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جمهور رئیس محمد ارشف غني د مۍ " ۰۰د مخااباراتاو او
معلومايت ټولنې نړیوالې ورځې" د منانځنې په مراسمو کاې
ګډون او وینا وکړه.
په پیل کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیرې ،دیااد
وزارت یو شمېر مسوولینو او د معلومايت ټکنالوجۍ برخې د
متخصصو فارغانو استازې د مخابراتو او معلوماايت ټاولاناې
نړیوالې ورځې منانځنه د ميل سرتاتېژیو د پیااوتتایاا لا ااره

مهمه وبلله او په بېالبېلو برخو کې یې خ لې غاوتاتاناې او
وتاندیزونه له جمهوررئیس رسه رشیک کړل.
ورپيس د جمهور رئیس لومړي مرستیال د سایربي امنایات،
د مخابراتو وزارت ،اترا ادارې او ټولو اتونادو ادارو تارمانا د
همکاري پر پیاوتتیا ټینګار وکړ او له خصاو

ساکاتاور یاې

وغوتتل چې د معلومايت ټکنالوجۍ د لومړي الس وسایلاو د
پېرلو په برخه کې له اتوندو ارګانونو رسه همکاري وکړي.
جمهور رئیس غني د مخابراتو او معلومايت ټاولاناې ناړیاوالاې
ورځې مبارکۍ پر مهال د معلومايت ټکنالوژۍ په برخه کې د
کادري متخصصینو د استخدام په موخه د اداري اصالحاتو او
ملکي خدمتونو خ لواک کمېسیون ته الرتوونه وکاړه چاې د
دوی استخدام په خ ل کاري لومړیتوب کې راويل.
جمهوررئیس د مخابراتو وزارت ،اترا ادارې او د احصايې او معلوماتو ميل ادارې ترمن پر مشرتکې ژبې لرلو او یادو برخو کې پر بنسټیزو اصالحاتو
په ټینګار وویل ،له دیایایاټايل
کېدو پرته شفافیت نه راځي.

۳

دغه هوکړه لیک د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت او د ولسمرشۍ د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد ترمن د مخابراتو او معلومايت
ټکنالوجۍ وزیرې معصومه خاوري ،د ولسمرشۍ د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد رئیس عطاء الله نصیب ،د وزارت د بیالبیلو ریاستونو رئیسانو او
کارمندانو په حضور د دغه وزارت د کنفرانسونو په تاالر کې السلیک شو.
د دې تفاهمنامې اصيل موخې د غوره او موثره مخابرايت خدمتونو وتاندې کول ،د اقتصادي ودې ل اره فرصتونه برابرول  ،د خلکو سوکايل ،د زیربناو
پراختیا ،په سکتور ي زیربناوو کې د کورنیو او بهرنیو پانګوونې راجلبول او د ډیییټل حکومتداري پراخول دي.
د دغه هوکړه لیک له مخې به دواتو خواوو ته د پالن جوتولو څیړنې ،کورنیو او بهرنیو پانګوالو او مرستندویه رسچینو را جلبولو ،د مخابراتو او معلومايت
ټکنالوجۍ په برخه کې د ميل پروژو پيل کولو په موخه د دوامداره همکاریو ل اره الره هواره يش.
دا هوکړه لیک به د پنځو کلونو ل اره د اعتبار وت وي او دواته ادارې به د هوکړه لیک د مفاد پيل کولو ل اره ذیصالح استازي و ټاکي او معريف یې کړي.
الوهمداراز په پای کې آغلې خاوري او تاغيل نصیب د افغانستان اکالعاتو ميل مرکز نډیټاسینټرد څخه لیدنه وکړه ،او پریکړه وشوه چې د نړیو
نورمونو رسه سي یو نوی او معیاري مرکز چې په هیواد کې د بیالبیلو څانګو معلومات خوندي کړي رامنځته کړي.

۴

نشست رهربی وزارت های مخابرات ،فواید عامه و اداره اترا

این نشست با حضور معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،نییب الله یمین وزیر فواید عامه ،پاینده انوری معین حفظ و ماراقابات
این وزارت و عمر منصور انصاری رییس اداره اترا برگزار شد و رهربی هر سه اداره در مورد موضوعات ذیربط از جمالاه چاگاوناگای متادیاد لایان
فایربنوری با استفاده از زیربناهای مواصالتی و شاهراه های کشور ،صحبت کردند.
وزیر مخابرات با اشاره به اتصال  ۵۲والیت به شبکه فایربنوری و اتصال والیات باقی مانده ،خواستار همکاری ادارات ذیربط در مورد گردید.
نییب الله یمین وزیر فواید عامه ضمن اعالم همکاری الزم در مورد تحقق اهداف ذکر شده ،تاکید کرد که در امر متدید لین فایربنوری ،معیارها و
توجه الزم در مورد حفظ و مراقبت رسکها و شاهراهها که در نوع خود رسمایه ملی است نیز دقت و توجه الزم صورت گیرد.
قرار است برای تنظیي بهرت امور مربوط این پروسه و تعیین وظایف و مسوولیتهای هر اداره ،این سه اداره تفاهمنامهای نیز به امضا برسانند.

