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 د چک جمهوریت سفیر له معصومه خاوري رسه وکتل

خاوري رسه وکتل او د چک جموریت د د چک جمهوریت سفیر ښاغيل ارګي بیلون د مخابراتو او معلومايت ټکنالوۍ له وزیرې آغلې معصومه 

خربې وکړې. په دې غونډه کې د اترا ادارې رییس ښاغيل همکاریو په ځانګړي ډول د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ سکتور په برخو کې یې 

 .عمر منصور انصاري هم برخه اخیستې وه

خدمتونو د چک جمهوریت سفیر د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ سکتور پر اهمیت ټینګار رسه، یادونه وکړه چې افغانستان د مخابرايت 

 .پراختیا رسه رسه الهم پدې برخه کې ډیر کار او همکاریو ته اړتیا لري

مننه وکړه او د د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې محرتمې معصومه خاوري هم د چک جمهوریت د دوامداره مرستو او همکاریو له امله 

 .اقتصاد، ساینس او ټکنالوجۍ په پراختیا کې د افغانستان د مخابراتو سکتور رسه د ال نورو همکاریو غوښتنه وکړه

مخابراتو په د اترا ادارې رئیس ښاغيل عمر منصور انصاري هم له نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د چک جمهوریت څخه د افغانستان د 

 سکتور کې د دوامداره همکاریو له امله مننه وکړه او د دغه هیواد د همکاریو او ګټورو مشورو غوښتنه یې وکړه.



 روزه محو خشونت علیه زنان  61سخرنانی بانو خاوری در مراسم اختتامیه کمپاین 

گردید. در اینن بنرننامنه منحنرت  روزه محو خشونت علیه زنان از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار 61برنامه اختتامیه کمپاین 

بدخشی رییس حقوقی وزارت امنور زننان، معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وکالی محرت  ولسی جرگه شورای ملی، گلرخ 

هنا  گل مکی صافی رئیس کمیسیون امور زنان شورای عالی مصالحه ملی، مسوول جندر، رییسان و کارمندان بخشهای مختلف وزارت و رسانه

 حضور داشتند.

منحنو روزه  61نخست محرتمه معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیرامون موضوع صحبت کرد و در مورد اهمیت کمنپناینن 

جنننسنینت در روزه در مورد آگاهی دهی قانون منع خشونت علیه زنان، منع آزار و اذیت مبتنی بنر  61خشونت علیه زنان و برگزاری ورکشاپ 

تامین حقوق برشنی زننان و محیط کار و جایگاه زنان از دیدگاه اسال  صحبت منود و با اشاره به راهکارها و میکانیز  هایی که حکومت برای 

وضعیت فعلنی زننان در منحنینط زمینه سازی برای حضور مساویانه آنها در عرصه های فرهنگی، اجتامعی، سیاسی و اقتصادی فراهم کرده، 

 خانه، جامعه و ادارات را مثبت خواند اما یادآور شد که وضعیت زنان به لحاظ آزادی های مدنی، کامال مطلوب نیست.

ننافن ه بانو خاوری در صحبت هایش تعهد سپرد که رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، استخدا  خانم ها را در چارچوب قنواننینن 

و حضور بینشنرت کشور، در اولویت خویش قرار داده و در حد امکان از آنها قاطعا حامیت خواهند کرد. وی وعد کرد که به هدف ظرفیت سازی 

یک ساله که با کمک خانم ها در بخش های تخنیکی و تکنالوژی، تعدادی از محصلین اناث دانشکده کمپیوتر ساینس را در برنامه کارآموزی 

 راه اندازی خواهد شد، ج ب خواهند کرد.مالی بانک جهانی از طریق پروژه دیجیتل کاسا 

قنرائنت روزه محو خشونت علیه زننان  61سپس گل رخ بدخشی رییس حقوقی وزارت امور زنان پیا  محرتمه حسینه صافی را در مورد کمپاین 
 منود و روی حقوق و امتیازات برابر میان زنان و مردان تاکید کرد.

روزه منع  61ماللی یوسفزی آمر جندر وزارت مخابرات و وژمه کوهستانی مسوول جندر پروژه دیجیتل کاسا نیز هرکدا  در مورد اهیمت کمپاین 

تنر  این بنرننامنه سنامخشونت علیه زنان و ورکشاپ آگاهی دهی منع آزار و اذیت در محیط کار صبحت منوده و افزودند که هدف از برگزاری 

 ساخنت محیط کار میباشد.



