهی دولت به ملت
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پس منظر :
عکتٌس مخبثشات یکی اص عکتٌس ىبی صیشثنبیی کؾٌس ثٌده ً دس سؽذ ً استمابی تاابس عاکتٌس ىاب قماؼ ما رش سا ثابصی مینابیاذ .
ًصاست مخبثشات دسعشصو طشذ ً تشتیت پبلیغی ىب ،اعتشاتیژی ىبی عاٌمی خذمبت مخبثشاتی ً معلٌمبتی ً طاشذ پنقيابی
اقکؾابـی ثااو من ااٌس سؽااذ ً اقکؾابؾ خااذمبت مخاابثشاتی ً معلٌماابتی ،ایدابد یا خبمعااو معلٌماابتی ثاو من ااٌس سؽااذ ً اقکؾاابؾ
عبیشعشصو ىبی صقذه گی مبقنذ تدبست ،صنعت ،تعلیم ً تشثیو صست عبمو ،امنیت ،اص دیبد عبیذ عبالقو دس سًؽانی پبلیغای
دًلت ً تؾٌیك ،زابیت ً تمٌیت عکتٌسخصٌصی دسعشصو مخابثشات ً تٌزیاذ ً اقغادبس اماٌس معلٌمابتی ً مخابثشاتی کؾاٌس
ـعبلیت مینابیذ .
اید بد ثنیبد ً صمینو دس چبسچٌة لبقٌن ثشای تضئیذ م رشیت ،مثاشیت ،ؽفبـیت ً تؾٌیك عشمبیو گزاسی خيت گزاس اـؽبقغتبن ثو
ی خبمعو معلٌمبتی اص مأمٌسیت ًصاست مخبثشات ً تکنبلٌژی معلٌمبتی اعت .
دیذگاه:
ـشاىم آًسی صیشثنب ىبی اعبعی ً مسیظ عابص گابس ثاشای ایدابد خبمعاو معلٌمابتی اعاتٌاس ثشقاٌآًسی دس اعاتفبده اص تکنابلٌخی معلٌمابتی ً
مخبثشاتی ،ثشای تمٌیت التصبد ملی ،سؽذ عطر تٌلیذ ،تأمین ؽفبـیت ً ثيتشعبصی اسایو خذمبت عبمو .
اىذاف :
 ایدبد تسشک التصبدی ثب ؽبمل قاٌدن عبمو مشدس دس ـعبلیت ىبی التصبدی . تشًیح تکنبلٌژی معلٌمبتی ً مخبثشاتی دس عبیش عکتٌس ىب . ایدبد دعتشعی لبثل اعتطبعت ،مص ًن ً مطائن . خلت عشمبیو گضاسی ىبی ملی ًثین الاللی . -ـشاىم آًسی ً لبقٌقانذ عبصی خذمبت آقنین .

تشکیل ًزارت :
تؾکیل مشکض ً ًالیبت خاعأ ثو تعذاد( )1972تن
پشعٌقل مٌخٌد مشکض ً ًالیت خاعأ ثتعذاد ( )1349تن کو اص خالو تعذاد  189تن آن صقبن میجبؽنذ.
تؾکیل مشکضی ( )2129تن
مٌخٌد مشکضی ( )2237تن اصخالو ( )848تن مشد ً تعذاد ( )122تن صن
تؾکیل ًالیبت  :تعذاد( )2883تن
مٌخٌد ًالیبت ( )2488تن اصخالو ( )2421تن مشد ً تعذاد ( )97تن صن

بودجه و مصرف سال : 9398
هجوْع بْدجَ عادی ّ اًکطافی در سال  2478جوعأ هبلغ دً میلیبسد چيبس صذ ً ىفتبد ً چيبس میلیٌن عو صذ ً یبصده ىضاس ً قو صذ ً
ثیغت ً ىفت اـؽبقی (  ) 2,474,311,927افغاًی
بٌدجو عادی:
مجلػ ؽؾصذ ً پندبه ىفت میلیٌن ً پندصذ ً چيل ؽؼ ً ىضاس ً دً صذ ىفتبد پنح ( )78948374198اـؽبقی
بٌدجو انکشافی:
مجلػ ی میلیبسد ً ىؾت صذ ً ؽبقضده میلیٌن ً ىفتصذ ً ؽصت پنح ىضاس ً ؽؾصذ ً پندبه دً ( )1,816,765,652اـؽبقی
مصرف بٌدجو عادی:
مجلػ ؽؾصذ ً ثیغت عو میلیٌن ً چيبسصذ ً ىفت ىضاس ً پندبه ً ی ( )623,407,051اـؽبقی
ـیصذی مصشؾ ثٌدخو عبدی % 78 :
مصرف بٌدجو انکشافی:
ی میلیبسد ً دًصذ ً چيل عو میلیٌن ً عو صذ پندبه دً ىضاس ً ؽؾصذ ً قٌد ً ىؾت ( )1,243,352,698اـؽبقی
ـیصذی مصشؾ ثٌدخو اقکؾبـی % 78.3 :
2

پروژه های انکشافی:
در سال  2478بتعداد  24پرّژٍ اًکطافی داضتَ کَ هطابق جدّل ذیل هیباضٌد:
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در بخش پالیسی ىا ًتفاىمنامو ىا:
مغٌده پنن اعتشاتیژی عو عبلو ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمبتی تشتیت گشدیذه اعت .
