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 محمد فهیم هاشمي ګډون محرتم په څوارلسمه غونډه کې د (IGF) د انټرنټ مدیریت نړیوالې ټولنې

ن  وانې  ون ې  نټرنټټم یټټت ر ټټا  د ا
څوارنسمه غونډه، د یخابراتو رسپرسا 

هاشټټټمو او یحرتم وز ر  مت فهیم  یح
ن ۍ شټټټاو وا دور زرر نورو نډونوانو په 
شتون تېرر سه ش به، د نویرب ییاشتې 

  .نېټه په املان هیواد کې پیل شور ۲۶

 وې ن ۍ،  وې شټټټب ې،  ور »غونډه د 
تر یحوري شټټټ ار ېنتې، د « نیتنوري

 و  ااملان مل ۍ وز رې انګال ییرکل په 
پټټیټټل شټټټټټور،  ټټې د در ټټو یټټهټټمټټو 
تو یټټت ر ټټا،  طالعټټا نو، ا بو تو ی   نو
تو ،  ظرفیټټا او  ونټټت  ټيل  جی ډ 
به    و  په یو ه  پا ښټټټټا  ان طاف او 

  . ارو ته دوام ورکوي

ییالدي کال پوري د ن ۍ شاو وا درې ی یاردر کسانو ته، د انټرنم رسونو پر  ارو هم  ۲۰۳۰په پام کې در، دغه ن  وانه غونډه به تر 
د یخابراتو رسپرسټټا وز ر یحمت فهیم هاشټټمو هم وا ې،  ې وزار   ې د انټرنټو  تیتونو د اټټه وانې په  .هر اړ یز بحث وک ي

  .یو ه هڅې کوي

انټرنم  ور ن  وانه پت تر در او افغانسټټټتان هم نه نورو »رو هیوادونو اسټټټتازو ته پر دغه  ارر د  ی ګار تر څ و وو ل  نویوړي د نو 
 هیوادونو رسر د همغږۍ نه ېرې غواړې، هیوادوانو ته د ارزانه او نوړ کیفیا نرون و انټرنم اسانتیا  متو ک ي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کولې په موخه د ډېری ادارو دیجیتيل له فساد رسه د مبارز 

نن سه ش به د نې تۍ ییاشتې دوونسمه نېټه، د یخابراتو او ی  ویايت    انوجۍ رسپرسا وز ر یحمت فهیم هاشمو، نه اداري 
 .فساد رسر د یبارزې په اوونیز پرونرام کې نډون وک 

نو ې څارنوانۍ او یخابراتو وزار  یرشتابه په نډون، د دغه اوونیزر غونډه،  ې نه فساد رسر د یبارزې ځانګ ي س رتر ا، 
 .ی  ویايت    انوجۍ په انستیتیو  کې جوړه شوې ور، نه اداري فساد رسر د یبارزې ب سټیزر کېتل  ې یحوري یو ه ور

 

نه فساد رسر د  د یخابراتو او ی  ویايت    انوجۍ رسپرسا وز ر غونډې ته د و  ا پر یهال وو ل، په هیواد کې ډ جیټيل بتنون
 .یبارزې اسايس تګالرر در

د فساد پر وړانتې یبارزې  ور اسايس ېرر د دونتو ادارو د جیتيل کېتل دي،  ې په دې بر ه کې یخابراتو » نویوړي ز اته ک ه  
 .وزار  نه اړونتو ادارو رسر هم ار دی

رسر د یبارزې یوضوع ور،  ې په دې بر ه کې پام وړ ېسته  د هغه په و  ا، د وزار  یرشتابه نه نوی نیو ژی و څخه  ور  ې نه فساد
 .راوړنې هم نرو

یونږ د برېښ ايو ح ویتونۍ نه پارر اغېزین پالنونه نرو،  ې د اداري فساد پر وړانتې یبارزې په بر ه کې »ااغيل هاشمو وو ل  
  .به اغېزین متام يش

زونه او د برېښ ايو پېژنتپاڼو وېش، د فساد پر وړانتې یبارزې په ااغيل هاشمو، ر یل  ا م سیسټم، د یو ر   ونو ځیرک جوا
 .بر ه کې سرتې ېسته راوړنې  ادې ک ې



 

یونږ په رات ون ې کال کې نه اداري فساد څخه د » :یحمت فهیم هاشمو، نه فساد رسر د یبارزې اوږد یهانه پالنونو په اړه وو ل
 «یبارزې په ت او اوږدیهانه یطان ايت پرونرایونه هم نروز امنن شو و بر و پېژنتنې او پر وړانتې  ې د 

په غونډه کې د نو ې څارنوانۍ د فساد پر وړانتې یبارزې یرستیال  واجه عبتانحق احمتي، د فساد پر وړانتې یبارزې په بر ه 
پت تر د    و او ح ویا تر یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ وزار  نه ک نو د ستا  ې تر څ و  ی ګار وک ،  ې دغه شویه   کې د

 .یې ځ باور نه یې ځه وړي او د عایه پانګو د نزونس ېیل نرځو

ااغيل احمتي وو ل  نه فساد رسر د یبارزې په بر ه کې د ح ویا د  ی ګې ارادې تر څ و، ن  وانه  ون ه هم د دې پتيتې په 
 .یحور کونو کې د افغان ح ویا یالت  کوي