 متحده ایاالتو د سوداګرۍ د خونې له مسئولینو رسه د مخابراتو وزارت د رهربۍ آنالین ناسته   -د افغانستان 

برخې د چارواکنو رسه ICTامریکا د نړیوال سوداګرۍ خونې د -د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت مرشتابه د افغان 

 .خربې وکړېآنالین 

پدې ناسته کې، دواړو لوریو په افغانستان کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ د سکتور د ودې او پراختیا په اړه خنربې 

 او ټینګار یې وکړ چې د ورته غونډو دوا  د ال نورو همکاریو او همغږۍ لپاره اړین دی.وکړې 

 

متحده ایاالتو د سوداګرۍ د خونې له  -د افغانستان 

 مسئولینو رسه د مخابراتو وزارت د رهربۍ آنالین  ناسته  





 په دولتی امالکو کی د مخابراتی آنتنونو د حق االجاری له درکه 
 دعوایدو دتحصیل غونډه وشوه

مرشی تررسه شوه، هغه غونډه چی له همدی امله د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ په ریاست کی د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ د رئیس په 

شهرسازی ریاست دامالکو مدیر هم ګډون کړی دمخابراتی کمپنیو د استازو رسبیره پکی د اترا والیتی مسؤول، مستوفیت د عوایدو آمر او د اراضی او 

 وه.

وشو، هغه رشکتونه چی پدی هکله یی هلی ځلی کړی وستائیل شوو او په غونډه کی د ټولو مخابراتی رشکتونو د مقروضیتونو په هکله تفصیلی بحث 

 قرضونو د تادئیه او حسابونو د تصفیه لپاره تاکید او الرښوونه وشوههغه چی اوس هم قرضدار دی د مالی کال ترپایه ورته د 



د ډیجیټلی تصدیقونو صادرولو ميل مرکز مقررې طرحې د غني سازی په موخه 
 مشوريت ناسته وشوه



اینن خدمات مخابراتی شبکه سال  در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا با تالشها و زحامت ریاست هامهنگ کننده دیجیتلی و مقا  های منحنلنی 

مدت به دلیل ناامنی، والیت و مسووالن رشکت افغان تلیکا ، بعد از سه سال توقف از رس گرفته شد. خدمات مخابراتی در این ولسوالی طی این 

 متوقف بود. 

مرد  ارائه می کند. فعال سنازی دوبناره اینن ساعته به  42در حال حارض شبکه سال  تنها شبکه مخابراتی است که در ولسولی تگاب، خدمات 

مرد  به خدمات مخابراتی و انرتنتی و از سویی هم باعث های بیشرت از جمله میزان دسرتسی  خدمات از یک سو باعث خرسندی و ایجاد سهولت

 .شدافزایش میزان عواید دولت از بابت محصول خدمات مخابراتی خواهد 

کاپیسا بنه انجیرنانی که برای فعال سازی این خدمات همکاری داشتند، از سوی محرت  محمد حسینی رییس هامهنگ کننده دیجیتلی والیت 

 منایندگی از مقا  والیت کاپیسا، مورد تقدیر و تحسین قرار گرفتند. 

 

 

خدمات مخابراتی سالم در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا پس از سه 
 سال، از رس گرفته شد



بسرتیز حوزوي روغتون د نوري فایرب  ۵۱۱د کندز والیت د عامې روغتیا ریاست او د 

 پرمختګ کړیپه سلو کې  ۰۱رسه د نښلولو چارې 

پروژې په مايل نهمې TDfبسرتیز حوزوي روغتون د نوري فایرب رسه د وصل چارې چې د ۰۲۲د کندز والیت د عامې روغتیا ریاست او د 

بسرتیز حوزوي روغتون به د  ۰۲۲د کندز والیت د عامې روغتیا ریاست او اړوند  .سلنه په مخ الړې دي ۰۲مرسته په مخ وړل کیږي په سلو کې 

اخیستنې رسه د یاد والیت اوسیدونکي په معیاري ډول تداوي کیږي او ټیيل میدیسن اسانتیاوو دې پرمختليل او چټکې ټکنالوژۍ نه په ګټې 

