صاحب امتیاز
وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی

مدیر مسوول
عبدالعزیز ستانکزی

مطالب

صفحه

نسل چهارم  ۴جی رشکت مخابراتی سالم فعال گردید۰.........................
آغاز روند نظارت و ارزیابی کیفیت انرتنت و خدمات تیلفونی۴..................
نشست هیات مدیره افغان تلیکام در مورد توسعه خدمات ۲............... G 4
حضور نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس

گزارشگر

در کمیسیون مواصالت و مخابرات ولسی جرگه ۶..................................

معصومه نیازی

بهبود سکتور مخابرات نیازمند تصامیم و تعهد رشکتهای مخابراتی و نهادهای

عکاس
ویس خان

سکتوری است ۰........................................................................

نشست هیات رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس

و تاکید روی رسعت عمل در امور مربوط ۸.........................................

جلسه بودجه تحت ریاست محمد فهیم هاشمی ،رسپرست و نامزد وزیر وزارت
تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس برگزار گردید۹............................

نشست هیات رهربی رشکت مخابراتی افغان تلیکام ۰۱............... ...........
آدرس  :محمد جان خان وات
کابل ـ افغانستان

دیدار والی بامیان با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی۰۰.......................
کار در بخش امنیت سایربی ۰۵........................................................

نشست هیات رهربی افغان تلیکام برگزار شد ۰۰...................................
جلسه هامهنگی رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا ۰۴...

تصامیم هیات رهربی افغان تلیکام در مورد بهبود خدمات مخابراتی و انرتنتی

شامره متاس

این رشکت ۰۲..............................................................................

۱۵۱۵۰۱۲۰۰۰

نشست دیجیتل سازی ادارات به هدف تقویت برنامه های ملی حکومت۰۶....

آدرس ویب سایت
Www.mcit.gov.af

ارزش بازار جهانی ITدر سال  0202پس از شیوع کرونا ۰۰........................
خدمات ابری گوگل به محققان ویروس کرونا ۰۸....................................
ساخت ماسک محافظت از کرونا با پرینت سه بعدی ۰۹..........................

محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر وزارت
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در برنامه افتتتتتاس ن ت
چهارم خدمات انرتنت سالم گفت که فعال شتد ایت

خدمات را اقدام خوب در راستایی ارایه ختدمتات بتهترت
برای شهروندا کشور دان تته و افتزودا افتتتتتاس ایت
خدمات برای فعالً در نقاط محدود  ۵۱سایتت در رترب
کاب قاب دسرتس می باشدا وعرضه ایت

ختدمتات در

متام کشور زما گیر است اما به تتدریتد در هتمته ای
والیتتتتتتات

فتتتتتتعتتتتتتال

ختتتتتتواهتتتتتتد

شتتتتتتد

معاو رشکت افغا تیلتیتکتام یقتای رشیتفتی بتا ابتراز
خرسندی از افتتاس G 4گفت که رشکت افغا تیتلتیتکتام
همیش کوشیده است تا نیازهای مردم را رفع منوده و در
رشایط دشوار کوشش منوده تا فعال مباند

با ای حال برش نیازیا رییس رشکت سالم نیز افتتاس ای خدمات را برای مشرتیا رشکت سالم تربیک گفته و بیا داشت کته ایت

ختدمتات

برای فعالً تنها در  ۵۱سایت که در ررب کاب استا شام مناطق باغ رییسا کارته چهار پُ نه خانها پ رسخ کوچه قلعه وزیراعقب شفاختانته
علی یباد (پوهنتو طبی کاب )ا رس کاریز قلعه شاده کوچه صداقتا کوچه قلعه وزیر م جد سفیدا سه راهی عالوه الدی ا کتارتته سته عتقتب
م جد خاتم النبیی ا چهاراهی شهید مزاری پ رسخا پُ ته خانه دهمزنگا دهبوری رسک تلویزیو نوری ا ای تگاه تصدی متلتی بتسا پُت
حدت دهبوریا ناحیه پند ق مت (ب) خوشحال خا مینه و قلعه ای شاده را شام می شود و در یینده تا پنجاه سایت افزایش خواهد یافت و
در متام کشورهمچنا وسعت و فعال خواهد گردید