۲

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ له وزیرې معصومې خاوري رسه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خ لواک کمیسیون د رییس احمد

نادر نادري په لیدنه کې ،په دغه وزارت کې د سازما

جوتتت د اصالح بهیر څېړلو په خواکې ،دغه وزارت کې د انسا

ته وايل د څرنګوايل په اته هي بحا وشو.

۶

رسچینو وضعیت

دیدار وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با معین مالی وزارت مالیه

معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با عبدالحبیب ځدران ،معین مالی وزارت مالیه دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله
متویل پروژههای ملی ،مرصف درست بودجه ،هامهنگی و همکاریهای نزدیک میان دو اداره به گونه مفصل بحا و صحبت کردند.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این دیدار خواستار همکاری و هامهنگی بیشرت وزارت مالیه به منظور ترسیع و تطبیق به موقع
پروژههای ملی ،مرصف درست بودجه و تامین شفافیت و حسابدهی بیشرت ،شد.
در مقابل معین مالی وزارت مالیه نیز مرصف درست بودجه ملی را یک اصل دانسته و حامیت از تطبیق پروژه های ملی را از اولویتهای آن
وزارت عنوان منود.

۰

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت مرشتابه د ډیجیټل کولو په
برخه کې د یو شمیر نړیوالو کارپوهانو رسه آنالین ناسته وکړه

په دې ناسته کې د مخابراتو او معلوماايت ټاکاناالاوجاۍ وزیارې
معصومه خاوري ،د پالیسۍ او پروګرام مرستیال احاماد مساعاود
لطیف رای او د وزارت یو شمیر رئیسانو په حضاور د ډیایایاټال
سازۍ په برخه کې د یو شامایار ناړیاوالاو کاارپاوهااناو رسه د
سالمشورې او نظر تبادلې په موخه جوته شوې وه او د دې موخې
په مختلفو ابعاد او تطبیقي الرو بحا وشو.
د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزیارې او پاه نااساتاه ناورو
ګډونوالو ،د جاللتآمب ولسمرش الرتووناې تاه پاه کاتاو رسه د
اوسني وضعیت ،د ادارو اتتیاوو او په هیواد کې د موجوده پاروساو
د قوت او کمزوري برخې له ګډونوالو رسه رشیکې کړې.

د یادونې وت ده چې دا ناسته د ولسمرشۍ دفرت د ډیییاټال کاولاو کااري ډلاې
دویمې ناستې په تعقیب ،د همکارۍ ل اره د فرصتونو موندلو او د ادارو ډییایاټال
کولو په برخه کې د بریايل نړیوالو رشکتونو رسه د تیربو رشیکولو په موخاه جاوته
شوې وه.

۸

معصومه خاوری در نشست عمومی مجلس سنا اشرتاک کرد و به سواالت این
مجلس پاسخ و معلومات داد

معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غرض ارائه معلومات و پاسخ به برخی سواالت ،به نشست عمومی میلس ساناا حضاور
یافت .بانو خاوری در این نشست به سواالت مربوط به موضوعاتی که در حیطه وظایف و صالحیت های وزارت مخابرات و تکنالاوژی اسات،
معلومات ارائه کرد.
یکی از این بحثهای این نشست ،موضوع جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی بود .بانو خاوری میزان عواید جمع آوری شاده از
بابت محصول ده فیصد خدمات مخابراتی تا کنون را حدود  ۵۰میلیارد افغانی یاد کرد.
بانو خاوری در جریان صحبت هایش ترصیح کرد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مدیریت تخنیکی سیستي ریل تایي نسایاساتاي
دقیق وقت سنجد هیچگونه دخل و ترصفی ندارد .زیرا این سیستي بعد از اییاد ،ماه ها قبل به اداره محرتم اترا منتقل شده و موضاوع عایاار
بودن و یا چگونگی کارکرد این سیستي در حال حارض مربوط و مسوولیت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منی باشد.
وزیر مخابرات همچنین ترصیح کرد که نقش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پیوند به جمع آوری محصول  ۰۱۱خدمات مخابراتای،
رصفا تهیه و ترتیب تعرفه تحویلی این محصول مطابق راپور رشکت های مخابراتی است و این پول مستقیام به حساب واردات دولت اناتاقاال
می یابد.
در پایان باید ترصیح کرد که رهربی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در چارچوب وظایف و مسوولیت هایی که بردوش دارد با جدیت به
وظایف خود عمل خواهد کرد و به اصل شفافیت و پاسخگویی جدا متعهد است.