 ته به الرسسی ومومي



های کجران و نومیش والیت دایکندی با سیستم پاور  سالم در ولسوالی  دو سایت

 تجهیز شدند 

 

یک سایت سال  واقع قاسم آباد ولسوالی کجران که بخش بزرگی این ولسوالی را تحت پوشش مخابراتی دارد و ساینت دومنی واقنع منرکنز 

سیستم ولسوالی نومیش والیت دایکندی مجدداً ارائه خدمات مخابراتی خویش را آغاز منوده اند. این دو سایت به دلیل مشکالت تخنیکی و 

 .اندهای جدید و معیاری دوباره خدمات خویش را رشوع کرده  برق از چنِدی بدینسو غیر فعال بود که با اکامل و تجهیز دستگاه

ساعته جنرینان ۰۲( سایت طی دو ماه اخیر در این والیت حل گردیده و ارائه خدمات بطور ۹پیش ازاین مشکالت تخنیکی و پاورسیستم نُه )

 دارد



 وصل مجدد کیبل فایربنوری در منطقه اشرت شهر والیت پروان

کیبل فایرب نوری در منطقه اشرت شهر ولسوالی شینواری والیت پروان به اثر سعی و تالش مسووالن ریاست مخابرات و تکنالوژی منعنلنومناتنی و 

 کارمندان رشکت مخابراتی افغان تیلی کا  دوباره وصل گردید. با وصل دوباره کیبل فایرب نوری سهولت های بیشرت انرتنتی را بنرای ولسنوالنی

 های شینواری، سیاگرد، رسخ پارسا و شیخعلی والیت پروان و والیت بامیان فراهم مینامید.

 این کیبل فایربنوری چندی قبل به اثر رسازیرشدن سیالب ها در این والیت تخریب و قطع گردیده بود.



 معلومات دهید؟ ۹۹۹۹نخست در باره کارکردها و فعالیت های عمده ای این وزارت طی سال روان 

 پویا: قانون امضا و معامالت الکرتونیکی ناف ، قوانین سایربی و تنظیم خدمات پستی در طی مراحل قانون گ اری و مقرره مرکز صدور تصادیق

 .الکرتونیکی افغانستان )ارکا( در مرحله تسوید قرار دارد

 :ـ قانون امضا و معامالت الکرتونیکی۰

این قانون سبب گسرتش، توسعه و اعتبار دهی به معامالت الکرتونیکی، امضای الکرتونیکی و مراسالت الکرتونیکی با ایجاد چارچوب قانونی 

 .گردد برای آنها بوده و باعث توسعه و رشد اکو سیستم دیجیتلی می

 :ـ قانون تنظیم خدمات پُستی۵

عمده ترین مشکل سکتور پُست افغانستان هامنا فعالیت سکتور پُستی و ترانزیتی خصوصی، در عد  موجودیت قانون تنظیم خدمات پُستی و 

سایر اسناد تقنینی مورد نیاز است. با موجودیت این قانون و طرح آن که در جلسه اخیر کابینه مورد تایید قرار گرفت، خدمات پُستی در 

 افغانستان، مبنای قانونی یافته، زمینه  انکشاف و بهبود خدمات پستی با استفاده از تکنالوژی با معیارات خدمات پُستی بین املللی میرس

 .گردد که از این رهگ ر عواید سکتور پستی بطور چشم گیر افزایش خواهد یافت می

 :Cybersecurityـ قانون سایربی۰

ژی با تصویب قانون سایربی، فعالیت ها در این راستا قانومنند گردیده و باعث جلب همکاری های بین املللی در استفاده از امکانات و تکنالو

و بین املللی، مانند استفاده از فضای سایربی، حفظ زیربنا های ملی و تکنالوژی معلوماتی، حفاظت از حریم و معلومات محر  دیجیتلی دولتی 

 .گردد شخصی، ایجاد امنیت فضای هوایی و مصوونیت فضای سایربی می

گفتگوی اختصاصی با عبدالصمد حامد پویا مشاور رسانه ای وزارت 

 مخابرات



 (ARCA)ن مقرره مرکز صدور تصادیق الکرتونیکی افغانستان۲

این مقرره تعهدات و مسوولیت های مرکز صدور تصادیق الکرتونیکی افغانستان و سایر نهاد ها و ادارات که خواستار تصادیق الکرتونیکی 