 «.یونږ هی ه ی ت  و،  ې یخابراتو وزار  د نو ې څارنوانۍ نورې ادارې  ارې هم برېښ ايو ک ي» ااغيل احمتي ز اته ک ه، 
نه فساد رسر د یبارزې په بر ه کې تر  ونو اغېزی ه  ارر د »په غونډه کې نه فساد رسر د یبارزې س رتر ا ر یس  ام ترايب وو ل  

 .دونتو اداري  ارو د جیتيل کېتل دي
کې نه فساد رسر د یبارزې عتيل او قضايو یرکز ر یس فضل س طان ساپو، نه فساد رسر د یبارزې بر ې بل  وا په غونډه 

 .د جتيل کېتو ستا  ه وک ه
ااغيل ساپو، همتا راز د فساد پر وړانتې یبارزې په بر ه کې، د یخابراتو وزار  رسپرسا وز ر یحمت فهیم هاشمو نه ورستیو 

 . ،  ې په دې بر ه کې د یخابراتو وزار  هر اړ یز یالت  ته  متو دیهڅو د ستا  ې تر څ و  ی ګار وک

 

 



 

 د حج پروسې برېښنايي کېدو د تړون السلیک

آسټټټټټان  ټټټټټتیا ادارې  او )نېټټټټټټه، د یخټټټټټابراتو او ی  ویټټټټټايت    ټټټټټانوجۍ وزار   ۲۳شټټټټټ به د نې ټټټټټتۍ ییاشټټټټټتې 
 .ېسټټټټټټ ی  شټټټټټټوارشټټټټټټاد، حټټټټټټر اوقټټټټټټافو وزار  تټټټټټټر یټټټټټټ ځ د حټټټټټټر پروسټټټټټټې برېښټټټټټټ ايو کېټټټټټټتو تټټټټټټ ون 

پټټټه دغټټټه غونټټټډه کټټټې، د یخټټټابراتو او ی  ویټټټايت    ټټټانوجۍ رسپرسټټټا وز ټټټر یحمټټټت فهټټټیم هاشټټټمو، د حټټټر پروسټټټې 
 .برېښټټټټټټ ايو کېټټټټټټتل، د د  ټټټټټټو فر ضټټټټټټې تټټټټټټر رسر کونټټټټټټو پټټټټټټه بر ټټټټټټه کټټټټټټې  ټټټټټټو ارزاټټټټټټت اک نټټټټټټام وبانټټټټټټه

ې ځتټټټټه د حټټټټر پروسټټټټې برېښټټټټ ايو کېټټټټتل، د هیټټټټواد حاجیټټټټانو تټټټټه اسټټټټانتیاوې رای»اټټټټاغيل هاشټټټټمو ز اتټټټټه کټټټټ ه  
 .کټټټټټټټټټټوي او د دغټټټټټټټټټټې غونټټټټټټټټټټډې  ټټټټټټټټټټول یوضټټټټټټټټټټوعا  د حاجیټټټټټټټټټټانو نټټټټټټټټټټه پټټټټټټټټټټارر ارزاټټټټټټټټټټت اک دي

د دغټټټټه سیسټټټټټم رایې ځتټټټټه کټټټټول، د حټټټټر » اټټټټاغيل فهټټټټیم هاشټټټټمو د دغټټټټې پروسټټټټې د اسټټټټانتیاوو پټټټټه اړه وو ټټټټل  
پروسټټټې پټټټه سټټټادر کونټټټو او ن ټټټډونو کټټټې یرسټټټته کټټټوي او هغټټټه ادارې  ټټټې د    ټټټو سیسټټټټمونو برېښټټټ ايو کېټټټتو پټټټه 

  .ې کوي، د هیواد د د جتيل کېتو بر ې اتالن ديبر ه کې هڅ



 

 

پټټټه دغټټټه غونټټټډه کټټټې د ارشټټټاد حټټټر او اوقټټټافو رسپرسټټټا وز ټټټر عبټټټتانح یم ی یټټټ ، د هیټټټواد ان ټرونی ټټټې کونټټټو نټټټه 

 .ای ټټټټټټه نټټټټټټه یخټټټټټټابراتو او ی  ویټټټټټټايت    ټټټټټټانوژۍ وزرا  او آسټټټټټټان  ټټټټټټتیا ادارې ی  ټټټټټټه او قټټټټټټتردا  وکټټټټټټ ه

وروسټټټته حاجیټټټان کټټټوېی يش، د حټټټر فر ضټټټې نټټټه پټټټارر نټټټه    ټټټو کورونټټټو څخټټټه نټټټه دې »اټټټاغيل ی یټټټ  ز اتټټټه کټټټ ه  

 «.نټټټوم نی  ټټټه وکټټټ ي، یټټټونږ د دغټټټه سیسټټټټم پټټټه رای ځتټټټه کونټټټو رسر حاجیټټټانو تټټټه ېزیټټټې اسټټټانتیاوې رای ځتټټټه کټټټ ې

یخټټټټابراتو او ی  ویټټټټايت    ټټټټانوژۍ وزار ، د آسټټټټان  ټټټټتیا » د ارشټټټټاد، حټټټټر او اقټټټټافو رسپرسټټټټا وز ټټټټر ز اتټټټټه کټټټټ ه  

 «.پټټټټټټه جوړونټټټټټټو رسر    ټټټټټټانوژۍ او اسټټټټټټانتیاوو تټټټټټټه د ېرسيس پټټټټټټه بر ټټټټټټه کټټټټټټې سټټټټټټرت کټټټټټټار کټټټټټټ ی ادارې