پشًعیدش لیات گزاسی ؽجکو کیجل ـبیجشقٌسی ثشای خذمبت ثبقذ ًعیع ثشای اداسه اتشا تشتیت گشدیذه اعت.
ثااو تعااذاد ( )۶تفبىانبمااو ىاکاابسی اعااتشاتیژی ثااین الاللاای ثااب کؾااٌس ىاابی تبخکغااتبن ،اصثکغااتبن ،آرسثبیداابن  ،خايااٌسی اعااتٌقیب
ًاصث تیلی کبس امضبء گشدیذه اعت
ثو تعذاد ( )۳۱تفبىانبمو  ،مٌاـمتنبماو ىاکابسی میابن ًصاست مخابثشات ً تکنابلٌژی معلٌمابتی ً ًصاست خبقاو ىاب ً اداسات دًلتای
دیگش ثو امضآ سعیذه اعت
ثااو تعااذاد ( )۲پشًتٌکااٌه ىاکاابسی ىاابی تخنیکاای ً التصاابدی میاابن دًلاات خايااٌسی اعاانمی اـؽبقغااتبن ً کؾااٌس ىاابی خايااٌسی
آرسثبیدبن ً خايٌسی اصثکغتبن ثو امضب سعیذه اعت
پنن تذاثیشی خيت تسمك ثو سیبعت ىبی مشثٌطو ًصاست اسعبه ؽذه ًعا ْ
ن تست تطجیك لشاس گشـتو اعت.
تفبىانبمو چيبس خبقجاو ( CATAچاین  ،اصثکغاتبن  ،تبخکغاتبن ً اـؽبقغاتبن) ً ،ىناذ ،کٌسیاب ،اعاتٌقیب ،آرسثبیدابن تشتیات ً امضاآ
گشدیذه اعت.
در بخش ارتقآ ظرفیت :
عیغتم تیلیفٌقی ثشای سعیذگی ثو ؽکبیبت مشاخعین ایدبد گشدیذه اعت.ىاچنبن ـٌسس اقنین دسج اعتاشا ً ؽاکبیبت  ،ـاٌسس دـاب
اص اعتشا ً ؽکبیبت ً ـٌسس اقصشاؾ ثو ؽکل آقنین تشتیت گشدیذه اعت.
ثيجٌد کبس ،تغشیع اخشاآت ً استمبی ظشـیت کبسمناذان تخنیکای ًصاست اص طشیاك اعاتخذاس تعاذاد ( )32تان کبسؽانبط ً متخصا
ثٌخٌد آمذه اعت.
آمٌصػ ثیؾتشاص 222تن دس ثخؼ مذیشیت ،پنن گزاسی ً تذاسکبت ثشای کبسمنذان اداسات دًلتی ثشگضاسگشدیذه اعت.
ًسکؾااابم ىاااابىنگی ًزااال چبلؾااايبی عاااش ساه پشداخااات معبؽااابت اصطشیاااك مٌثبیااال ثاااشای کبسمناااذان ًالیااات قنگشىااابس ً پاااشًان
ثشگضاسگشدیذه اعت.
ثو تعذاد( )128تن کبسمنذان مشکض ً ًالیبت خيت ؽشکت دس عاینبس ىب ً ،سکؾبم ىب  ،گشدىاابیی ىاب ً پشًگاشاس ىابی آمٌصؽای
ثو خبسج اص کؾٌس معشـی ًاعضاس گشدیذه اقذ.