۹

د معلوماتو مرکزي سیسټاي ،چاې د غاور والیات د
مخابراتو او معلومايت ټاکاناالاوجاۍ ریااسات لاخاوا
رامینځته شوی دی او د داخيل شبکې رامایاناځاتاه
کولو او د کم یوټر په رسور کې د نصبولو وروستاه ،د
دې ریاست ټول کارمندان د دې سیسټي کارولو ل اره
روزل شوي چې اوسمهال په عامايل تاوګاه کاارول
کیږي.
د دې سیسټي په بنسټ ،د هر کاارکاووناکاي لا ااره
حساب نیوزر اکونتد جاوت شاوی او دا ټاول رسور
کم یوټر ته الرسسی لري او خ ل ماعالاوماات لاکاه
آرشیف د دندې مدیریت ،د مخابرايت خدمتونو څارنه
او مايل او اداري مدیریت په دې سیسټي کې ذخیاره
کوي.

همداراز په دې سیسټي کې ،د هرې ادارې د صادرې
او واردې ټول سندونه ،د هر کارمند ل اره ټاکل شاوي
دندې ،د دندو ډول او موده او د کاار د پارماخاتا
فیصدي او څرنګوالی ،د مخابرايت خدمتونو عماوماي
حالت ،د فعاله او غیر فعال ساایاټاوناو شامایار او د
ورځني فعالیت راپور ،د پیښو او مايل حسابوناه او د
نورو لګښتونو برخې پکښې ثبت او لیکل کېږي.
دا سیستي لومړی د دغه والیت مخابراتو پاه ریااسات
کې پيل شو او وروسته به په نورو څانګو کې هي پايل
يش.

۰۱

دوقلوهای دیجیتلی همزاد هوشمند در دنیای آینده

یک دوقلوی دیییتل یک نسخه دیییتلی از یک جسي ،محصول ،فرآیند یا اکوسیستي واقعی است .این تکنالوژی جدید به ما امکاان مایدهاد
تغییرات و تنظیامتی را که ممکن است روی جسي واقعی بسیار گران یا پر مخاکره باشد ،به راحتی آزمایش کنیي .عالوه بر این باعا تحاول و

دست یابی به نتایج بسیار جالبی در رابطه با انسان و سایر پدیدهها خواهد شد .نتاییی که تا پیش از این به دلیل پر مخاکره بودن آزمایشهاا
امکان تست کردن آنها وجود نداشته است.

۰۰

واقعیت مجازی دنیای واقعی را احاطه خواهد کرد

واقعیت میازی ) (VRدر حقیقت شبیه سازی کم یوتر است که در آن فرد می تواند در یک محیط سه بعدی مصنوعی با استفاده از دستگاه های
الکرتونیکی مانند عینک مخصوص با صفحه یا دستکش میهز به سنسور ،محیطی ورای جهان واقعی که در آن حضور دارد را تیربه کند.
واقعیت افزوده ) (ARاستفاده از اکالعات به صورت منت ،تصویر ،صوت و سایر پیرشفت های میازی است که با اشیای دنیای واقعی ترکیب شده
اند .در حقیقت شام بدون عینک یا سنسور ممکن است یک میز ،یک نوشته و یا حتی یک منای کبیعی را ببینید و در کنار خود حس کنایاد ،در
حالی که واقعیت ندارد و تنها به کمک تکنالوژی ظاهر شده است .چیزی شبیه به داستان های تخیلی دوران کودکی.
ترکیب سه تکنالوژی واقعیت میازی ،واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی یعنی شام پس از این در خیاالت خود زندگی میکنید .هیچ چیز به کماک
این سه تکنالوژی جدید در جهان شام غیر ممکن نیست .جهانی دیییتلی که برش در آینده نزدیک به کور کامل در آن غوکه ور میشود.