اټټټاغيل ی یټټټ   ی ګټټټار وکټټټ ،  ټټټې یټټټونږ د حټټټر پروسټټټې د د جټټټتيل کېټټټتو پټټټر یټټټم هڅټټټه کټټټوو، د حاجیټټټانو نټټټوم 

 .نی  ې او یت ر ا ک کېچ ه ن ۍ سادر او حاجیانو ته د ېزیو اسانتیاوو رایې ځته کونو زیی ې برابرې ک و

 

 

 



 

 

 

 په مخابراتو وزارت کې، د معلولینو نړیواله ورځ وملانځل شوه

 
 

 ۱۷د یخټټټابراتو او ی  ویټټټايت    ټټټانوژۍ یټټټايل او اداري یرسټټټتیال عبټټټتانهادي هټټټتا تو، نټټټن    ټټټ به د نی ټټټتۍ ییاشټټټتې 

 .نېټټټټټټټټټټټه د ی  ونټټټټټټټټټټټو کټټټټټټټټټټارکوون و پټټټټټټټټټټټه نټټټټټټټټټټډون نټټټټټټټټټټټه ی  ونی ټټټټټټټټټټو ن  وانټټټټټټټټټټټه ور  وملانځ ټټټټټټټټټټټه

ی  ونیټټا نټټاتوا  »وزار  کټټې د ی  ونټټو کټټارکوون و نټټه ک نټټو څخټټه د سټټتا  ې تټټر څ ټټو وو ټټل   اټټاغيل هټټتا تو، پټټه یخټټابراتو

 «.نټټټټه در، هغټټټټه  ټټټټارې  ټټټټې  ټټټټو سټټټټا  انسټټټټان  ټټټټې تټټټټر رسر کټټټټوي،  ټټټټو ی  ټټټټول  ټټټټې هټټټټم تټټټټر رسر کټټټټوېی يش

ونین نټټري او  ټټا د یخټټابراتو یټټايل او اداري یرسټټتیال وا ټټې، بتبختانټټه افغانسټټتان د اوږیهانټټه جګټټ و نټټه ای ټټه ز ټټا  شټټمېر ی  ټټ

 .هم ی  ول دنیا ته راغيل،  ې د برشي احساس نه یخې با ت دوی ته په کمه سرتنه ونه کتل يش

 



 

 

یی یونټټټه ی  ټټټول ونټټټ ي ژونټټټت کټټټوي،  ټټټې نټټټه همټټټتې ای ټټټه  ۵۰۰د اټټټاغيل هټټټتا تو پټټټه و  ټټټا، پټټټه نټټټ ۍ کټټټې شټټټاو وا 

ی ګټټټرو ی تونټټټو سټټټازیان د ډسټټټمرب ییاشټټټتې درېیمټټټه نېټټټټه پټټټه همټټټتې نایټټټه ملټټټانځو،  ټټټو بتبختانټټټه  ټټټې پټټټه وزار  

 .کټټټټټټټټټټټټې د کټټټټټټټټټټټټاري بو تیټټټټټټټټټټټټاوو د ز ټټټټټټټټټټټټاتوانې نټټټټټټټټټټټټه ای ټټټټټټټټټټټټه دا ملانځغونټټټټټټټټټټټټډه وځ ډېټټټټټټټټټټټټتر

خټټټټټابراتو وزار  کټټټټټې د ی  ونی ټټټټټو ورځټټټټټې د د یخټټټټټابراتو وزار  یټټټټټايل او اداري یرسټټټټټتیال وو ټټټټټل  یټټټټټونږ بټټټټټه پټټټټټه ی

 .ملټټټټټټټټانځ ې تټټټټټټټټر څ ټټټټټټټټو، د ی  ونټټټټټټټټو هم ټټټټټټټټارانو سټټټټټټټټتونزو تټټټټټټټټه پټټټټټټټټه پټټټټټټټټورر ډول رسټټټټټټټټېتنه کټټټټټټټټ و

ی  ونټټټټو کټټټټارکون و پټټټټه نټټټټډون جټټټټوړ شټټټټوي ول، د نټټټټورو ی  ونی ټټټټو پټټټټه  ۱۳پټټټټه دغټټټټه یراسټټټټمو کټټټټې،  ټټټټې د وزار  

یټټټټټونږ د »تټټټټټر څ ټټټټټو وو ټټټټټل، اسټټټټټتاز تو  د څټټټټټار ادارې کټټټټټارکوون ې عبتانبهټټټټټیر د وزار  نټټټټټه هڅټټټټټو د سټټټټټتا  ې 

 .یخابراتو وزار  یسوونی و ز اتې هم ارۍ ته اړتیا نرو

 

 



 

 په ډیجټيل پېر کې، د ښځو پیاوړې کولو ښوونیز پروګرام تر رسه شو

 
د یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ یايل او داري یرستیال یحمت هادي هتا تو نن  هار ش به، د نې تۍ ییاشتې  وو  تمه نېټه، 

 .ډ جټيل پېر کې د اځو پیاوړې کونو اوونیزر غونډه کې نډون وک په 
دا راز پرونرایونه د وزار  او پوه تونونو تر یېځ د نښ وون ې پل »ااغيل هتا تو د اځو پیاوړې کونو پرونرام د پيل په اړه وو ل 

 «.حیثیا نري
وې یرشتابه نه رات و رسر، د    انوژۍ په بر ه کې ظرفیا یخابراتو وزار  ته د ن»د یخابراتو یايل او اداري یرستیال ز اته ک ه  

 «.جوړونو ته اه زیی ه برابرر ک ې در
په دغه غونډه کې د یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ وزار  یايل او اداري یرستیال، د اځو  ارو وزار  استازو او وزار  ر یسانو او 