ثو تعذاد( )42کبسمناذان مشکاض ً ًالیابت ثاو تسصاینت دًسه مبعاتشی ً دًکتاٌسا ثاو کؾاٌسىبی ىنذًعاتبن ،چاین ،اعاتٌقیب ،کٌسیاب
ًکؾٌس ایشان معشـی گشدیذه اقذ.
کٌسعيبی آمٌصؽی ثاشای تعاذاد ( )924کبسمناذان مشکاض ً ًالیابت دس ثخاؼ ماذیشیت ،ساپٌسقٌیغای ،تؾاشیر لاٌاقین ،اگابىی دىای
اصٌه اعبعی طشصعلٌک تذًیش گشدیذه اعت.
ثو تعذاد ( )2311تن کبسمنذان ًالیبت اصکٌسعيبی آمٌصؽی  ITدسًالیبت ـبسغ گشدیذه اقذ.
ثو تعذاد( )33مسصلین اصاقغتیتٌت تکنبلٌژی معلٌمبتی ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمبتی ثو عطر لیغبقظ ـبسغ گشدیذه اقذ.

 .3در بخش ساده سازی کاری ادارات دًلتی:
 ساخغتشیؾن ًسصؽکبسان کایتو الاپی ؼش تبدیو معبؽبت آؼبصگشدیذه اعت
 ثااااو تعااااذاد( )74724تاااان کبسکناااابن ًصاست معاااابسؾ کبسًامٌساختااااابعی دس ًالیاااات تخاااابسس،پشًان ،قنگشىبس،خٌعاااات ،پکتیااااب
،کنذىبس،لؽابن ًًالیت کبثل ؼش تبدیاو معبؽابت اصطشیاك تیلفاٌن ىااشاه ساخغاتشگشدیذه اعات.اصخالاو ثاو تعاذاد( )17427تان
پشداخت معبؽبت اصطشیك عیغتم مٌثبیل صٌست گشـتو اعت
 تيیو ًتذاسک ًعبیل تخنیکی ساخغتشیؾن ثشقبمو تبدیو معبؽبت دس ًالیت ىشات  ،ثلا  ،لؽاابن  ،ثذخؾابن  ،تخابس تٌعاظ ؽاشکت
مخبثشاتی سًؽن ثشای تعذاد  71222کبسمنذان ًصاست معبسؾ دسخشیبن اعت .
 تفبىانبمو ؼش ایدبد عیغتم دسخٌاعت آقنین الکتشًقیکی زح ثب ًصاست اسؽبدزح ًاًلبؾ امضب گشدیذه اعت .
 تطجیك عیغتمً DMSعیغتم زبضشی الکتشًقیکی دساداسه عبلی ثشسعی آؼبص گشدیذه اعت.
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کبس  Hostingعیغتم ً DMSصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمبتی  %82تکایل ؽذه اعت.
ثشای ( )42تن کبسمنذان ًصاست ؽيذا ًمعلٌلین آمٌصػ استمآ ظشـیت داده ؽذه اعت
تديیضات عبختابن ؼش ایدبد مشکض آعبن خذمت ثو ًالیت خٌعت اقتمبه گشدیذه اعت
عبده عبصی 22پشًعو خذمبت عبمو ًصاست ؽيذا ًمعلٌلین تست تطجیك لشاسداسد.
ثو تعذاد  12پشًعو ادًیو خبت اداسه تن یم ادًیو خبت ًصاست صست عبمو عبده عبصی گشدیذه اعت.
عیغتم دسخٌاعت آقنین خٌاص ساقنذگی ًخٌاصعیش ًعبیل قملیو تکایل گشدیذه اعت.
عیغم دیدیتل عبصی آسؽیؿ مذیشیت تشاـی کبثل تکایل گشدیذه اعت.
تديیضات ً ًعبیل عبلٌن ىبی  8ً 3مبلیو دىناذه گابن کٌچا ًمتٌعاظ ًکابستؽیشات ـضیکای ثانک ىابی متازکشه  8ً3قابیؾاگبه
ًصاست التصبد تکایل گشدیذه اعت
دیضاین اعابس تعایش اداسی مشکضآعبن خذمت تکایل ً ثغتو تذاسکبتی اعابس تعایش دس مشزلو تذاسکبتی لشاسداسد
پشًعو عبده عبصی خذمبت عبمو ًصاست تشاقغپٌست ً ؽفبخبقو عشداسمساذ داًد خبن تکایل گشدیذه اعت.