 .مناید هستند، را ترشیح می

 ن شبکه فایرب نوری۹

 .والیت باقیامنده است ۹والیت را تحت پوشش قرار داده و وصل مراکز  ۰۲شبکه ملی فایرب نوری افغانستان تا کنون مراکز 

 فیصد؛ ۲۲فیصد به ۹ارتقای مرصف بودجه انکشافی از .۹

 

 امضا تفاهمنامه مخابراتی و پستی با کشور دوست ترکمنستان؛.۰

 

 اقدامات اصالحی الز  در رشکت مخابراتی افغان تیلی کا  برای رفع سکتگی در امور اجرایی؛.۹

 

 .مسوده پالن اسرتاتیژیک سه سال وزارت مخابرات ترتیب گردیده است.۲

 

 .پروسیجر قیمت گ اری شبکه کیبل فایرب نوری برای خدمات باند وسیع برای اداره اترا ترتیب گردیده است.۲

 

تفاهمنامه همکاری اسرتاتیژیک بین املللی با کشور های تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، جمهوری استونیا و ازبک  ۶به تعداد .۶

 .تیلی کا  امضاء گردیده است

 

 .تفاهمنامه، موافقتنامه همکاری میان وزارت مخابرات و وزارت خانه ها و ادارات دولتی به امضاء رسیده است ۹۹به تعداد 

 

پروتوکول همکاری های تخنیکی و اقتصادی میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و کشورهای جمهوری آذربایجان و  ۰به تعداد 

 .ازبکستان به امضاء رسیده است

 .ترتیب و امضاء گردیده استCATAجانبه ۲تفاهمنامه 

 دست آورد های عمده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 ترتیب سرتاتیژی حکومتداری موبایل

 ICTترتیب پالیسی

 ترتیب و تکمیل سرتاتیژی حکومتداری الکرتونیکی

 ترتیب و تکمیل ماسرت پالن و سرتاتیژی حکومتداری الکرتونیکی

 SecurityCyber)تکمیل مسوده سرتاتیژی ملی برای امنیت سایرب

 PolicyAccessOpen)ترتیب پالیسی دسرتسی باز 

 .ICTترتیب پالیسی انکشاف صنعت

لین تیلفون دیجیتل در شهرک احمد شاه بابا و شهرک امید سبز شهرکابل، شهرک عینو قندهار ، ولسوالی شندند  ۲۲۲۲۲توسعه تعداد 

 هرات و شهر لشکر گاه هلمند



 –مزاررشیف   –بگرا  و خوست بندرغال  خان و بامیان -کاپیسا -کرن، جبل الرساج -کیلومرت درمسیر جالل آباد ۶۹۰توسعه شبکه فایرب نوری بطول 

 .پل گزگ و قندهار الی میدان هوایی قندهار –یکاولنگ ، رسوبی  –یکاولنگ و مسیر لته بند ، بامیان  –دره صوف 

 بغالن ، پلخمری ، تالقان ، چاریکار و خوست ، فراه و غزنی و تالقانCCNپروژه های(FAC)و نهایی(PAC)تست های مقدماتی

دو راهی یکاولنگ   –دو راهی بامیان  -ارزگان ، کوتل خاواک والیت پنجشیر، بغالن -دیزاین شبکه های فایرب نوری درپروژه های رسک کندهار

 .هرات  با وزارت فواعد عامه-بطرف دره صوف ، رسک حلقوی شهر کابل از کمپنی الی رسک لوگر و رسک چغچران

مشکالت ،پیشنهادات ونیازمندی های مخابراتی و پستی ریاست ها ی مخابرات والیات برای راه های حل مشکالت آن با ادارات زیربط ارسال 

 .شده است که بعد از اخ  معلومات به مرجع مربوطه آن اطیمنان داده شده است

ترتیب و به وزارت محرت  اقتصاد و اداره مرکزی  ۹۹۹۲گزارش از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی و مصارفاتی بودجه انکشافی ربعوار سال  

 .احصایه دفرت مقا  و ولسی جرگه ارسال گردیده است

 .ترتیب به وزارت مالیه ارسال شده است۹۹۹۲وسال ۹۹۹۹گزارش دالیل عد  مرصف بودجه پروژه های انکشافی طی سال 

ترتیب وبه اداره امور ارسال  ۹۹۹۲گزارش دستاورد های عمده وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جهت حسابدهی حکومت به ملت طی سال 