 .پ ځو پوه تونونو ر یسانو نډون ک ی وو
ې د ابن سی ا پوه تون ر یس یحمت ایین احمتي، نه یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ وزار  څخه د دا ډول اوونیزو په غونډه ک

د    انوژۍ په بر ه کې افغان یحه ین هم کوېی يش، نه ډ جټيل » د ی  ې او قتردانۍ تر څ و ز اته ک ه    پرونرایونو جوړونو
 «.نه  ونې ن ۍ رسر سیال ک يفرصتونو څخه په نټې ا یست ې، افغانستان 

د    انوژۍ فرصتونو څخه په نټې ا یست ې، هیواد ته د اقتهادي فرصتونو تر څ و   ځوانان کوېی يش»احمتي وو ل    ااغيل
 «افغانستان نه هر راز ستونزو څخه  ونتي ک ي

تې  ې روانو ج ستو    تونو ته د پای د ااغيل احمتي په و  ا، اځې  وازې د    انوژۍ اسانتیاوو پر یم کوېی يش، پر وړان
 .  ی کیږدي



 

 
 

ایین احمتي د اځو یالت  غونډو نه ای ه، د یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ وزار  نه روانو هڅو د ستا  ې تر څ و ز اته ک ه، دغه 
 .وزار  با ت په نیږدې رات ون ې کې روسیې ته د ت ون و زدر ک  اېنو یالت  وک ي

یحه ی و ته د    انوژۍ په  ۵۰په دغه یراسمو کې،  ې نه پوه تونونو رسر د هم ارۍ پیل پرونرام وو، پ ې د پ ځو پوه تونونو، 
 .بر ه کې کار زدر ک ې فرصتونه رایی ځته کیږي

وزار   وې  د    انوژۍ په بر ه کې د اځو یالت  غونډې ته، اځو  ارو وزار  وز رې دنرب نظري را نېږل شوی پیغام د دغه
 .استازې نه  وا ونوستل شو،  ې اغ ې وز رې پ ې د اځو یالت  په پار د یخابراتو وزار  نه وروستیو هڅو ستا  ه او یالت  اعالن ک 

اغ ې نظري په رانیږيل پیغام کې نه یحه ی و غواتو ول،  ې د    انوژۍ په بر ه کې د یخابراتو وزار  نه رایې ځته شو و 
 .ر نټه وا يلفرصتونو څخه پور 

د دغو یراسمو په پای کې، هغو پ ځو یحه ی و ته  ې د    انوژۍ په بر ه کې  ې نه اسیا څخه بېالبېل یقایونه تر ېسه ک ي ول، 
 .د وزار  یايل او اداري یرستیال نه  وا، ډانۍ او ستا   ی ونه ورک ل شول

 

 



 

 پلورل سیمکارتونو سالم د ېد افغان پُست له الر

 

نېټه، د یخابراتو او ی  ویايت    انوژۍ وزار  )افغان پسا ر اسا  تر یې ځ د هم ارۍ هوک ه  ۲۶سه ش به د نې تۍ ییاشتې  د
 .ېس ی  شور

د دغه ت ون نه یخې، به نه دې وروسته په  ول هیواد کې د سالم یخابرايت رشکا سیم ارتونه په اصيل بیه، د افغان پسا پ ور 
 .پ ورل کیږيیرکزونو نه ېري 

دغه ت ون په  ول افغانستان کې د افغان پسا منا  تنیو نه »د پسا ادارې ر یس احمت وحیت و س، په دې اړه  رب اېنو ته وو ل  
 .ېرې د سالم سیم ارتونو پ ورنو او دواړو ادارو تر یې ځ د هم ار و پېاوړې کونو په یو ه ېس ی یږي

یی یونه افغانیو څخه  ۱۴۰یو ف انیتونو او هڅو نه ای ه، د دغې ادارې ک  ی عا ت نه نویوړی ز اتوي، د پسا ر اسا د وروست
 .شاو وا اته سور یی یونه افغانیو ته نوړ شوی

د دغې هوک ې نه ېس ی ونو وروسته به د سالم »په دغه ناسته کې د افغان ت ی ام رشکا یرستیال انج یر یحمت رش ف وو ل  
 ه کې شته ستونزې راکمې يش او هیوادوال کوېی يش د  ول هیواد په کچه دغه سیم ارتونه د رشکا سیم ارتونو وېش په بر 

 «.پسا ادارې نه پ ور یرکزونو څخه تر ېسه ک ي
د دغه ت ون نه یخې به په  ول هیواد کې د سالم یخابرايت شب ې سیم ارتونه نه پ ځوس افغانۍ یرصيف حسا  رسر  و ځای 

 .ه بتل کې تر ېسه ک ي وازې د )سل افغانیو  پ

 

 



 

 سازندلوژی ها آینده را میااین تکن

 

کردند و کمتر میدرصد از جمعیت جهان در فقر شدید زندگی  94سال بود،  35امید به زندگی هر شخص کمتر از  1820در سال 

 .درصد مردم دنیا سواد داشتند 20از 

 

درصد مردم جهان در فقر شدید زندگی  10سال رسیده است، کمتر از  70اما امید به زندگی در میان افراد به بیش از  ؛امروزه

 .درصد جمعیت دنیا باسواد هستند 80کنند و بیش از می

 

 .اندلوژی، آغاز عصر صنعتی و ادامه عصر اطالعات ایجاد شدهاهای گسترده در تکن طور عمده به خاطر پیشرفت ها به این بهبود