عیغیتم پبعپٌست ثب تزکشه الکتشًقیکی  ،پٌلیظ اقتش پٌه میذان ىٌائی عشزذی ًصل گشدیذه اعت.
در بخش زیربنآ ىای مخابراتی :
تعذاد  29عبیت دس ًصاست دـب  17 ،عبیت ًصاست امٌس داخلو ً  29عبیت ًصاست مبلیو ثو ؽجکو ـابیجشقٌسی ًصال گشدیاذه کاو
ثيجٌد مسشمیت ً کیفیت دسعیغتم تکنبلٌژی معلٌمبتی ًصاستىبی مزکٌس ثٌخٌد آمذه اعت.
ؽجکو ؽيشی کیجل ـبیجش قٌسی دس ؽيش ىبی کنذىبس ،مضاس ؽشیؿ ،ىشات ً خنه آثبد ایدبد گشدیذده اعت .
ًصاست امٌس صقبن ثبؽجکو ـبیجشقٌسی ًصل ؽذه اعت کو دعتشعی ثو اقتشقت ً تیلفٌن ـشاىم گشدیذه اعت.
عشًی ثبغ صقبقو ثشای ًصل ثب ؽجکو ـبیجشقٌسی صٌست گشـتو اعت.
دیضاین ـبیجش قٌسی دس مغیشعشک ؽایجش ثبمیابن الای دًؽای ثؽانن دسؽاؼ عکؾان ( )2،1،4،3،8،7ثاو طاٌه مدااٌعی 447.282
کیلٌمتش صٌست گشـتو اعت.
ثو ـبصلو  22کیلٌمتش دیضاین ؽجکو ـبیجشقٌسی دسمغیش عشک چؽچشان الی کبثل تکایل گشدیذه اعت .
ىابىنگی دسلغاات مطبلعاو تاذیاذ ؽاجکو ـابیجشقٌسی دسمغایش ؽاابه ؽاشق ً خناٌة ؼاشة ثاب اداسه اماٌس ،اداسه خاظ آىان ً،صاست
تشاقغپٌستً ،صاست ؽيشعبصی ً اداسه اساضی صٌست گشـتو اعت.
دیضاین تاذیذ ؽجکو ـبیجشقٌسی دس دً مغیش ثشای دىلیض ؽابه ؽشق ًخناٌة (  ) SEW Corridorاص مشکاض ثذخؾابن الای صسقاح
کو ً 21الیت ً ً 88لغٌالی دس مغیش لشاس داسقذ تست پٌؽؼ کیجل ـبیجشقٌسی لشاس میذىذ ثاو ثطاٌه  2922کیلاٌمتش طاشذ گشدیاذ
اعت.
قمؾاااو ؽاااجکو کیجااال ـااابیجشقٌسی دسپشًگاااشاس  GISدسمغااایش پاااشًژه  S.E.W Corridorدس ًالیااات ؽاااابه ؽاااشق ًخناااٌة ؼاااشة
کؾٌس(ؽبمل ًالیبت ثذخؾبن ،قٌسعتبن ،کنش ،قنگشىبس ،لٌگش ،پکتیاب ،خٌعات ،پکتیکاب ،صاثال کنذىبس،ىلاناذ ،قیااشًص) تشتیات ً ثاو
اداسه امٌس اسعبه گشدیذه اعت.
عو لعطو قمؾو ؽجکو کیجال ـابیجشقٌسی ثاشای اداسه خاظ آىان  ،سیبعات پاشًژه عابصی ًصاست تشاقغاپٌست ً سیبعات پاشًژه عابصی
ًصاست التصبد تشتیت ً ثو مشاخع مشثٌطو اسعبه گشدیذ .
مسال قصات تديیاضات پاشًژه عیغاتم سیاأه تابیم دیتاب مندانات ( )Real Time Data Management Systemآمابده گشدیاذه ً
تديیضات عیغتم ىبی پشًژه خشیذاسی  ،قصت ً ـعبه گشدیاذه اعات ً ؽاشکت ىابی مخابثشاتی خيات ایدابد ؽافبـیت دس خااع آًسی
 %22مسصٌه خذمبت مخبثشاتی ثو آن ًصل گشدیذه اعت.
