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تجلیل از روز ملی بیرق

برگزاری چهارمین نشست سام در کابل

محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس در چهارمین نشست هیأت عالی رتبه یا «سام »که در ارگ
ریاست جمهوری برگزار شده بود ،روز(سه شنبه ۷ ،اسد ،در دومین روز این نشست) به صورت آنالین اشرتاک کرد.
این نشست با سخرنانی جاللتآمب محمد ارشف غنی رئیس جمهور آغاز شد و محور این نشست بحث در مورد تأثیرات کرونا بر اقتصاد کشور ،صلح و
انکشاف افغانستان و همچنان بررسی تعهدات متقابل دولت افغانستان و کشور های کمککننده است.
در این نشست همچنین روی پیرشفت کاری تعهدات متقابل پس از کنفرانس جینوا نیز بحث شد .دولت افغانستان  ۰۸درصد تعهدات خود در قبال

کنفرانس جینوا را عملی کرده و تا پایان سال جاری  ۰۸درصد تعهدات باقیمانده نیز عملی خواهد شد.
رهربی این نشست را افغانستان ،فنالند و منایندهی خاص دبیرکل سازمان ملل متحد بر عهده دارند.
در این نشست اعضای کابینه ،منایندگان شورای امنیت ،بانک جهانی ،بانک انکشاف آسیایی ،سازمان توسعه ملل متحد و همچنین منایندگانی از
سکتور خصوصی رشکت داشتند

افتتاح برنامه خود کار آگهیدهی در مورد بیامری کرونا

برنامه خودکار آگاهی دهی در مورد بیامری کرونا با حضور نامزد وزیران تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس و صحت عامه و مسووالن بخشهای

مربوط هردو وزارت ،رسامً افتتاح و رومنایی شد .وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس اخیرا ً در هامهنگی با وزارت محرتم صحت عامه و
همکاری تخنیکی رشکت فیسبوک به منظور مبارزه از جلوگیری شیوع بیشرت بیامری ناشی از ویروس کرونا (کوید  ،)۹۱برنامه خودکار آگهی دهی را
از طریق مسنجر صفحه رسمی فیسبوک وزارت صحت عامه ،راه اندازی کرده است.
محرتم محمد فهیم هاشمی در صحبتهایش در این نشست ،راهاندازی این برنامه را برای آگاهیدهی لحظه به لحظه از مسائل مرتبط با کرونا و در
نهایت حفظ جان و زندگی مردم ،مهم توصیف کرد.
آقای هاشمی با اشاره به اهمیت و نقش تکنالوژی معلوماتی در توسعه و رفاه جوامع امروز ،از طرحها و برنامههای بیشرت در این مورد یاد کرد.
برنامه خود کار آگهی دهی پیام رسان فیسبوک Facebook Messenger Botبه ابتکار رشکت فیسبوک تا کنون در ۰۸کشور دنیا راه اندازی شده و
جای افتخار است که افغانستان نیز در میان کشورهای پیشگام در این زمینه قرار گرفته است .این برنامه در مواردی چون عالیم بیامری ،توصیه

های بهداشتی و آمار ابتال به سطح و سواالت متداول به چهار زبان انگلیسی ،پشتو ،فارسی و ازبیکی معلومات مفصل ارائه می مناید.
در حال حارض تعداد مشرتکین /کاربران پیام رسان فیسبوک در افغانستان به  ۳میلیون می رسد ،از ایرنو به عنوان یکی از پنجره های پیام رسانی
حایز اهمیت می باشد.
شام می توانید برای استفاده از این برنامه به مسنجر صفحه رسمی فیسبوک وزارت محرتم صحت عامه مراجعه منائیدhttps:// .
www.facebook.com/af.moph

جلسه هیات رهربی وزارت در مورد میکانیزم مرصف بودجه انکشافی

این نشست به ریاست محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس با حضور معین پالیسی و
پروگرام و رئیسان بخشهای مختلف وزارت برگزار شد.
در این نشست ابتدا چگونگی و میزان بودجه انکشافی وزارت در شش ماه نخست سال مالی  ۹۳۱۱مورد بررسی قرار گرفت و به رئیسان

بخش های مختلف هدایت داده شد تا در مورد یک میکانیزم برای مرصف موثر ،شفاف و درست بودجه ،طرحها و نظریات خود را مطرح کنند.