آغاز روند نظارت و ارزیابی کیفیت انرتنت و خدمات

رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس روند نظارت وارزیابی کیفیت انرتنت و خدمات تیلفونی را در ساحات مختتلتش شتهتر
کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد

یرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز

محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس با حضور م وولی رشکت سالم با تیم نتظتارت و
هامهنگی (اترا کجاست؟)ا روند نتظتارت و ارزیتابتی را از کتیتفتیتت ختدمتات رشکتت متلتی افتغتا تتلتیتکتام و ستالم یرتاز منتود

اخیرا به دلی مشک کیفیت خدمات سالم در مناطق مختلش کاب ا وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس اقتدام بته راه انتدازی
ستتتتتتیتتتتتت تتتتتتتتتتتتتم

G 4در

53

ستتتتتتایتتتتتتتا

متتتتتتنتتتتتتاطتتتتتتق

رتتتتتتربتتتتتتی

کتتتتتتابتتتتتت

منتتتتتتود

رهربی وزارت مخابرات در حضور رسانه ها و خربنگارا از چند منطقهی که شام ای  53سایت است دیدار منوده و از کتیتفتیتت انترتنتت
نظارت وارزیابی منوده در نتیجه ای نظارت معلوم گردید کها رسعت انرتنت ن بت به گذشته خیلی بهبود یافته است
یقای هاشمی تعهد منود که برای بهرت شد کیفیت انرتنت و خدمات مخابراتی سالم در کاب و والیات از هیچ نوع تالش دریغ منی
ورزد
رهربی ای وزارت به ای باور است که ح مشک به صورت ریشهیی نیاز به رسمایه گذاری بیشرت جهت بلند برد ظرفیت تخنیکی و
نوسازی وسای کهنه دارد و خوش بختانه رشکت سالم روی نوسازی سی تم زیربنای ای رشکت کار کرده و نتیجه خوبی هم داده است
یقای هاشمی به ای باور است که تا سال یینده با رسمایه گذاری نزدیک به هفتاد میلیو دالرا رشکت مخابراتی سالم به یکی از رشکت
های مخابراتی باالقوه تبدی خواهد شد

نش ت هیات مدیره افغا تیلیکام در مورد توسعه خدمات G4

ای نش ت با حضور اعضای بورد و روئ ای بخشهای مختلش رشکت تحت ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست
و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس برگزار گردید
در ای نش ت کارکردهای سه ماه اخیر ای رشکت که با وجود مشکالت ناشی از ویروس کرونا مرصوف عرضه خدمات
بوده را بحث و بررسی و روی پال های یینده و ح چالشها برای بهبود خدمات به لحاظ کمی و کیفیا بحثهای
تفصیلی منودند
رئی ا مالیا عملیاتی سیمدارا عملیاتی بیسیما تجارتیا مالی و تکنالوژی معلوماتی با ارائه پریزنتیش در مورد
فعالیت های انجام شده و یینده یادیور شدند که چندی پروژه از جمله ارتقا یا اپگرید زیر بناهای ییتی و مخابراتیا
FTTHا Transit Hubو توسعه شبکه G 4را از پروژههایی یاد کردند که کار باالی ی جریا دارد

اعضای بورد با اشاره به تخریب و یا حریق شد  ۵۶۱سایت ای رشکت در والیات مختلش طی یک سال اخیرا برای اعامر
و فعالیت دوباره ینها تاکید کردند

حضور نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و
ساینس در جلسه کمیسیون مواصالت ومخابرات ولسی جرگه

محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس در جل ه کمی یو مواصالت و مخابرات ول ی

جرگه حضور یافت و به سواالت مطرس شده از سوی اعضای ای کمی یو پاسخ گفت

روی م ای هموچو :کارکرد شبکههای مخابراتی در والیتهای مختلشا قطع یننت های مخابراتیا مشکالت در رسعت انرتنت و برخی