اعنبد تخنیکی عشًی پٌستبه ملی ( )National Portalخيت عمذ لشاسداد ثاو اداسه تاذاسکبت ملای اسعابه گشدیاذه اعات کابس ثابالی
الیسو ًظبیؿ اصل پشًژه ( پٌستبه ملی ) تٌعظ متخصصین خبسخی خشیبن داسد .ثعذاص ختم الیسو ًظبیؿ پشًعاو تاذاسکبتی آن
آؼبص میگشدد .
خياات ثلنااذ ثااشدن ظشـیاات ؽااجکو کیجاال ـاابیجشقٌسی ساه اثشیؾاام ثااب کؾااٌس چااین اص طشیااك تبخکغااتبن ً لشؼضعااتبن ،تااابس عاابیت ىاابی
مشثٌط این مغیش دس داخل کؾٌس اـؽبقغتبن اص ظشـیت  10GBثو ظشـیت  100GBاستمأ داده ؽذه اقذ.
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دعتگبه خذیذ عٌییچینگ مشاکض تیلفٌن ثو عیغتم ( ) MSAN /IMSثشای ًالیت قنگشىبس ً کناذص خشیاذاسی ؽاذه کاو کابس قصات
دعاتگبه ًالیاات قنگشىاابس دس زاذًد  %72تکایاال ؽااذه اعاات  .ىاچنابن عیغااتم عااٌیچینگ مشاکااض تیلفاٌن ؽاايشکبثل اصعااٌیی ىاابی
 TDMثو عٌیی ىبی ( ) MSAN /IMSتعٌیض ًـعبه گشدیذه اعت.
 1عبیت  Indoor Coverageخيت ثلنذ ثشدن ظشـیات عابزو پٌؽاؼ دس مسانت عشپٌؽایذه قصات ً ـعابه گشدیاذه ً عاشًی 22
عبیت دیگش آن تکایل گشدیذه ً دسطی مشازل اداسی لشاس داسد .
اعنبد تخنیکی خشیذاسی ً ساه اقذاصی تديیضات استماأ ظشـیات  87عابیت مٌثبیال ثاو عیغاتم  3Gتکایال ً ثاو تاذاسکبت ملای اسعابه
ؽذه اعت.
ثو تعذاد  18مکتت دسمشکض ً ًالیبت ثب ؽجکو کیجل ـبیجشقٌسی ًصل گشدیذه اعت .
پشًژه تجذیل قاٌدن مشکض ملی معلٌمبت اـؽبقغتبن ثب عیغتم  Cloudاص طشؾ اداسه تذاسکبت ملی ثو اعنن عپشده ؽذه ثعذ اص آـاش
گؾبئی ً مشزلو اسصیبثی ،کاپنی ًاخذ ؽشایظ دسیبـت قگشدیذ پشًژه ثو اعنن مدذد عپشده ؽذه اعت

 .5در بخش حکٌمتذاری الکترًنیکی:
 تديیضات ًالیغنظ ىب ثشای عیغتم قیکغب خيت کنتشًه ؽشکت ىبی اقتشقتی خشیذاسی ًـعبه گشدیذه اعت .
 ثو تعذاد( )9ؽشکت اقتشقتی ثو عیغتم قکغآ ًصل گشدیذه اعت.
 تديیضات پشًژه ث آم دیتبعنتشخشیذاسی ؽذه ً ثخؼ عبختابن یب تعایش این پشًژه تست ثشآًسد ربقی لشاسداسد .
 عشًی ً مؾخصبت تخنیکی ثشای خشیذاسی ثنذًیت ثین الاللی خيات یا تعاذاد اداسات دًلتای ً عابس الانفعاو تکایال ً ثاب ثبقا
خيبقی ؽشی گشدیذه ثعذ اص مٌاـمو ثبق خيبقی پشًعو خشیذاسی ًتذاسکبتی آن آؼبص میگشدد .
 مصاائٌن عاابصی ًیاات عاابیت ىاابی اداسات دًلتاای اص ًیااشًط اص طشیااك تطجیااك عیغااتم تصاابدیك الکتشًقیکاای (Sockets )SSL
 Secure Layerگشـتو اعت.
تديیضات پشًژه اًسیکل خيت خبگضین دعتگبه ىبی لجلی امبده قصت ًمنتبژ دسمشکضملی معلٌمبت اـؽبقغتبن میجبؽذ .

( استمبء ظشـیت تديیضات عیغکٌعیغتم تزکشه الکتشًقیکی ()IOS
 اخنبط پشًژه تزکشه الکتشًقیکی دسدیتب عنتشًمشکضتٌصیع کبست مٌاصلت قاٌده اعت.