۰۱

په فاریاب والیت کې به د  ۴ښوونځیو د نوري فایرب شبکې رسه د
نښلولو پروژه ډیر ژر بشپړه يش

د نوري فایرب شبکې رسه د څلورو توونځیو د نښالاولاو
چارې د مخابراتو او معلومايت ټکنالاوجاۍ ریایاس ،د
مخابرايت خدمتونو تنظیي ادارې ناتراد رییس ،د افغاان

ټیلیکام مخابرايت رشکت او د پوهنې ریاست استازو ،د
مخابراتو ریاست د آی ټي مالتړ کارپوه او د تووناځایاو
مدیرانو په شتون کې وڅارل شوې.
د یاد ټیي د څارنې پربنسټ د اباوعابایاد جاوزجاا ،
عربخانه تیربوي ،کارتې صلح لېساې او د خاراساان
عايل لیسه به په نږدې راتلونکې کاې د ناوري فاایارب

شبکې د انټرنټي خدمتونو رسه ونښلول يش.

۰۳

د الکرتونیکي وسایلو له خرابیدو څخه د مخنیوي الرو چارو
تر رسلیک الندې روزنیز ورکشاپ جوړ شو

د لغامن د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ ریاست لخوا ،د تخنیکي روزنیزو پروګرامونو د لړۍ په دوام دا ځال د دولاتاي ادارو د ماعالاوماايت
ټکنالوجۍ کارکوونکو ته ،د الکرتونیکي وسایلو له خرابیدو څخه د مخنیوي الرو چارو په هکله یو ورځنی ورکشاپ تر رسه شو.
د دغه ورکشاپ موخه په دولتي ادارو کې د برېښنايي وسایلو له خرابېدو څخه د مخنیوي تر څن
کې یې د پرېامنه لګښتونو مخنیوی و.

د دغو وسایلو ته ساتنه او د رغوونې په بارخاه

دمخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ رییس محمد هامیون شمس ،د ورکشاپ په پای کې د دا ډول روزنیزو او تخنیکی پروګرامونو پر اهمیت او دوام
ټینګار وکړ.

۰۱

رایانش ابری و ذخیره آنالین اطالعات

برای ذخیره اکالعات با هر حیمی دیگر نیازی به فلش مموری یا سایر منابع ذخیر داده ندارید .همهی اکالعات شام میتواند به کمک انرتنات
ذخیره شود .اکالعاتی که میتوانید در هرجای دنیا و هر سیستي دیگری به کمک انرتنت آنها را بازیابی کنید .اما این موضوع چه مزیتی دارد؟

به کمک رایانش ابری و قابلیت ذخیره دادهها به صورت آنالین ،دادهها میتوانند به راحتی انتقال پیدا کنند و تیزیه و تحلیال آنهاا باه کارز
چشيگیری آسان میشود .رایانش ابری نتیزیه داده ها به صورت هوشمندد میتواند بسیاری از پیرشفتهای تکنالوژی را به سطح جادیادتاری
برساند .از دید کسب و کارهای آنالین رایانش ابری به معنای بهبود همکاری و بهره وری و همچنین کاهش قابل توجه هزینه است.

۰۱

بالکچین و تحول در تجارت آینده

بالکچین ثبت دیییتلی معامالت تیاری است .این تکنالوژی جدید در حال حارض برای ثبت معامالت انایاام شاده باا
ارزهای انرتنتی مانند بیت کوین استفاده می شود ،البته کاربرد های تیاری بالکچین بسیار زیاد است .در واقاع آیاناده
تیارت جهان تا حدود زیادی به این تکنالوژی وابسته است.

عالوه بر این تکنالوژی جدید بالکچین یک روش فوقالعاده برای ذخیره ایمن ،احراز هویت و محافظت از دادههاا اسات.
فناوری که میتواند بسیاری از جنبه های تیارت را متحول کند .عالوه بر این آینده اقتصاد به لطف بالکچین بسیار قابال
اعتامد است .این تکنالوژی معامالت تیاری را تا حد زیادی مورد اکمینان خواهد کرد.

۰۶

تکنالوژی بیگ دیتا توضیح یک وضعیت است ،حالتی که یک حیي باور نکردنی و متنوع از داده نبا ساختار و بدون ساختارد با رسعت زیااد در
حال رشد است .اما این دادهها چگونه به پیرشفت تکنالوژی ،هوش تیاری و تکنالوژی آینده کمک میکنند؟
به کمک آنالیز دادهها نتیزیه و تحلیل دادههای بسیار پیرشفته ،که اغلب با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ تاقاویات
میشودد ما میتوانیي داده های بدون ساختار و پیچیده و بسیاری از مسائل غیر ممکن را درک کرده و حل کنیي .عالوه بر این از آناالایاز داده
های کالن می توان برای تصمیي گیری بهرت و حرکت های اسرتاتیژیک تیاری استفاده کرد.