در پایان ،بعد از تبادل نظر و بحثهای مفصل در این مورد ،فیصله شد تا مسووالن بخشها گزارش اجراآت خود را در نشست بعدی ،با رهربی

وزارت رشیک کنند.

دیدار والی و وکالی دایکندی با محرتم محمد فهیم هاشمی
در مورد چگونگی خدمات مخابراتی در آن والیت

احمد ضیا همدرد والی ،جمعی از وکال ،سناتور ،اعضای شورای والیتی ،رئیسان مخابرات و فواید عامه والیت دایکندی با محرتم محمد فهیم

هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس پیرامون برخی چالشها و پیشنهادها در مورد چگونگی خدمات مخابراتی

و انرتنتی در آن والیت ،دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار محرتم برش نیازی رئیس عملیاتی رشکت سالم و رئیس فایرب نوری شبکه افغان تلیکام نیز حضور داشتند .کیفیت پایین خدمات
رشکت های مخابراتی ،خاموش بودن برخی سایت ها از طرف شب ،گسرتش و نوسازی تجهیزات سایت های مربوط به رشکت سالم و متدید

فایرب نوری به مرکز والیت دایکندی از موضوعات و پیشنهادهای مهم والی و وکالی دایکندی بود.
در این نشست ،رئیس مخابرات والیت دایکندی چالشهای موجود و راهکارها برای حل آنرا نیز ترشیح کرد .در پایان ،رهربی وزارت مخابرات و
مسووالن ذیربط ضمن اشاره به وظایف مشخص و قانونی وزارت مخابرات و اداره «اترا» ،تعهد کردند که مشکل خدمات مخابراتی در مناطق
مجره ،سیاه چوب و زرد گالن به زودترین فرصت مرفوع و برای حل موارد باقی مانده نیز اقدام خواهد شد.
در مورد متدید فایرب نوری به مرکز دایکندی نیز مسووالن ذیربط وعده کردند که در صورت جلب حامیت بانک جهانی ،متدید  ۰۶۷کیلومرت
فایرب نوری از مرکز ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان الی مرکز دایکندی را در سال ( )0011خورشیدی در پالن دارند

دیدار والیان پکتیکا و هلمند با محرتم محمد فهیم هاشمی
پیرامون کیفیت خدمات مخابراتی در والیات مربوط
محرتم مجیب الرحمن څمکنی والی والیت پکتیکا

و تورن جرنال محرتم محمد یاسین والی والیت
هلمند در دیدارهای جداگانه ،با محرتم محمد
فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی

معلوماتی ،مخابرات و ساینس پیرامون برخی

چالشها و پیشنهادها در مورد چگونگی خدمات

مخابراتی و انرتنتی در والیات مربوط ،گفتگو
کردند.
در این دیدار برش نیازی رئیس عملیاتی رشکت
(سالم) نیز حضور داشتند.

دیدار والی زابل با محرتم محمد فهیم هاشمی پیرامون
بهبود وضعیت خدمات مخابراتی در این والیت

محرتم تورن جرنال محمد نبی احمدزی والی والیت زابل و حاجی عطا محمد رئیس شورای والیتی زابل و هیات همراه شان با محرتم محمد فهیم
هاشمی رسپرست و نامزد وزیر تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس پیرامون وضعیت ،کیفیت و برخی چالشهای خدمات مخابراتی و انرتنتی
در این والیت ،دیدار و گفتگو کردند.
والی زابل نخست در مورد وضعیت موجود و یک سلسله چالشها در مورد چگونگی خدمات مخابراتی در این والیت معلومات ارایه منود و با ذکر
برخی نیازمندیها ،خواست های مردم و پیشنهادها برای حل مشکالت یادشده ،خواستار توجه مسؤالن ذیربط در این زمینه شد.
وی همچنان خواستار هامهنگی و اقدامات الزم برای گسرتش و بهبود خدمات شبکههای مخابراتی از جمله رشکت سالم در این والیت شد.
در پایان ،رهربی وزارت مخابرات و مسؤالن ذیربط وعده کردند که در چارچوب وظایف و صالحیتها و مسؤلیتهای وزارت ،برای حل چالشهای
مطرح شده اقدام خواهند کرد .زیرا بر اساس قانون ،تنظیم خدمات و امور مربوط به سکتور مخابراتی از وظایف مشخص و قانونی اداره اترا است.