الیغنظ ىبی ثبیاٌمتشی ثشای  73پبیو کاپیٌتشاداسه ملی ازصبیئو ًمعلٌمبت .

 قصت عشًسىبی خذیذ اًسیکل آؼبص گشدیذه اعت کو ثو تعذاد ( )7پبیو عشًسدسدعتگبه ىب ًصل گشدیذه
 دیضاین ی میلیٌن کبست الیغنظ ًخٌاصعیشساقنذه گی ثو کاپنی لشاسدادی اسایو ؽذه اعت
 عاشًسىبی  Network Time Protocol( ً NTP ( Time stampingآقاتن ىابی عیغاتم تازکشه الکتشًقیکای کاو ثاب عاتنیت
ًصل میگشدد دسمشکض ملی معلٌمبت قصت گشدیذه اعت
 ادؼبس ؽذن عیغتم پبعپٌست ًاقتشکبن تست تغت کبسی لشاس داسد .
 تديیضات عیغتم مشکض تجبدلو اقتشقت (قیکغب) قصت ً ساه اقذاصی (اقغتبلیؾن) آن تکایل ؽذه اعت.
عیغتم ـبیجشآپتی عیغتم قیکغب تکایل ًـعبه گشدیذه اعت.
ؽشکت ىبی  ، North Telecom ،Rhea Net ،VNTاـؽبن تیلی کبس ً اتصبالت ثب عیغتم قیکغب ًصل گشدیذه اعت
 .6در بخش تٌسعو خذمات پستی :







جيت مذرن سازی تاسیسات پستی در مرکس ًًالیات الذامبت ریل صٌست گشـتو اعت:
تشمیم ً ثبصعبصی  28پغتو خبقو عمذلشاسداد گشدیذه اعت.
عیغتم عصشی عبصی پغتو خبقو ىبی مشکضی ًالیبت دسخو اًه ًدًس دسزبه اسصیبثی لشاس داسد.
ثو تعذاد ( )27ثبة پغتو خبقو ؽيشی ؽيشکبثل ثب ؽجکو ـبیجشقٌسی ًصل گشدیذه اعت.
ًصل تعذاد( )14ثبة پغتو خبقو مشکض ًالیبت اصطشیك ؽجکو ـبیجشقٌسی عمذ لشاسداد گشدیذه اعت.
خياات ایداابد عیغااتم خااذمبت پغااتی مٌثبیاال آپلیکؾاان خااذمبت پغاات IFS،یااب ً Int'l Financial Systemآقنی ان ؽاابپنگ تداابست
الکتشًقیکی ثو اعنن عپشده ؽذکو ؽشکت ًاخذ ؽشایظ دسیبـت قگشدیذًدًثبسه ثو اعنن عپشده میؾٌد.
تديیضات خذمبت مبلی ً ثین الاللی تيیو ً دس دیتب عنتش قصت گشدیذه اعت کو ثعذ اص اخز خٌاص ثو ـعبلیت آؼبصمینابیئذ .
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مؾخصاابت  28عااشاده مااٌتش خااذمبت پغااتی ثااو اداسه مستااشس مل ای تااذاسکبت اسعاابه گشدی اذه اعاات ً اداسه تااذاسکبت مل ای اص طشی اك
لشاسداد ىبی دًلتی لشاس ؽذه اص کؾٌس اصثکغتبن ایان ًعابیظ سا خشیاذاسی قابیاذ ً خيات اقتمابه مجلاػ لاشاسداد خشیاذ ماٌتش ىاب ثاب
ًصاست مبلیو مکبتجبت صٌست گشـتو اعت .
خشیذاسی  122عشاده مٌتش عبیکل ىبی خذمبت پغتی کو ثو اعنن عپشده ؽذه ثٌد ؽشکت ًاخذ ؽشایظ دسیبـات قگشدیاذه ً دًثابسه
ثو اعنن عپشده ؽذه اعت.