موضوعات متفرقه دیگر بحث صورت گرفت

یقای هاشمی در پاسخ به نگرانیها و موضوعاتی که وکال مطرس کردند گفت بیشرت ای نگرانیها و سواالت مربوط به اداره اترا میشود

او گفت" :اداره اترا از سه سال به ای سوا به عنوا یک اداره م تق ا متام م وولیتهای شبکههای مخابراتی را بردوش دارد و در موارد

یاد شدها وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس هیچ م ئوولیتی ندارد "

یقای هاشمی افزود" :بررسی عملکرد رشکت های مخابراتی به عهده رشکت اترا می باشد اما وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس
در مواقع ح اس برای جلوگیری از بروز مشکالت با ای ادارها همکاریهای خویش را انجام داده است "
همینگونه در ای دیدار روی تقویت چارچوب حقوقی سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابرات و رشد اقتصادی کشور از طریق ای سکتور و

به میا یورد تحرک با مشارکت رشکت های خصوصی مخابراتی داخلی و خارجی در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و فایرب نوری
بحث و تبادل نظر صورت گرفت

همچنا تصمیم اتخاذ گردید تا مبنظور تحکیم روابط و ایجاد هامهنگی بیشرت میا وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات وساینس و

کمی یو محرتم مواصالت و مخابرات ول ی جرگها جل ات منظم مشورتی دایر گردد

رییس و اعضای کمی یو مواصالت و مخابرات ول ی جرگها از حضور یقای هاشمی در جل ه شا تشکر کرده و پاسخ های اورا برای

منایندگا قناعتبخش خواندند

بهبود سکتور مخابرات نیازمند تصامیم و تعهد رشکتهای مخابراتی و نهادهای سکتوری است

رسپرست و نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس بر اساس دعوت کمی یو مالیا بودجها محاسبات عمومی و امور بانکهای

ول ی جرگه با محرتم الحاج میرافغا صافی رئیس و اعضای کمی یو متذکره دیدار منود

در ای نش ت که در مقر شواری ملی برگزار شده بودا بالل هاشمی معاو اداره اترا و منایندگا رشکتهای مخابراتی روش و اتصاالت نیز حضور

داشتند

چگونگی جمع یوری و میزا محصول ده فیصد خدمات مخابراتی در سی تم ری تایما تعداد شبکههای متص به ای سی تما میکانیزم تعیی

نرخا رسعت و کیفیت انرتنتا کیفیت و ظرفیت فایرب نوریا قطع بود یننت های مخابراتی در برخی مناطق و برخی موضوعات دیگر از م ایلی

بود که در ای جل ه مطرس شد

یقای هاشمی با ارائه توضیحات الزم به سواالت و نگرانیهای اعضای ای کمی یو ا در مورد شفافیت در جمع یوری محصول ده درصد خدمات

مخابراتی گفت که متامی رشکتهای مخابراتی به سی تم ری تایم یا سی تم دقیق وقت سند وص گردیده و تا کنو حدود  ۵۶ملیارد افغانی از

ای َد َرک وارد خزانه دولت شده است
رسپرست وزارت مخابرات همچنی در مورد میکانیزم تعیی قیمت و کیفیت انرتنت گفت که به اساس سی تم بازار یزاد و رقابتی بود بازارا تعیی
کننده نرخ کاالها رقابت است و رشکتها برای ارائه خدمات بهرت و جلب رضایت و تعداد مشرتیا باید به رقابت بپردازند او با ابراز نارضایتی از

خدمات موجود گفت" :هدایت جاللتآمب رییس صاحب جمهوری هم ای است که قیمت و کیفیت خدمات از جمله انرتنت باید مناسب و مورد

قبول مردم باشد"

یقای هاشمی اما در مورد کیفیت و قیمت خدمات مخابراتی که اخیرا باعث انتقاد شهروندا شده است ترصیح کرد که به اساس قانو تنظیم