اتصال تعدادی از ادارات دولتی به شبکه GovNetغرض ارائه خدمات انرتنت و انرتانت

طرح قانون معامالت و امضای الکرتونیکی از سوی کمیته قوانین تایید شد

جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست محرتم قانونپوه استاد رسور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد و طرح قانون معامالت و امضای
الکرتونیکی را تایید کرد.
این طرح قانون برای نخستین بار در کشور و بعد از حدود  ۹۱سال بحث و تغییر و اضافات در محتوای آن ،اکنون آمااده تصاویاب اسات .ایان
قانون با توجه به توسعه تکنالوژی و همچنین دگرگونی شکل و نوع معامالت و ارتباطات ،نیاز مربم جامعه است و سهولتهای زیادی را در زمینه
معامالت الکرتونیک ،فراهم خواهد کرد.
محرتم محمد فهیم هاشمی رسپرست وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس در این جلسه ،در مورد اهمیت ،رضورت وضع و هدف ایان

طرح قانون به اعضای جلسه گزارش داد و آنرا بسرت مناسبی برای فراهم شدن حکومت داری الکرتونیک و سیستم ساازی در ادارات دولاتای
عنوان کرد.
اعضای جلسه در زمینه معامالت الکرتونیکی و ابعاد حقوقی و بخشهای تخنیکی قانون به صورت مفصل بحث و تبادل نظر کردند.
این قانون به منظور فراهم منودن زمینه ایجاد چارچوپ قانونی برای معامالت و امضای الکرتونیکی ،اعتبار دهی و زمینه سازی بارای گسارتش
معامالت و ارتباطات الکرتونیکی ،تهیه شده است.
محرتم قانونپوه استاد رسور دانش نیز این طرح قانون را با اهمیت خواند و به وزارت عدلیه هدایت داد که با حضور وزارت تکنالوژی معلوماتای،

مخابرات و ساینس ،اداره ملی احصائیه و اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در یک جلسه تخنیکی نظرات و پیشنهادات ذکر شده را در ما
طرح قانون تنظیم منوده و آن را جهت طی مراحل به جلسه کابینه ارائه کند.

مراسم معرفی معین پالیسی و پروگرام وزارت مخابرات
محرتم احمد مسعود لطیف رای به حیث معین پاالایاسای و

پروگرام وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس رسامً
به وظیفه اش معرفی شد .در نشست که به همین مناسابات

در وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساایاناس بارگازار
شده بود ،محرتم محمد فهیم هااشامای رسپارسات وزارت
تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس ،محرتم عبدالتاواب
باال کرزی رسپرست وزارت تحصیالت عالی ،رئیس و شامری

از اعضای کمیسیون مواصالت و مخاابارات ولسای جارگاه،

معین وزارت تحصیالت عالی و روئسای بخش های مختالاف
وزارت مخابرات و تحصیالت عالی حضور داشتند.

پیام رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس به مناسبت  ۵۸اسد

بیست و هشتم اسد یادآور تالش و فداکاریهای قهرمانانی است که برای آزادی ،استقالل و رسبلندی افغانستان از جان خود مایه گذاشتند و
تا امروز نام و یاد شان زنده و مورد احرتام است.
برای حصول اسرتداد استقالل کشور به عنوان بزرگرتین افتخار ملی ،سیاسی و معنوی ،مردم افغانستان قربانی های مشرتک و فراوانی داده
اند.
به همین مناسبت رهربی وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس صمیامنهترین تربیکات و متنیات خویش را حضور جاللتآمب محرتم

داکرت محمد ارشف غنی رئیس جمهور اسالمی افغانستان و معانین محرتم شان ،جاللتآمب محرتم داکرت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی

مصالحه ملی و معاونین محرتم شان ،رؤسا و اعضای محرتم شوری ملی ،اعضای محرتم کابینه ،رهربی و نیروهای شجاع و با افتخار امنیتی،

خانواده های محرتم شهدای راه آزادی و استقالل افغانستان و کافهی ملت نجیب و آزاده ی افغانستان تربیک و تهنیت عرض منوده و صلح و

امنیت رسارسی و آبادی کشور را آرزومند است.
محمد فهیم هاشمی رسپرست و نامزد وزیر وزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس

اتصال شفاخانههای مرکزی ،ساحوی و ریاستهای والیتی

رشکت افغان تلیکام بر اساس نیازمندی وزارت صحت عامه ۹۱ ،شفاخانه و ریاست والیتی این وزارت را رسوی و پروپوزل آن را از جانب وزارت صحت
عامه ارسال منوده که از جمله آن قرارداد  ۹۱و  ۹۷سایت مواصلت ورزیده و کار وصل آن جریان دارد که عنقریب نهایی خواهد شد.
قرارداد وصل  ۹۷سایت متباقی که رسوی آن تکمیل شده ،طی مراحل آن جریان دارد که بعد از عقد قرارداد ،کار آن نیز آغاز خواهد شد.
خالصه گزارش وصل  ۰۰و  ۰۲سایت قرار ذیل است:


شفاخانههای شهری صحت عامه کابل

ازجمله  ۶شفاخانه شهری والیت کابل  ۳شفاخانه (ماللی زیژنتون ،جمهوریت و استقالل) به کیبل فایربنوری وصل گردیده و  ۰باب شفاخانه

(صحت طفل و وزیر محمد اکرب خان) نیز درحال وصل شدن است .کارهای پیپ و کیبل اندازی تکمیل و ( )SDHآن اکنون تکمیل نگردیده و
شفاخانه ابن سینا فعال درحال تعلیق میباشد.


ریاست ها و شفاخانههای والیتی وزارت صحت عامه

شفاخانه والیت ننگرهار و ریاست صحت عامه والیت لغامن به کیبل فایربنوری وصل گردیده و چندین ریاست و شفاخانه والیتی از جمله ریاست
شفاخانه ننگرهار ،ریاست صحت عامه و شفاخانه ملکی والیت سمنگان ،ریاست شفاخانه ملکی والیت بلخ ،ریاست صحت عامه و شفاخانه حوزوی
والیت هرات ،ریاست صحت عامه والیت جوزجان و شفاخانه و ریاست صحت عامه میدان وردک ،درحال وصل شدن است که کارهای پیپ و کیبل

اندازی آن تکمیل گردیده و )(SDHآن اکنون فعال نگردیده است.
همچنین شفاخانه و ریاست صحت عامه والیت غزنی ،ریاست صحت عامه بغالن ،شفاخانه و ریاست صحت عامه تخار درحال وصل شدن است.
دفرت شفاخانه ملکی والیت پروان ،ریاست صحت عامه و شفاخانه ملکی والیت های(پکتیکا ،کندز ،کندهار ،لوگر ،نیمروز ،بامیان ،کاپیسا،
بدخشان ،خوست ،کرن ،زابل ،پکتیا ،هلمند و فاریاب) درحال تعلیق میباشد.
رشکت افغان تلیکام متام وزارت ها را به کیبل فایربنوری وصل منوده و در کنار آن متام دانشگاه ها ،گمرکات ۱۸ ،سایت وزارت دفاع ملی۱۸ ،
سایت وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و بعضی از ادارات دیگر را نیز بر حسب رضورت و اهمیت آنها ،به کیبل فایربنوری وصل کرده
است.
اتصال این مراکز به فایرب نوری ،به رشکت افغان تلیکام کمک میکند تا از این طریق خدمات خوب ،باکیفیت و ارزان را به دوایر دولتی و غیر دولتی