ثشسعی تخنیکی پغتو خبقو مشکضی ًىؾت پغتو خبقو داخل ؽيشکبثل ؼش مذسن عابصی تديیاضات ماذسن پغاتی تٌعاظ کبسمناذان
تخنیکی صٌست گشـتو اعت

 .7در بخش ترتیب ارقام احصاییٌی پالن ىا ً گسارشات:
 خاع آًسی معلٌمبت اص قیبصمنذی مخبثشاتی ً پغتی ًالیبت ً طی مشازل ً پیگیشی سـع قیبصمنذی ىبی آقيب
 تشتیت گضاسؽبت اص دعتبًسد ىب ًـعبلیت ىبی اقدبس ؽذه ًصاست مخبثشات ًتکنبلٌژی معلٌمابتی طای عابه  2478ثاشای ًصاست
ىبی التصبد ،مبلیو  ،اطنعابت ً ـشىناگ ،خبسخاو  ،اداسه اماٌس ً معبًقات تخنیکای پبلیغای سیبعات خاياٌسی (ثصاٌست مابىٌاس
سثع ًاس  ،ؽؼ مبه ً عبالقو).
 تکایل ـٌسس ىبی ً گضاسؽبت اسلبس ازصبییٌی ثشای اداسىالی ازصبییو ً معلٌمبت طٌس سثعٌاس ً عبالقو
 تشتیت پنن مبلی ً پنن تذاسکبتی عبه .2478
 تشتیت پنن ىبی اقکؾبـی ً تشتیت کبقغپ قٌت پشًژه ىبی اقکؾبـی عبه .2477
 .8عواید:
هجوْع عْایدد ّاار هادابرا ّ نکٌدایْژی هعلْهدانی در سدال  2478جوعدأ هبلدغ ُطدت هیلیدارد ُّفدت صددّ یدک هیلیدْى ّ یدک
صدّ بیست ّ ُفت ُزارّ پٌچ صدّ ُطتادّ پٌج ()8,701,127,585یافغ ی ی شد .ی

تاثیرات ستا ر ها پر ژه ها به ز گی ر ز ره ر م :
ععتیفععورمیادارهیا ترو ی ع یایج ع دی ردیععدهیویتو ی ع یک ع رتی ویععتیا ترو ی ع یدریشععیریک ع یادا ععتیداردیکععتیدری
ج و یر یا یجا یویت ویریوک شیفس دی ؤثری ی شد.ی ظوریتوسعاتیویاصع ایارایعتیذعد تیع عتی روسعتی ع ی
گردیدٍ است ّ صدّر جْاا راًٌدگی ّ درخْاست صدّر پاسپْر ّ درخْاست
تادادیا یاداراتیدو ت یس دهیس
صدّر جْاا فعاییت ّسایط ًقلیَ بصْر اًالیي فدراُن گردیددٍ اسدت .سیسدتن پرداخدت هعاضدا کارهٌدداى دّیتدی اا
طریق هْبایدل غاداا گردیددٍ کدَ نعدداد کارهٌدداى ّاار ُدای هعدارر و کدار ّ اهدْر اجتوداعیو ضدِدا ّ هعلدْییي کدَ
باعث کاُص ّ جلْگیری کارهٌداى خیایی گردیدٍ است .البرانْار ُدای  ITدر هراکدز ّالیدا ایجداد گردیددٍ ّ ا طدار
هاتلف هردم اا غهْاش ُای نکٌایْژی هعلْهانی در سطح کطْر هستفید گردیدٍ اًد .نْسعَ ضبکَ فایبرًْری ضِری
در ضِرُای بزرگ اًجام ضدٍ ّ ن عداد هکانب ّ پٌُْتْى ُا بدَ ضدبکَ فدایبرًْری ّصدل گردیددٍ اًدد کدَ دسترسدی بدَ
اًترًددت بددرای اسددتاداى و هوصددالى پٌُْتددْى ّ ضدداگرداى هکانددب هیسددر گردیدددٍ اسددت .سیس دن لایر ن داین ا درض ایج داد
ضفافیت در جوع غّری عْاید خددها هادابرانی ایجداد گردیددٍ اسدت ّ ًدرخ اًترًدت ًیدز کداُص یافتدَ اسدت .کیفیدت ّ
سدرعت خددها پسدتی بِبدْد یافتددَ ّ سیسدتن نعقیدب ّ پیگیدری اا هراسدال پسدتی ایجداد گردیددٍ کدَ هطدترکیي پسدتی
هیتْاًٌد ار جریاى اًتقال هراسال خْیص غگاُی حاصل ًوایٌد .نْایع پاسدپْر اا طریدق پسدتَ خاًدَ ُدای هرکدز ّ
ّالیا صْر هی گیرد کَ برای هتقاضیاى پاسپْر سِْیت ُا فراُن ضدٍ است.
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