خدمات مخابراتیا اداره اترا عالیرتی مرجع نظارتی در سکتور مخابرات است و وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس در ای مورد کدام

م وولیت ندارد و به حیث اداره پالی ی ساز فعالیتهای خود را در سکتور مخابرات به پیش میربد

رسپرست وزارت مخابرات با اشاره به متدید حدود  3055کیلومرت فایرب نوری که  03والیت کشور را تحت پوشش دارد گفت رشکت افغا تلیکام در
تالش و متعهد است با رسمایه گذاری و نوسازی زیربنای خودا کیفیت خدمات تیلفونی و انرتنتی خود را بهبود بخشد یقای هاشمی اما تغییر

وضعیت موجود در سکتور مخابرات را نیازمند تصمیم بزرگ و تعهد و مشارکت همه رشکتهای مخابراتی و نهادهای سکتوری به شمول حکومت
دان ت
همچنا تصمیم اتخاذ گردید تا مبنظور تحکیم روابط و ایجاد هامهنگی بیشرت میا وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات وساینس و کمی یو

مالیا بودجها محاسبات عمومی و امور بانکهای ول ی جرگها جل ات منظم مشورتی دایر گردد

در اخیر اعضای کمی یو مالی و بودجه ول ی جرگه پیشنهاد کردند که برای ح چالش های موجود و پاسخگویی رشکتها و نهادهای ذیربطا

قوانی مربوط باید تعدی و به حکومت سپرده شود

نش ت هیات رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس
و تاکید روی رسعت عم در امور مربوط

نش ت هیات رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس عرص روز (سه شنبه  ۵۱رسطا ) تحت رهربی محرتم محمد فهیم هاشمی با
حضتتتتتتتور

روستتتتتتتای

بتتتتتتتختتتتتتتش هتتتتتتتای

متتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتش

ایتتتتتتت

وزارتا

بتتتتتتترگتتتتتتتزار

شتتتتتتتد

در ای نش ت فعالیت ها و اجرایت اخیر وزارت ارزیابی و تاکید شد تا برخی امور وزارت که به دلی محدودیت های ناشی از دورا قرنتطتیت
خطرات ویتروس کترونتاا دچتار کتنتدی و یتا تتاختیتر شتده استتا در پتیتشتربد و تتکتمتیت

و

ینتهتا بتایتد تتوجته جتدی صتورت گتیترد

در پایا ا روسا و م ولی بخش ها نظریات و پشتنتهتادات شتانترا جتهتت بتهتبتود وضتعتیتت کتاری در وزارت بته جتلت ته ارایته منتودنتد
که در یخر محرتم وزیر مخابرات جهت رسیدگی به مشکالت هدایات الزم داد

جلسه بودجه تحت ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی ،رسپرست و نامزد وزیر
وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس برگزار گردید

جل ه هیات رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس قب از ظهر روز ( یکشنبها  ۵۱ماه رسطا ) به ریاست محرتم محمد فهیم
هاشمی رسپرست وزارت و نامزد وزیر و رؤسای بخش های مختلش وزارت برگزار شد
در ای نش تا پال های تطبیقی برای مرصف شفاف و موثر بودجه انکشافی و همچنی چگونگی جمع یوری عواید وزارت مورد بحث و
بررسی همه جانبه قرار گرفت
یقای هاشمی با اشاره به نقش بودجه و برنامه های انکشافی در ایجاد شغ ا رفاه و تحرک اقتصادیا به م ؤال ذیربط هدایت داد تا
مشکالت و موانع احتاملی در تطبیق ای پروژه ها و برنامه ها را شناسایی منوده و برای ح ینها راه های عملی و موثر را ج تجو کنند