۰۸

از لباس های هوشمند تا ساخت انسان فرامرزی،
تکنالوژی جدید به همه جا نفوذ خواهد کرد

آنچه در ابتدا به عنوان ردیاب و استفاده از تکنالوژی برای تناسب اندام آغاز شد ،اکنون متام صنعت مد و پوشاک را احااکاه
کرده است .آینده پژوهی صنعت مد فرضیهای را در این باره مطرح کرده است که در حال حارض فاصلهی چندانی با واقاعایات
ندارد :در آینده نزدیک لباسها به بهبود عملکرد انسان و زندگی ساملتر  ،ایمنتر و کارآمدتر کمک میکنند.
اما این همهی دست آورد تکنالوژی جدید نیست .پیرشفت تکنالوژی تا جایی ادامه پیدا میکند که بشر باا ادغاام ژنهاا و
ترکیب انسانها بتواند موجودات جدیدی خلق کند .موجوداتی که ممکن است در آینده به اسي انسانهای عظیي و یا انساان
فرامرزی بشناسیي.

۰۸

انرتنت اشیا تکنالوژی آینده را یکپارچه میکند

انرتنت اشیا ) ((IoTبه سیستمی از اشیا متصل به انرتنت گفته میشود که قادر به جمع آوری و انتقال دادهها از کریق یک شبکه بای
سیي و بدون دخالت انسان هستند .امکانات شخصی ،تیاری و … در انرتنت اشیا تقریبآ بی نهایت است .انرتنت اشیا به دستاگااههاا
اجازه میدهد که به هي متصل شده و با همکاری هي زندگی را آسانتر کنند.
دستگاههای هوشمند هر روز بیشرت میشوند .کافی است نگاهی به اکرافتان بیاندازید .خانهی شام و متام وسایل آن در آیندهای ناه
چندان دور هوشمند میشوند .البته خانه هوشمند تنها منونهای کوچک از تکنالوژی جدید است .مزارع هوشمند ،لباسها و هرآناچاه
که فکرش را منی کنید در آینده نزدیک به انرتنت متصل است .هوشمند سازی یک نتییه مهي دارد .انرتنت اشیا به کرز چشايگایاری
رشد میکند .دستگاهها بهکور پیوسته در حال جمع آوری و انتقال داده هستند .این موضوع عالوه بر پیرشفت انرتنت اشایاا ،بااعاا
پیرشفت تکنالوژی در سایر زمینهها مثل رشد هوش مصنوعی و بیگ دیتا نیز میشود.

۰۹

هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در صدر جدول
تکنالوژی آینده

هوش مصنوعی ) (AIبه شبیه سازی هوش انسان در ماشینهایی گفته میشود که برنامهریزی شدهاند مانند انسان فکر کنند و کارهاای او را
تقلید میکنند .مثال سادهی هوش مصنوعی رباتها هستند که هر روز با هوش تر و نزدیک تر به انسانها میشوند .هوش مصنوعی ماماکان
است در مورد هر ماشینی که از ویژگی های مرتبط با ذهن انسان مانند یادگیری و حل مسئله برخوردار است ،استفاده شود.
ماشین لرنینگ یکی از کاربرد های هوش مصنوعی و از تکنالوژیهای جدید است .این تکنالوژی به ماشینها اجازه میدهد به کاور خاودکاار
یاد بگیرند و مانند یک انسان هر روز به دانش و علي خود اضافه کنند ،قسمت شگفت انگیز ماشین لرنینگ افزایش یادگیری بادون دخاالات و
برنامه ریزی انسان است .یادگیری ماشینی بر توسعه برنامه های کم یوتر متمرکز است که می توانند به دادهها دسرتسی پیدا کنند .دادههاا و
اکالعاتی که میتواند تصمیيگیری ،نوآوری ،کسب و کار و به کور کلی جهان را دگرگون کند.
قابلیتهای ماشین لرنینگ روز به روز بیشرت میشود .در حقیقت هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ مانند یک کودک نوپا هر روز بیش تر از قبل
یاد میگیرند .افزایش یادگیری و توانایی این تکنالوژی جدید ،جهان را دگرگون میکند .عالوه بر این ماشین لرنینگ و هوش مصناوعای ماثال
یک موتور محرک برای پیرشفت سایر تکنالوژیها هستند.

۱۱