 .دهندهای جالب و جدید زیادی وجود دارند که همچنان روند تغییر جهان و بهبود رفاه انسان را ادامه میلوژیاتکن

 

 .لوژی امیدوار باشیماتوانیم به آینده دنیای تکندر واقع به همین دلیل می

 

هایی که توسط موترای که این روزها وجود دارند در بسیاری از شرایط رانندگی، از های بدون رانندهموتر  :های بدون رانندهموتر

 .رسندتر شده و به تولید انبوه میسال آینده ایمن 5تا  3های بدون راننده تا حدود موترشوند امنیت بیشتری دارند. انسان رانده می

 

میرند. نیمی از میلیون نفر از جراحات ناشی از تصادفات رانندگی می 1 /25تخمین زده است که هر سال سازمان سالمت جهانی 

 .سواران و موتورسواران هستند بایسکلقربانیان عابران پیاده، 

 

های بدون راننده اما دنیای قرن بیستم را دوباره موترساله در جهان هستند.  29تا  15ترین دلیل مرگ افراد ها حاال مهمموتر 
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 .بکاهند ها و جاده سرک هاهای  کنند تا از تصادفات و شدت ترافیکهای هوشمند با یکدیگر ارتباط برقرار میموتردهند. شکل می

 

ام امور اداری، آموزشی و های دیگری مانند انج به فعالیت موتردهند که در زمان حضور در به رانندگان اجازه می موتر ها این

 .شان بپردازنداجتماعی

 

مبارزه با تغییرات آب و هوایی برای کاهش میزان مصرف انرژی هنوز به جایی نرسیده است. با این حال خوشبختانه  :انرژی پاک

 .انجام بدهندلوژیک این کار را اهای تکن کنند با استفاده از پیشرفتو کارآفرینان تالش می انجنیراندانشمندان، 

 

های الکتریکی، موتر رونق تولید   .های فسیلی خواهد شدانرژی خورشیدی به زودی به صرفه ترین سوخت جایگزین برای سوخت

 ها به جای جایگاهموتر های شارژ الکتریکی  گیری جایگاهاقدام بزرگی در این جهت خواهد بود. به این ترتیب به تدریج شاهد شکل

 .و گاز خواهیم بود های سوخت بنزین

 

بخشی از واقعیت  توانند به خوبی تجربه لذتاند که میهای کمپیوتری این روزها آنقدر سریع شدهپردازنده :واقعیت مجازی و افزوده

 .مجازی و افزوده را برای ما ایجاد کنند

 

کاربرد دارند، اما این افراد با گذر زمان خواهند دید ویی یهای وید ها تنها برای بازی لوژیاکنند که این تکنبعضی از مردم فکر می

ها برای انجام کارهای مختلف مفید خواهند بود؛ از مالقات با دوستان و آشنایان از سراسر جهان گرفته تا  لوژیاکه این تکن

 .ها یا کمک به توانبخشی به افراد فلجکاربردهای پزشکی مانند درمان ترس

 

لوژی نظامی معرفی شد، اما حاال برای تکسی گرفتن، پیدا کردن مسیر اعنوان یک تکن اولین بار به GPS :ههای پرندموترپهپادها و 

 .شودکار برده میهایی مانند پوکمون هم بهو حتی انجام بازی

 

ستفاده قرار لوژی نظامی بودند، اما به سرعت برای انجام کارهای مختلف تجاری و مصرفی مورد ااپهپادها هم در ابتدا یک تکن

های بزرگی مانند آمازون و گوگل در حال ساخت پهپادهای خودشان هستند. در همین حال موج گرفتند؛ تا جایی که حاال شرکت

 .های پرنده توسط استارت آپ های مختلف به راه افتاده استموترجدیدی از ساخت 

 

جا کنند. با به آنقدر بزرگ هستند که بتوانند حتی افراد را هم جاکنند، اما لوژی پهپادها استفاده میاهای پرنده از همان تکنموتر

 .ها هم باشندطیاره تر از صرفه های پرنده مقرون بهموترای نه چندان دور رود در آیندهاین اوصاف انتظار می

 

پردازش کمپیوتری، آوری اطالعات و های جدید و استفاده گسترده در جمعهوش مصنوعی به دنبال الگوریتم :هوش مصنوعی

 .ای کاربرد داردپیشرفت سریعی در یک دهه گذشته داشته است. هوش مصنوعی تقریبا در هر زمینه

 

هست که عکاسان را به شکل یک نقاش « تبدیل به سبک هنرمندانه»برای مثال در عکاسی یک تکنیک هوش مصنوعی به نام 

کند و به این های انرژی دیتاسنترها را کنترل می است که سیستم کند. گوگل حاال یک سیستم هوش مصنوعی ساختهتبدیل می

کند. کاربردهای گسترده هوش مصنوعی افراد را از کارهای تکراری جویی می های انرژی صرفه ر در هزینهالترتیب صدها میلیون د



 

 .یکی رها کردکند، درست مانند انقالب صنعتی که افراد را از انجام کارهای تکراری فیزذهنی رها می

 

یک موبایل هوشمند متصل به انترنت خواهند به  2020سال  دردرصد بزرگساالن جهان  80:  سوپر کمپیوترهای جیبی برای همه

حدود دو  6. یک آیفون هستند

میلیارد ترانزیستور دارد که 

برابر بیشتر از  625تقریبا 

کار رفته در ترانزیستورهای به

یک کمپیوتر پنتیوم اینتل سال 

 .ستا 1995

 

های هوشمند امروزی به موبایل

مثابه سوپر کمپیوترها هستند. 