نشست هیات رهربی رشکت مخابراتی افغان تیلیکام

ای نش ت بعد از ظهر روز (سه شنبها  ۵۱رسطا ) به ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالتوژی متعتلتومتاتتیا
مخابرات و ساینس و م ؤال رشکت افغا تیلیکام برگزار شد در ای نش ت ابتدا گزارش اجرایت و چگونتگتی ختدمتات رشکتت افتغتا
تیلیکام مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و روی تصمیم گیری های جمعی و شفاف در امور ای رشکت تأکید شد
یقای هاشمی ترصیح کرد که از ای پس متام تصمیم گیری های مرتبط با ای رشکت باید به صورت جمعی و توسط هیات عتامت

اتتختاذ

شود و هرگونه تغییر و تبدیلی افراد در ای رشکت نیز قطعاً متوقش شود مگر اینکه بر اساس اصولا رضورت و یا هم به هدف اصالحات در
ای رشکت باشد
در ای نش ت همچنی چگونگی خدمات رشکت مخابراتی افغا تیلیکام در ابعاد مختلش مورد ارزیابی قرار گرفت و به م تؤال ذیتربتط
هدایت داده شد تا چالش ها و کاستی های احتاملی را شناسایی و برای رفع ینها هرچه زودتر اقدام کنند

کار در بخش امنیت سایربی

دنیای دیجیتلی با سهولتهایی که در زمینه ک ب و کار فراهم میکندا گهگاهی هم از سوی کاربرا مهاجما مورد حمتالت ستایتربی قترار
می گیرد بنابرای ابزارها و راهکارهای الزم در ای مورد نیاز است تا از حمالت مهاجام احتاملیا پیشگیری کند
یکی از ای فناوریها »«Cyber Securityیا "امنیت سایربی" است در جها متص و به هم پیوسته امروزا باید هر ک تی از بترنتامتههتای
پیرشفته سایربی بهرهمند باشد تا از اطالعات شخصی و اداریاش محافظت کند خوشبختانه رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با
ایجاد بخش »«Cyber Securityدر تالش فراهم یوری سهولتهای الزم به شهروندا است
دستا ٓوردهایی که تا کنو در ای بخش حاص شدها قرار ذی اند :تهیه و ترتیب طرس قانو جامع »«Cyber Securityا ایجاد تیم فنی برای
مبارزه با جرایم سایربی و رسیدگی به شکایات شهروندا

در زمینه حمالت سایربی.

نشست هیات رهربی افغان تیلیکام

ای نش ت به هدف تعقیب و پیگیری نتاید نش تهای قبلیا بعد از ظهر روز (دو شنبها  ۳۲رسطا ) به ریاست محرتم محمد فهیم هتاشتمتی
رسپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رؤسای بخش های مختلش رشکت افغا تیلیکام برگزار شد
درای نش ت ابتدا گزارش اجرایت و چگونگی خدمات رشکت افغا تیلیکام مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت
محمد فهیم هاشمی رسپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی شفافیت و عدم دخالت در امور کاری ای رشکت تاکید ورزید
در ای نش ت همچنی چگونگی خدمات رشکت مخابراتی افغا تیلیکام درابعاد مختلش مورد بحث وارزیابی قرار گرفت و به م تؤال ذیتربتط

هدایت داده شد تا سایت های ریر فعال در والیات هرچه زودتر فعال و در مناطقی که به ایجاد سایتهای بیشرت نیاز استا توجه جدی صتورت
گیرد
همچنا به م ؤال ای رشکت هدایت داده شد تا کاستی ها و چالشهایی که فرا راه رشکت خدماتی افغا تیلیکام وجود دارد را شنتاستایتی و
برای رفع ینها هرچه زودتر اقدام منایند

جل ه هامهنگی رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا

ای نش ت قب از ظهر روز (شنبها  ۳۲رسطا ) با حضور محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتیا مخابرات
و ساینس و عمر منصور انصاری رئیس اداره اترا برگزار شد
در ای نش ت در مورد ترسیع و تکمی پروژههای مشرتک توسعهای و انتقال سی تم )(RTDMSیا سی تم دقیق وقت سند به اداره اترا و
ابعاد حقوقی و قانونی ی بحث و گفتگو صورت گرفت
در ای نش ت همچنی تاکید شد تا به هدف هامهنگی و همکاریهای بیشرتا اینگونه نش تها به صورت دوام دار و منظم برگزار شود