دست آوردهای سیستم مدیریت محتوا )(CMS

سیستم مدیریت محتوا ) (CMSوزارت تکنالوژی معلوماتی ،مخابرات و ساینس که مسؤلیت آن ایجاد و حل مشکالت ویاب ساایات هاای ادارات
دولتی میباشد ،طی چند ماه اخیر سال  ۰۸۰۸میالدی فعالیت های چشمگیری در عرصه ایجاد و دیزاین ویب سایت برای ادارات دولتای اناجاام
داده است که اهم این فعالیتها در زیر خالصه میگردد:
 . ۹ایجاد ویب سایت برای متام دانشگاه های دولتی و دانشکده های دانشگاه کابل و تدویر برنامههای آموزشی برای کارمندان مرباوط دانشاگااه
های مذکور به منظور چگونگی استفاده از ویب سایت.
 . ۰ایجاد و دیزاین ویب سایت برای پشتنی بانک و تریننگ کارمند تخنیکی این اداره در باره چگونگی استفااده از ویاب ساایات ایاجااد شاده.
https://pashtanybank.com.af/
 . ۳کار روی ایجاد ودیزاین ویب سایت برای معاونیت اول ریاست جمهوری ،جریان دارد و انتظار میرود در آینده نازدیاک ناهاایای شاودhttps://.
fvp.gov.af/
 . ۹ایجاد ودیزاین ویب سایت برای جمیعت هالل احمر افغانی و آموزش کارمند تخنیکی این اداره در باره چگونگی استفاده از ویب سایت ایاجااد
شدهhttps://arcs.af/ .
 . ۱ایجاد ودیزاین ویب سایت برای شورای عالی مصالحه ملی و آموزش کارمند تخنیکی این اداره در باره چگونگی استفاده از ویب سایات ایاجااد
شدهhttps://hcnr.af/dr .
 . ۶ایجاد ودیزاین ویب سایت برای وزارت فواید عامه و آموزش کارمند تخنیکی این اداره در باره چگونگی استفاده از ویب سایت راه اندازی شاده.
https://mopw.gov.af/
 .۷حل مشکالت روزانه ویب سایت ادارات دولتی توسط تیم CMS.

آگاهی در مورد جرایم سایربی یا CYBER CRIME

واژه سایرب از لحاظ لغوی به معنای «مجازی »و «غیر ملموس »است و مقصود از فضای سایرب هامن فضای مجازی و شبکه های ارتباطی اسات
که با بهره گیری از انواع سخت افزارها مانند کمپیوتر ،گوشی های تیلفون همراه ،تبلت ها و  ...امکان متاصال شادن باه آناهاا وجاود دارد.
بنابر این از لحاظ حقوقی هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گایارد و حاقاو
شاااااده

شااااانااااااساااااایااااای

بااااارای

افاااااراد

را

ناااااقااااا

کاااااناااااد

شاااااامااااال

ایااااان

جااااارایااااام

اسااااات.

هک کردن یکی از منونهها و مصدا های بارز جرایم سایربی تلقی میشود.
قااااااااااااناااااااااااون

حاااااااااااکااااااااااام

در

ماااااااااااورد

مااااده  ۰۶۱کاااود جااازای افاااغاااانساااتاااان در ماااورد جااارایااام یاااا باااا

جااااااااااارائااااااااااام

ساااااااااااایاااااااااااربی:

گااایاااری ساااایاااربی چااانااایااان

احااات دارد:

)  ) ۹شخصی که با استفاده از سیستم برنامه یا اطالعات کمپیوتری در فضای سایرب ،صوت یا تصویر یا فلم خصوصی دیگری را بدست آورده و
شخص را به نرش آن در فضای سایرب در مقابل اخذ منفعت تهدید مناید به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی یا باه

هاااااااااااااار

دو

جاااااااااااااازا

مااااااااااااااحااااااااااااااکااااااااااااااوم

ماااااااااااااای

گااااااااااااااردد.

)  )۰هرگاه جرم مندر فقره( )۹این ماده سبب رضر جسمی یا معنوی شدید به شخص دیگر گردد ،مرتکب این جرم به حبس متوسط محاکاوم
می گردد.

دست آوردهای عمده وزارت در یک سال اخیر

پالن های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال ۰۰۹۹
 -۰توسعه و ایجاد چارچوب حکومتداری الکرتونیک
حکومتداری عبارت از فرایندی است که به واسطه آن مؤسسههای دولتی به اداره امور
عمومی میپردازند؛ منابع عمومی را مدیریت كرده ،از حقو افراد جامعه حامیت
میکنند .بنابر تعاریف ارایهشده ،حکومتداری خوب بیشرت معطوف به ایجاد نظامهای
مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالب نهادهای عمومی و با جهتگیری ضد فساد

است و دارای عنا

مهمی چون پاسخگویی ،مسؤولیتپذیری ،شفافیت در امور مالی

و… میباشد.
حکومتداری الکرتونیک نیز عبارت از فرایندی است که از طریق تکنالوژی روند
خدمات را رسعت بخشیده از ضیاع وقت و فساد اداری جلوگیری می مناید .امروزه
کشور های متمدن و پیرشفته دنیا به کمک تکنالوژی توانسته است در عرصه های