های هوشمند متصل به موبایل

 .دهند که تا چند سال پیش تنها برای گروه خاصی از مردم در دسترس بودندمی انترنت امکاناتی را به افراد عادی

 

رود، هر شخصی که یک موبایل هوشمند دارد ها به سرعت باال میپوهنتون در حالی که شهریه   :تحصیل آنالین با کیفیت باال

 .زشی غالبا رایگان و با کیفیت دسترسی داشته باشدصورت آنالین تحصیل کند و به محتوای آموای به تواند تقریبا در هر زمینهمی

 

صورت رایگان تواند در عوض بهدالر هزینه دارد، حاال هر کاربر موبایل هوشمند می 1400در حالی که خرید یک دانشنامه بریتانیکا 

 .پدیا استفاده کنداز دانشنامه ویکی

 

  .در همین حال کیفیت آموزش آنالین هم رو به بهبود است

و بیشتر برای انجام کارهای تحقیقاتی و ثبت سوابق مورد  طبهای تا همین اواخر کمپیوترها تنها در محیط :کمپیوتری بابتط

های بزرگی  تواند تنوع و پیشرفتگیری است که میدر حال شکل طب گرفتند. امروزه ترکیبی از علوم کمپیوتری واستفاده قرار می

 .ایجاد کند طبابتدر علم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گر با عملکرد واقعیتولید عضله مصنوعی خودترمیم

تواند به آسیبهای جدی ورزشی و بیماریها می

عضالت انسان صدمه زده و بر کیفیت زندگی وی 

دان آمریکایی در تالشی تاثیر بگذارد اما دانشمن

نویدبخش موفق به تولید یک عضله مصنوعی 

کند، اند که نه تنها مانند نمونه واقعی عمل میشده

 .تواند خود را ترمیم کندبلکه همچنین می

محققان دانشگاه دوک در کارولینای شمالی برای 

اند که یک عضله مصنوعی اولین بار نشان داده

 که خونی سلولهای –ساز یک عضله طبیعی منقبض شود.این بافت آزمایشگاهی که از سلولهای نابالغ پیشتواند با قدرتی مشابه می

ساخته شده، در موشها بکار گرفته شد.این درحالیست که به باور محققان، دستاورد آنها  -اندریزی نشدهبرای کاربری خاص برنامه

 .شوددر انسانها محسوب مییک گام اساسی به سوی پرورش عضله با دوام جایگزین 

مهندسی شده، الیاف عضله مصنوعی جدید با شدتی مشابه نمونه طبیعی آن منقبض  های قبلی عضالت زیست برخالف نمونه

 .شوندمی

در مرکز مکانسیم  -شونددیده فعال میای که در اثر صدمه برای بازسازی بافت آسیبسلولهای بنیادی خفته -ایسلولهای ماهواره

های الکتریکی به منظور ایجاد انقباض نشان داد که عضله مهندسی شده بیش از سی گر قرار دارند.تحریک بافت با پالترمیم-خود

برابر قویتر از عضله  10

  .آزمایشگاهی پیشین است

 زهردیدن عضله با پس از آسیب

ای وارد عمل مار، سلولهای ماهواره

دیده عضله را شده و الیاف آسیب

ثیر و ترمیم فعال، تک

ای کوچکی که در پشت های شیشه دریچه قکردند.دانشمندان به مشاهده فرآیند ادغام و بلوغ عضله در یک حیوان زنده از طری

 .موشها وارد کرده بودند، پرداختند

کرد تا قویتر شدن شد، این امکان را فراهم یک اصالح ژنتیکی که منجر به تولید نورهای فلورسنت در زمان انقباض الیاف عضله می

 .شدآن بطور بالدرنگ قابل مشاهده شود. هرچه قدرت االیاف بیشتر می شد، نور آنها نیز درخشانتر می

 .نتایج این پژوهش در مجله مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شده است
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 دو بعدی با عملکرد توهمی سه بعدی المپ ؛Bulbing هاالمپ

هایی مهندسان در امریکا المپی

عدی ارا ند ه دادهیاز مواد دوب ا

 های نوری سههه المپ که عمل

جام می عدی را ان ند. این ب ده

و  دارند نام Bulbing ها المپ

دی  ای دارای منبع نوری ال

 .بعدی هستند دو

ها به دلیل اسههتفاده  این المپ

قه یک ور با  از  که  یک  آکریل

سط لیزر  خطوط زاویه ای و تو

کند. در واقع، می ده و برای کاربر توهمی از عمق ایجاداین خطوط را تعقیب کر درخشهههند. نورمی ، در سهههه بعددسهههتکاری شهههده

 .اندبعدی را خلق کردههای سه المپ مهندسان از مواد دوبعدی و با استفاده از توهمات نوری،

 و  ZIGGi  ،CLASSi ها شهههده این المپ هیهای اراطرح 

DESKi نده می ند و درخوا یان طرح شهههو  این م

DESKi  مپ میز تحریر به ال یک    اسههههت،  نزد

ZIGGi  عه طال مپ م هت دارد و به ال با  شههه

CLASSi  شبیه سازی  نیز المپ کنار تختخواب را 

با طول  ای ها دارای الاین المپ کند. هر یک ازمی دی 

سازنده در حال  هزار ساعت هستند و استودیوی 50عمر 

 .هاستبازیابی برای آن
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 اطنگاهی گذرا به زندگی سقر