تصامیم هیات رهربی افغان تلیکام در مورد بهبود خدمات مخابراتی و انرتنتی این رشکت

نش ت هیات رهربی افغا تیلیکام روز(یکشنبها  02رسطا ) به ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی رسپترستت و نتامتزد وزیتر تتکتنتالتوژی
معلوماتیا مخابرات و ساینس با حضور م ؤال بخش های مختلش رشکت مخابراتی افغا تیلیکام برگزار شد در ای نش ت بعد از شنتیتد

گزارش اجرایت و ارزیابی فعالیت های رشکت مخابراتی افغا تیلیکاما روی م ای زیر بحث و تصامیم اتخاذ شد:
کاهش قیمت نرخ عمده و پرچو انرتنت :در ای نش ت تاکید شد تا قیمت انرتنت چه به صورت عمده و چه به صورت پرچو ا حتی االمکتا

کاهش داده شود یقای هاشمی به م ووال رشکت افغا تیلیکام هدایت داد تا در ای مورد طرس و راهکارهای الزم را روی دست گیترنتد در
ای نش ت همچنی در مورد تطبیق پروژه توزیع انرتنت به خانهها نیز بحث و گفتگو شد
امنیت م یرهای انتقال فایرب نوری :اخیرا با توجه به تخریب خطوط انتقال فایربنوری در برخی مناطق که ضم ایجتاد اختتتالل در عترضته

خدمات انرتنتیا باعث خ ارات اقتصادی نیز به مردم و رشکت های عرضه کننده میشود تصمیم اتخاذ شد تا ای موضوع با نهادهای ذیتربتط

امنیتی رشیک و در زمینه اقدامات الزم اتخاذ شود
نوسازی سی تم ها :رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیا مخابرات و ساینس با اشاره به اهمیت رسمایه گزاری و نوستازی ستیت تتتم
های مخابراتی در بهبود خدمات و عواید رشکت های مخابراتیا روی نوسازی و مدر سازی سی تم های مخابراتی رشکت افغا تلیکام تاکید

کرد در ای نش ت م ووال رشکت مخابراتی افغا تلیکام وعده سپردند که حدود  55سایت جدید را در مناطق مورد نیازا ایجاد و یا تترمتیتم
خواهند کرد

نشست دیجیتل سازی ادارات به هدف تقویت برنامه های ملی حکومت

ای نش ت عرص روز (یکشنبها  ۳۲رسطا ) به ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر وزارت تکتنتالتوژی متعتلتومتاتتیا
مخابرات و ساینس با حضور رؤسای بخشهای مختلش وزارت برگزار شد
در ای نش ت در مورد دیجیت سازی سی تم ادارات به هدف تقویت برنامه های ملی حکومت و چگونگی عملی ستازی ا ٓ ا بتحتثهتای
مفص و همه جانبه صورت گرفت
در ای نش ت همچنی در رابطه به تهداب سی تم دیجیتلی ادارات دولتیا زیربناا خدمات و صنایع دیجیتلیا مصونیت دیتا و معلوماتا
ا ٓگاهی عامها بلندبرد ظرفیت ادارت ریر دولتی و سکتور خصوصی و ترتیب طرس های مختلشا بحث و تبال نظر صورت گرفت
در ای نش ت همچنی در مورد ای که وزارت مخابرات چگونگی ایجاد و تروید حکومتداری الکرتونیک از طریق سی تم های الکرتونیکی
و دیجیتلی و همچنی استفاده مؤثر کارمندا دولتی از انرتنت در امور اداری شا ا بحث شد اشرتاک کنندگا در متورد ایتجتاد اقتلتیتم

دیجیتلی از سوی وزارت و از ای طریق بر کار مشرتک بخاطر تعیی اهداف بزرگ و تقویت ا ٓ ا نیز بحث و تبادل نظر منودند