 .شد

رت اقدامات انجا  شده معه نظریات و پشنهادات در مورد پنجمین پروتوکول میان افغانستان ، ترکمنستان در رابطه به شبکه فایرب نوری به وزا

 .خارجه و اقتصاد ارسال شده است

مسوده تفاهمنامه جدید میان افغانستان و کشور تاجکستان در مورد توسعه همکاری های بیشرت در عرصه خدمات مخابراتی ترتیب به دفرت 

 .ریاست اجرائیه ارسال شده است

طرح مسوده در عرصه همکاری های مخابراتی و پست که قرار است بین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان وکشور چین به امضآ 

 .برسد ترتیب گردیده است

اجالس شورای پالنگ اری ایکو ،اولین اجالس کمیته ژینوماتیک سازمان ایکو ، مسوده پالن  ۰۲نظریات و پیشنهادات در رابطه به راپور جلسه 

 .اسرتاتیژیک کنرتول وکاهش انتشار منابع آلوده گی هوا به اداره ملی محیط زیست ارایه گردید

فیصله محکمه در رابطه به ملکیت مخابرات ساحه کارته نو مواصلت منوده و غرض تصمیم نهائی به ریاست طرح و تطبیق شاروالی کنابنل ارسنال 

 گردیده است. 

 .بودجه تست خاک پروژه ساختامنی بلند منزل جاده میوند ، ننگرهار و بلخ صورت نگرفته است

CDشبکه دستگاه کارته نو در جوف دو کارتن تهیه و با دو حلقه  –MDFهای اطاق کیبل و  –قطعه نقشه های کانالی ، پیرایمری، سکندری  ۲۰

 .سافت کاپی آن جهت استفاده به رشکت تیلی کا  ارسال شد

 .کیلو مرت تکمیل گردیده و  اقدامات برشح ذیل صورت گرفته است)۰۰۹توسعه شبکه فایرب نوری در مسیر شامل رشق و مرکزی جمعأ بطول ) 

 .کیلومرت شبکه کیبل فایرب نوری تهیه گردیده است ۹۲۲۲تجهیزات و متا  وسایل مورد نیاز 

کیلو مرتاز شهرکندز الی شهر فیض آباد تکمیل و به بهره برداری سپرده شده )۰۲۲متدید شبکه فایرب نوری درمسیر شاملرشق کشور بطول )

 .است

کیلومرت و متدید شبکه فایرب نوری از شهر تالقان الی شهر فیض )۹۹۱متدید شبکه فایرب نوری از شهرکندز الی تالقان مرکز والیت تخار بطول )

 .مربوطه فایرب نوری نصب و به بهره برداری سپرده شده استSDHکیلومرت تکمیل و تجهیزات)۹۹۶آباد بطول )

کیلومرت کندنکاری و پایپ اندازی صورت گرفته که از این  ۰۲۰یکاولنگ بطول  -متدید شبکه کیبل فایرب نوری در مسیر جبل الرساج الی بامیان

در SDHکیلومرت تکمیل و تجهیزات)۰۲جمله متدید فایرب نوری از ولسوالی جبل الرساج الی ولسوالی شینواری غوربند والیت پروان بطول )

 .سایت های مربوطه نصب گردیده است

 .فایرب نوری با انجیرنان وزارت فواید عامه در پروژه در حال کار رسک سازیHDPEانجا  تست مشرتک مقاومت پایپ های



 :سوال دو 

 طوریکه بحران شیوع ویروس کرونا متا  روند کاری ادارات کشور را متاثر ساخته است تاثیرات منفی این ویروس در سطح وزارت مخابرات تا چه

 حدی بوده است؟

فعالیت مطابق پالن کار آن تکمیل شده )۹۰فعالیت عمده را پالن منوده بود که از جمله تعداد ) ۰۲وزارت مخابرات در جریان قرنطین به تعداد 

 .فعالیت دیگر کار آنها جریان دارد ۹۹و بتعداد 

 ۶۰.۶۲و مطابق مقدار هدف تعیین شده به  ۰۰.۱۲اوسط فیصدی پیرشفت متا  فعالیت های وزارت در جریان قرنطین مطابق پالن ساالنه به 