 

 

 نام کامل: سقراط

 لقب: سقراطِ حکیم

 پیش از میالد ۴۶۹یا  ۴۷۰تولد: 

 پیش از میالد ۳۹۹تاریخ مرگ: 

 محل تولد و مرگ: آتن، یونان

 شاگردان: افالطون، گزنفون

  

 

 شعار سقراط: خودت را بشناس

 و بود انسههانیت مفهوم متوجه سههقراط افکار. بود غرب از بنیان گذارترین فلسههفه سههقراط فیلسههوف یونان کالسههیک اهل آتن و یکی

 .سقراط خودت را بشناس بود سقراط اعالم کرد که باید جهان شناسی را کنار گذاشت و به انسان بازگشت، شعار

 :زندگینامه سقراط 

سقراط  سرشناس و محترم بود. این اعتبار برایبه دنیا آمد. پدر سقراط مجسمه سازی میالد در آتنپیش از  ۴۶۹یا  ۴۷۰سقراط در 

 .هندسه و نجوم تا شعر کالسیک یونان را فراگیرد مجالی فراهم آورد تا از بهترین آموزش های آن زمان آتن، از حساب و

 ی باشد. وی یکی از سه فیلسوف بزرگ یونان )سقراط، افالطون و ارسطو( م 

و نیز  نگذاشت، اما تعدادی از مباحثات وی با ساکنان آتن توسط شاگرد معروفش افالطون هیچ اثر نوشتاری از خود بر جای سقراط 

 .ق.م( بطور نوشتاری ثبت شده اند ۴۲۵-۳۵۷گزنفون )

ساله بود، افکارش ست و چند  سوفان و  هنگامی که بی شتر تالش های فیل شد. در آن زمان بی سانیت  شمندان،متوجه مفهوم ان  اندی

آن چیست. اما او اعالم کرد که باید جهان شناسی  درباره جهان و چیستی آن بود و این که از چه موادی تشکیل شده و ماده اصلی

 .بازگشت را کنار گذاشت و به انسان

شاره می کند که  ست که از  سقراط در خصوص زیبایی ا ست، یگانه علت آن زیبایی آن ا  چیزی در« یباییخود ز»وقتی چیزی زیبا

 آن نهفته است. به عبارتی دیگر، 



 

 :که این معنا که زیبایی را برآمده از یک عرصه یا مکانی می داند. او معتقد است او برای زیبایی یک منشاء الوهی قائل است، به

 .زیبایی الوهی است 

اسههت. این ماهیت یگانه و واحد در درون خود  ماهیت واحد و یگانه زیبایی، همچون یک کل متشههکل از اجزاء و عناصههر متعدد  .۲

اما ما بسههیاری  اگر زیبایی را تنها و واحد فرض کنیم، این زیبایی به یک شههیء تعلق می گیرد .حالتی متکثر و تجزیه شههونده دارد

 .ا حلول می کنداین نیست جز خود زیبایی که در بسیاری پدیده ه پدیده های زیبا داریم که از جنبه های متفاوت زیبا هستند و

 به خود نداد. تقریبآ هر آنچه امروزه از سههقراط می دانیم، از طریق مشهههورترین مت نگارش اندیشههه هایش راسههقراط هیچ گاه زح  

 اسههتادش فایدون به شههرح زندگی و محاکمه شههاگردش، افالطون به دسههت ما رسههیده اسههت. او در رسههاله های آپولوژی، کریتون و

ست پرداخته ساله در. ا سق دیگر های ر سقراط ازافالطون نیز، افکار  شده اند؛ با این وجود تفکیک افکار  شریح  افکار افالطون  راط ت

 .دشوار است

 رومر دلیو سقراط، دالور 

گوید:  می سههقراط زندگی از دوره این نظام ارتش( خدمت کرد. آلکیبیادس دربارهپیاده سههقراط در جوانی به عنوان هوپلیت )سههرباز

سید و ما بی غذا می ماندیم» سیار بود. گاهی آذوقه نمی ر در چنین مواقعی، که به هنگام جنگ غالبأ پیش می آید،  .تاب و توانش ب

 .نیز شگفت انگیز بود سرما تحمل در قدرتش …بلکه از همه برتر بود. هیچ کس با وی قابل قیاس نبود سقراط نه تنها از من

رفتند؛  ناحیه به راسههتی سههرد اسههت، و همه یا در خانه می ماندند یا اگر بیرون می که زمسههتان در آن یخبندان سههختی بود زیرا 

شم یا نمد می شاک فراوان به تن می کردند و پاهای خود را در پ شاک  پو سقراط با پاهای برهنه و پو پیچیدند. در چنین هنگامی، 

شت  عادی خود بهتر از سربازان از روی خشم و کینه به او میسربازان دیگر روی یخ قدم برمی دا ستند؛ زیرا چنان می نمود  و  نگری

 .که سقراط آنان را تحقیر می کند

ستادگی وی  شجاعت و ای شهریانش  ستان و هم صره دو سیار پلوپونزی های جنگ از دلیروم نبرد طی پوتیدایا را در جریان محا  ب

 .ممتاز ساخت از وی شخصیتی برجسته وستودند. شجاعتی که در آن جنگ ها از خود نشان داد، 

 سقراط، خردمند آگورا 

از آنان می  و کشهههاند می معابد متفکران را دور خود جمع می کرد و آن ها را به زیر سهههایه سهههقراط در بازار آتن )آگورا( جوانان و 