ارزش بازار جهانی ITدر سال  0202پس از شیوع کرونا

مرکز تحقیقاتی گارترن در پیشبینی های اولیه خود برای ارزش مالی بازار جهانی فناوری اطالعات را تغییر داد و به دنبال انتشار ویروس کرونا
اعالم کرد ارزش مالی ای بازار طی سال جاری میالدی از پیش بینیهای قبلی کمرت خواهد بود
ای مرکز تحقیقاتی ام ال پیش بینی کرده بود :بازار جهانی فناوری اطالعات شام دستگاههاا تجهیزات مراکز دادها راهکارهای کمپتیتوتتر
ابری و نرم افزارهای سازمانی از  5.3تریلیو دالر در سال  0502میالدی به  5.2تریلیو دالر در سال  0505میرسد
با ای وجود در پیش بینیهای قبلی وضعیت جها در رشایط شیوع ویروس کرونا لحاظ نشده بود
شیوع ویروس کرونا یک شوک بزرگ را به اقتصاد جهانی وارد کرد و ب ته شد ک ب و کارهاا ممنوعیت در سفرا از دست رفنت فرصتتهتای

شغلی و تعطیلی رشکتهای بزرگ را باعث شد صنعت فناوری اطالعات از جمله واحدهایی بود که خ ارتهای مالی ناشی از ای جریا را
تجربه کرد و هم اکنو مترکز اصلی برای بازسازی و بهبود رشایط اقتصادی ای صنعت است
به گفته مرکز تحقیقاتی گارترنا بازار جهانی فناوری شام بخش فروش دستگاهها و فناوریهای ابری ام ال ن بت به دریمدهای سال 0502
خود کاهش  3درصدی سود و دریمدها را تجربه میکند

ساخت ماسک محافظت از کرونا با پرینت سه بعدی

با افزایش فاجعه بار موارد مربوط به بیامری کرونا در رستارس دنیاا اکرث مناطقی که با ای پاندمتی روبتهرو شتدهانتدا تصتمتیتامت و
اقدامات جدی در رابطه با جلوگیری از شیوع بیشرت ای بیامری در دستور کار خود قرار دادهاند بر اساس گزارشهاا دانشجتویتا و

استادا بخش یزمایشگاه پرینت سه بعدی دانشگاه پلیتکنیک شهر هنگکنگا پروژه جدیدی را در راستای مبارزه با ایت

بتیتامری

یراز کردهاند
در ای پروژها یک محافظ پزشکی صورت طراحی و توسعه داده شده که با استفاده از تکنالوژی پرینت سهبعدی ساخته شده و بترای

پزشکا و کارکنا بخشهای درمانی مورد استفاده قرار میگیرد ای محافظهای صورتا چیزی فراتر از ماسکهای سنتتی صتورت

ه تند؛ ماسک های معمولیا بعد از شیوع گ رتده بیامری کرونا به شدت در بازار نایاب شدهاند ای ماسکهای محافظ جدیدا یک
فریم دارند که به صورت سه بعدی چاپ شده و می تواند صفحه پالستیکی شفافی را در مقاب ک صورت فرد نگه دارد فتریتم چتاپ

شده به صورت سه بعدیا که روی پیشانی فرد قرار میگیردا به صورتی طراحی شده که صفحه پالستیکی شفاف رو به روی صتورتا
قابلیت تعویض داشته و همچنی ک ماسکا به روی ماسکهای جراحی نیز قاب استفاده است ای ماسکهای جدید به متنتظتور

استفاده افرادی ساخته شده که بیشرتی متاس را با بیامرا کرونایی داشته و بالطبع ری ک باالیی برای ابتال به ای بیامری دارنتد

کرونا ویروسا می تواند از طریق متاس با مایعات بد بیامر مانند یب دها ا هنگام رسفه یا عط ه منترش شود و بته هتمتیت
داشنت یک محافظ شفاف که ک صورت را بپوشاندا میتواند به میزا قاب توجهی شانس رسایت را کمرت کند

دلتیت