 .رسیده است که قرار ذیل در جدول معلومات داده اند

 سوال سو 

ت هامن طوریکه در جریان روز های قرنطین فعالیت های ادارات و تدریس در پوهنتون ها بگونه آنالین انجا  می شد آیا در افزایش عواید وزار 

 مخابرات نقش داشته است یا خیر؟

 منربکود   نوع عواید مجموع

 باب          فصل        ماده

 ۹۲.۰۹۲.۱۰۰.۲۲خدمات تیلفون های سیار             ۹۹۰۲۶۹۹۰۹۹

 ۰.۹۲۶.۹۱۹.۲۲۹۲%کمیشن خدمات پُستی    ۹۹۹۹۲۹۹۹۹۹

 ۹۰۲.۰۰۰.۹۹۰.۲۲کریدت کارت (            ۹۲%فیس های مخابراتی )    ۹۹۹۹۲۹۹۹۹۹

 ۹۹.۲۲۹.۲۲۰.۲۲جریمه های ) مجازات ( اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی             ۹۹۲۲۲۹۹۲۹۹

 ۹.۲۰۱.۲۲۶.۹۹۹.۲۲مجمنوعا                

 آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ۹۹۹۹جدول عواید ربع دو  )جریان قرنطین( سال مالی 

 :سوال چهار 

همواره مرد  از بلند بودن نرخ انرتنت و مکامله توسط رشکت های مخابراتی درکشور شکایت داشته اند اقدامات وزارت مخابرات بخناطنری حنل 

 این مشکل مرد  در کشور چه می باشد آیا شام از نرخ رشکت های مخابراتی درکشور نظارت دارید یا خیر؟

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جلسه مشورتی با مسوولین رشکت های خدمات انرتنتی به خاطر کاهش قیمت انرتنت و کیفیت خدمات 

 .انرتنت جلساتی دوامدار را دایر منوده است که بعد از آن مرحله به مرحله تغییرات در بهبود کیفیت خدمات انرتنتی بوجود آمده است

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد کاهش نرخ انرتنت از طریق افغان تیلی کا  تا حد امکان کاهش را بوجود آورده است. از لحاظ

مین کشور در قیمت مرصف انرتنت و مرصف مکاملات ۹۲کشور افغانستان در کتگوری  ۹۱۲اوسط یا مقایسوی با کشور های جهان در جمع 

تیلفونی قرار دارد. از این که وضعیت اقتصادی مرد  ما پایین است وزارت مخابرات باز هم در کوشش این است که تا حد ممکن نرخ انرتنت و 

 .مکاملات تیلفونی را کاهش خواهد داد

 :سوال پنجم

مشکل دیگر این است که همیشه پایه مخابراتی رشکت های مخابراتی در والیات بخصوص ساحات تحت کنرتول مخالفان مسلح دولت تخریب 

می شود آیا شام با ارگان های امنیتی کشور بخاطری حل این معضل صحبت کردید و امسال چه پایه مخابراتی در کدا  والیات کشور توسط 

 مخالفان مسلح دولت از بین برده شده است؟

خوب در این شک نیست که وجود مخالفان مسلح کشور در قریه ها و ولسوالی های والیات باعث مترضر شدن وضعیت اقتصادی و اجتامعی 

رشکت های خصوصی و رشکت مخابراتی افغان تیلی کا  گردیده است. ولی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در اکرثیت والیات با همکاری 

وزارت امور داخله و ارگانهای امنیتی در مورد تحدیدات امنیتی چندین بار نشست های داشتند و برای حل این محضل تدابیر جدید را روی 

دست گرفته اند که در آینده نزدیک شام شاهد فعالیت دوامدار شبکه های مخابراتی در والیات، ولسوالی ها و قریه جات به خصوص شبکه 

 .مخابراتی افغان تیلی کا  خواهید بود



 نوآوری و قابلیت های فناوری بیومرتیک

 

 واژه  بیومرتیک، به معنای اندازه گیری و محاسبات مشخصات بدن انسان است. علم بیومرتیک این محاسبات را به صورت ماتریسی ذخیره می کند

 که منحرص به فرد و برگشت ناپ یر است. این ویژگی یکی از دالیل اهمیت فناوری بیومرتیک در جهان مدرن است.