آتنی اش را تشویق می کرد تا خدایانشان، ارزش هایشان و  انبیاورند. همشهری خواست تا سخنان و کلمات خود را تحت تعریف در

کنند، وی به آرامی می  ارزیابی قرار دهند. تا می دید که مردم به سهههولت راجع به عدالت گفتگو می خودشههان را مورد پرسههش و

 دوستی که از آن سخن می گویید؛ چیست؟ پرسید که آن چیست؟ این شرافت، فضیلت، اخالق و وطن

هجوآمیز  گروه های مختلفی بودند: ثروتمندانی چون افالطون و آلکیبیادس که از تحلیل انی که دور سقراط جمع می شدند، ازجوان 

کردند؛ و اعتنای استاد را می ستودند و از آن دینی درست می سقراط از دموکراسی آتن لذت می بردند؛ امثال آنتیستنس که فقر بی

ست هایی شی سر می بردند کهبه تعبیر امرو) آنار ستیپوس که در آرزوی دنیایی به  سی  زی( از قبیل آری در آن بنده و رئیس و مرئو

 .نباشد و همه همچون سقراط کامآل آزاد باشند

  



 

اعتنایی به  بی یا جنگ، میدان در او افتخارآمیز شاگردانش داشت، نه تنها به خاطر سابقه نزد در سقراط که حدی بی احترام و عالقه

بود. او مدعی حکمت نبود، بلکه تنها می گفت که با شور و  ر دنیا؛ بلکه بیش از همه به سبب فروتنی سقراط در عقل و حکمتمظاه

 .دانم که ندانم  :گفت می که آنچنان بود، خویشتن جهل به اعتراف همانا او رود. مبدأ فلسفه شوق به دنبال آن می

 :محاکمه سقراط 

خودشان  بپرداز همشهریان آتنی اش را تشویق می کرد تا خدایانشان، ارزش هایشان و ، با شعار به خودسقراط فیلسوف بزرگ یونان

 .به فاسد کردن جوانان متهم شد پیش از میالد، سقراط ۳۹۹را مورد پرسش و ارزیابی قرار دهند. در سال 

ستارسقراط را به دادگاه فراخواندن .اتهام دیگر او بی اعتقادی به خدایان بود  سقراط خوا ضات مجازات مرگ را برای  شدند. در  د و ق

شنهاد فرار به او می دهند، او مرگ را به فرار شاگردانش پی ساله های آپولوژی،  حالی که  شاگرد او، در ر ترجیح می دهد. افالطون 

 .است پرداخته استادش شرح زندگی و محاکمه کریتون و فایدون به

 :اجرای حکم اعدام سقراط 

ضیح راجع به علّت رد کردن شاگردان می گوید  سقراط پس از تو شنهاد فرار، به  که  دغدغه به خود راه ندهید و به خود بگویید»پی

 .فقط جسم مرا به خاک خواهید گذاشت

استحمام  از گفتن این جمالت، سقراط برای استحمام به اتاق دیگری می رود. پس از پس که نویسد می فیدون افالطون در مکالمه 

ن می رسههد و به شههاگردانش باز می گردد. همین هنگام زندانبا نیز مدتی در همان اتاق می ماند تا اینکه نزدیک غروب آفتاب به نزد

شریف ترین و بهترین کسانی می داند که به این زندان آمده سقراط می گوید که من می دانم که حتی در »اند.  او را نجیب ترین و 

زندانبان سپس « متوجه جنایتکاران حقیقی خواهد بود که آن ها را می شناسی. این وضع تو به من خشم نخواهی گرفت و خشم تو

 .ی شوداندوه خارج م با

شاگردانش تمجید  سپس از کریتو می خواهد که جام زهر را سقراط از زندانبان در نزد  برایش  می کند و او را جوانمرد می خواند. 

است و سقراط همچنان مجال حیات دارد؛ افراد  روی تپّه بیاورد. کریتو به سقراط می گوید که عجله نکند زیرا هنوز شعاع خورشید

 .خورند و میاشامند و حتّی بعضی به عشق بازی می پردازندخوب می خستدر موقعیت او، ن

سخ می دهد که:   ست؛ زیرا آن ها خیال می کنند که از این کار نفعی می برند آن ها که چنین می»سقراط پا  …کنند بی دلیل نی

مسهههخره خواهد کرد؛ زیرا خود را به زندگی  خودم را من در اینکه جام زهر را دیرتر بخورم نفعی نمی بینم. اگر اندکی دیرتر بخورم

شان خواهم داد و ساخت عالقه مند ن ست، برای خود ذخیره خواهم  سقراط از خادمی در زندان می پرسد .از آنچه در نظر من هیچ ا

شد و مدتی که چه سر بک سخ می دهد که کاری ندارد جز اینکه زهر را  سنگینی راه برود تا در پای خود  باید بکند و او پا ساس  اح

 .زهر کار خود را بکند کند، پس از آن هم باید دراز بکشد تا

آخرین  .شاگردان چنین می کند، به تدریج بدنش رو به سرد و بی حس شدن پیش می رود سقراط در میان هیاهوی فریاد و گریه 

سکلپیوس بدهیم؛ ادای»سخن او این بود که  سی به آ ضیح آنکه مردم یونان قدیم « راموش نکنید.دِین را ف ای کریتو ما باید خرو تو

لحظه ای بعد سقراط تکانی می .یافتند، خروسی نذر آسکلپیوس می کردند؛ و او از تب زندگی شفا یافته بود چون از بیماری شفا می

 .خورد و چشم هایش بی حرکت می ماند