مختلف ،در کوتاه ترین زمان به اهداف تعیین شده خویش برسند .مخصوصا ً در بخش

حکومتداری خوب که با استفاده بهینه ،در رسعت خدمات اجتامعی و سیاسی بسیار

نتیجه بخش بوده است.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان برنامه حکومتداری الکرتونیک را در مطابقت با پالیسی حکومتداری خوب در این کشور آغاز منوده و هدف از

این کار ایجاد شفافیت ،مبارزه با فساد اداری و عرضه خدمات بهرت در مدت زمان کمرت به شهروندان این کشور است .لذا رهربی وزارت مخابرات و

تکنالوژی معلوماتی بر اساس پالن ترتیب شده سال  ۹۳۱۱متعهد است تا در چارچوب قانون اساسی کشور گام های اساسی را برای ایجاد و
تقویت حکومت داری خوب برداشته ،سهم خویش را در رشد ،پیرشفت و طرقی کشور ایفا مناید.
اهداف و مزایای حکومتداری الکرتونیک:


خدمات حکومتداری الکرتونیک:



کاهش ترشیفات دست وپا گیر

پرداخت

ارائه خدمات الکرتونیک

خدمات یک بار مرصف دولتی



اطالع رسانی الکرتونیک

خدمات مشاوره از راه دور

تأمین رضایت شهروندان

فراهم آوری زمینه توافق (حق العمل کاری)



افزایش اقتدار ملی

فورم های الکرتونیک

افزایش بهره وری

نظر خواهی



توسعه مشارکت مردمی

کاریابی







شفافیت امور و کاهش رشوه خواری

ارائه دادههای آماری

تصمیم گیری رسیع مبتنی بر اطالعات

خدمات بازار



اثرات مثبت زیست محیطی

خدمات پلیس الکرتونیک

کار آفرینی

خدمات سیاستگذاری الکرتونیک



رایگیری

خدمات ثبت الکرتونیکی

اهداف اسرتاتیژی توسعه شبکه فایربنوری در افغانستان

) ) 0931 -0011امروزه با توجه به پیرشفت و گسرتش رسیع مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،این پدیده جزء الینفک زندگی معا

شده است.

امروز کمرت کسی را در کشور میتوان یافت که از گوشی های هوشمند و یا از خدمات مخابراتی استفاده نکند .از سویی هم امروزه چنان به

تکنالوژی معتاد و وابسته هستیم که اگر روزی به هردلیلی از آن دور باشیم ،شدیدا ً به آن احساس نیاز خواهیم کرد.
به موازات پیرشفت تکنالوژی و نوآوری ،شکل و کیفیت ابزارها نیز تا حد زیادی متغییر و ظریف شده است.

زمانی در ابتدای اخرتاع تیلفون ،کیبل های مسی به منظور انتقال معلومات و صدا مورد استفاده قرار داشت ،اما امروز با پیرشفت تکنالوژی و

افزایش نیازهای برش ،این کیبلها جایش را به نسل جدید هدایت کننده سیگنال ها یا فایرب نوری داده است.
شبکه های فایرب نوری به دلیل داش

امکان انتقال بندویت های بزرگ با رسعت زیاد ،بهرتین گزینه برای فراهم آوری سهولت استفاده از

تکنالوژی های جدید می باشد.
خوشبختانه رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با وجود چالش های امنیتی تاکنون توانسته است که  ۰۱والیت کشور را با شبکه
فایرب نوری وصل سازد.
با توسعه فایربنوری ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اهداف اسرتاتیژیک ذیل را دنبال میکند.
 -۹مبدل منودن افغانستان به معرب ترانزیت معلومات در منطقه
 -۰زمینه سازی برای گسرتش دسرتسی رسارسی به خدمات تکنالوژی معلوماتی در سطح کشور.
 -۳زمینه سازی برای استفاده از تکنالوژی معلوماتی در ارایه معلومات صحی ،تعلیمی و تحصیلی.
 -۹فراهم سازی زیربناهای اساسی برای اتصال استفاده کنندگان به شبکه ملی فایربنوری.
 -۱فراهم آوری زمینه ایجاد جامعه معلوماتی .به منظور دستیابی به اهداف فو  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،طرح توسعه شبکه فایرب
نوری را تدوین کرده است