از می شند، به منظور شناسایی مجرمان استفاده می کردند، در حقیقت، آغاز کار فناوری بیومرتیک محسوب اثر انگشت  زمانیکه از ۹۹۱۲دهه ی  

ن آن به بعد، پیرشفت تکنالوژی باعث شد تا فناوری بیومرتیک وجه پر اهمیت زندگی در رسارس جهان به شامر آید. در حقیقت، علم بیومنرتینک این

 امکان را فراهم کرده تا از مشخصات اعضای مختلف بدن فرد، شامل رگ کف دست، رگ انگشت، عنبیه، چهره، صدا، امواج مغز و موارد دیگر برای

 شناسایی وی استفاده شود.

 کاربردهای متفاوت بیومرتیک در زندگی فرد 

 تلقی می گردد.  اکنون نگاهی می اندازیم به اینکه چگونه فناوری بیومرتیک بخشی از زندگی انسان

  امنیت 

از طریق علم بیومرتیک، این امکان را فراهم کرده تا احساس امنیت بیشرتی حس شود. در واقع، جدیدترین گوشنی هنای  احراز هویتتشخیص و 

هایی چون تشخیص عنبیه، صدا و چهره برای تامین امنیت فرد است. امروزه انسان بر این مسئله واقف شده که اطنالعنات هوشمند دارای قابلیت

 ذخیره شده در دستگاهایشان حائز اهمیت است و برای تامین امنیت این اطالعات، وارد کردن پین و رمز عبور کافی نیست.

 

https://www.processingworld.com/fa/product/view/39/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-PW1700
https://www.processingworld.com/fa/products/timeattendancethorough/identification


  خدمات مالی 

در جهان مالی کاربرد اساسی دارد من جمله با خدمات رسانی به صاحبان حساب بانکی افراد می توانند در معامنالت، گنرفننت  فناوری بیومرتیک

ی دار وا  و سایر خدمات از این فناوری استفاده کنند حتی اگر شامره حسابشان را به خاطر نداشته باشند. این سیستم مانع هرگونه جعل و کالهرب 

 از طریق رمز عبور می شود.

  رفتار سنجی 

این بعد مهم فناوری بیومرتیک، در رسارس جهان کاربرد دارد تا کنرتول و طبقه بندی اطالعات را محدود کنند. اینن سنینسنتنم امنننینتنی مناننع 

 سوءاستفاده و سوءتعبیر اطالعات طبقه بندی شده میگردد.

  ابداعات اخیر بیومرتیک 

فناوری بیومرتیک فیلدی است که با عرضه  ابتکارات و سیستم های نو به رسعت در حال تغییر و رشد است. چند منونه از سیسنتنم هنای جندیند 

 بیومرتیک را در اینجا معرفی می کنیم:

 اثر انگشت رشکت مسرت کارتکیت  

خود را بدون رجوع به بانک روی کارت بانکی خود ثبت کنند. این سیستم مراحنل ثنبنت  اثر انگشتکیت اثر انگشت، مشرتیان را قادر می سازد تا 

 نا  را ساده و رسعت احراز هویت فرد را باال می برد.

 اسکن رگ های انگشت 

کنه در حال حارض، مدارس دمنارک سیستمی را به طور آزمایشی استفاده می کنند. این فناوری به دانش آموزان و کارمندان این اجازه را می دهد 

در کافه تریای مدرسه با کمک اسکن رگ انگشت، خرید کنند و دیگر نیازی به روش های پرداخت فیزیکی دیگر نیست البته از سالها قبل از فنن 

  از طریق اثر انگشت است. احراز هویتاستفاده می شده است. در اصل، این نوآوری امن ترین نر  افزار  دستگاه حضور و غیابآوری بیومرتیک در 

 فناوری بیومرتیک در آینده 

رشد چشمگیر سیستم بیومرتیک بیانگر این حقیقت است که در آینده ای نه چندان دور این سیستم در متامی عرصه ها به کار گرفته خواهد شند. 

کارشناسان صنعتی بر این باورند که فناوری بیومرتیک در سال های آتی، بخش اصلی صنعت بهداشت به شامر خواهد آمد. فناوری هایی از قبیل 

ی شناسایی فرد از طریق بو و عرق شخص، اندازه گیری رضبان قلب و بسیاری نوآوری های دیگر بزودی وارد دنیای بیومرتیک می شود. روزی فرا م

 رسد که فناوری بیومرتیک جایگزین متا  سیستم های امنیتی می گردد.
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