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سياست 2

با حکم رهبر انقالب؛

عضویت جنتی در شورای
نگهبان تمدید شد

سياست 2

رایزنی ایران با چین؛ آمریکا با فرانسه  

افزایش تحرکات دیپلماتيک
در خصوص برجام
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دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با »توسعه ایرانی« 
و با اشاره به ابهامات موجود: 

  نکند دولتی ها 
می خواهند خودرو وارد کنند

چرتکه 3

سياست 2

نشست بایدن با سران کشورهای عربی منطقه در جده 
محتوای ایران هراسی داشت؛

آبستن  خاورمیانه 
قطب بندی های جدید

جو بایدن در نخستین سفر خود به منطقه 
با حضور در نشست ســران »کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس به عالوه سه«  که 
در جده برگزار شد، گفت که آمریکا توجه ویژه به 
خاورمیانه دارد و اجازه نمی دهد که در این منطقه 
»خألیی شکل بگیرد که چین، روسیه و ایران آن 
را پر کنند«. سران کشورهای عربستان، کویت، 
امارات، عمان، قطر و بحرین )از شورای همکاری 
خلیج فارس( به همراه سران کشورهای عراق، 
اردن و مصر در دیدار با بایدن حضور داشــتند. 
البته همانطور که انتظار می رفت ملک سلمان، 
پادشاه عربستان، در این نشســت غایب بود و 

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در کنار سران 
دیگر کشورها حضور یافت. محمد بن سلمان به 
عنوان سخنران آغازین نشست جده سعی کرد 
که مواضع تعدیل شده  ای نسبت به ایران بگیرد. 
او قبل از این نشست چالش هایی نیز با جو بایدن 
داشــت. بایدن گفته بود که محمد بن سلمان 
را مســئول قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار 
منتقد حکومت عربستان که در اکتبر 2018 در 
ترکیه به قتل رسید؛ می داند. با این حال رویترز 
گزارش داد که بن ســلمان نیز در جلسه با جو 
بایدن در چندین مورد به سیاست های آمریکا 

طعنه زده است...

فریاد منتقدان از دیدار بایدن با بن سلمان و بی اعتنایی به پرونده یک قتل؛ 

 وقتی منافع ملی
بر همه مناسبات می چربد

جهان 5

حمید حسینی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد: 

دست درازی روس ها
 به بازار قیر ایران 

پشت پرده افزایش ناگهانی قیمت چه بود؟

دارو خالف قول صریح 
رئیس جمهوری گران شد 

ماندگارترین لحظه های وریا در لباس آبی

قصه وریا

شکست دولت های پس از انقالب 
در تامین مسکن نیازمندان 

کاالیی اجتماعی که به بازار 
سوداگری سپرده شد 

مهلت یک هفته ای ساترا به فیلیمو، نماوا 
و فیلم نت

صیانت از پلتفرم های نمایش 
خانگی هم کلید خورد

آدرنالين 8

دسترنج 4

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

چرتکه 3

احمد افتخاری- مدیرعامل آپسان
حکمرانی در هر کشــوری نیازمند ابزارهای هوشمند 
و کاراســت؛ هــر دوره ای ازتاریــخ، تصمیــم گیران و 
تصمیم سازان از ابزارهای موجود آن زمان برای موفقیت 
در زمینه های گوناگون کشــورداری و ایجاد جامعه ای 
پویا بهره جســته اند. فناوری اطالعات را می توان یکی 
از مهم ترین ابزار عصــر حاضر درخصــوص حکمرانی 
و دســتیابی به جامعه ای پویا قلمداد کــرد؛ لزوم توجه 
مسووالن کشور به این حوزه با گذر زمان بیشتر و بیشتر 
می شــود و غفلت از این موضــوع، با توجه بــه اهمیت 

روزافزون آن تبعات غیرقابل جبرانی به بارخواهد آورد. 
22 تیرماه، زاد روز دانشــمند بزرگ ایرانی، محمدبن 
موسی خوارزمی، روز ملی فناوری اطالعات است؛ ارزش 
این روز و نام گذاری آن می بایست فراتر از یک خبر و درج 
یک نام در تقویم درک شــود؛ فناوری اطالعات امروزه با 
بهره گیری از علوم مختلف، توانایی ویژه ای در مدیریت 
خرد و کالن ایجاد کرده اســت. شــاید تصور سازمان یا 
کشوری بدون حضور پررنگ فناوری اطالعات امری محال 
باشد. دسترسی سریع و آسان به امکانات مورد نیاز در هر 
سازمان یا کشوری، رسیدن به اهداف را می تواند با صرف 

هزینه و انرژی بسیار کمتر امکان پذیر 
ســازد. جامعه نیز با بهــره گیری از 
فرصت های به وجود آمده توســط 
فناوری اطالعات می تواند سطحی از 
دسترسی ها و سهولت انجام کارها را 
تجربه کند که تا پیش از آن یا بسیار 
سخت انجام می شد یا توانی برای به 
فعلیت رساندن آنها نبود. الزم است 
کلیه دست اندرکاران حوزه فناوری 
اطالعات بــا فرهنگ ســازی های 
مربوط در جامعه، از طریق کانال های 
ارتباطی گوناگون برای فهم بیشتر 

این فناوری مهم و ارزشــمند گام های موثــر و ماندگار 
بردارند.  

مســوولین در بخش های متفاوت نیز مــی توانند با 
حمایت از فناوری اطالعات در ســطوح مختلف بستری 
برای رشــد و شــکوفایی هرچه بیشــتر این فناوری پر 
کاربرد فراهــم کنند. لــزوم تصویب قوانیــن، اصالح 
قوانین و یا حتی مقررات زدایی توســط مســووالن می 
بایســت بیش از گذشــته مورد توجه واقع شود. دیدار و 
تبادل نظر بیــن تصمیم گیران و فعــاالن حوزه فناوری 
اطالعات از دیگر الزاماتی اســت که 
می تواند در صورت تحقق به شــکل 
مستمر، زمینه ساز رشد و شکوفایی 
این موضوع اساسی باشد. ما در آپسان 
همگام با دیگــر فعــاالن و هچنین 
مسووالن سعی داریم نقشی ماندگار 
برای درخشش فناوری اطالعات در 
کشور ایفا کنیم. آنچه مسلم است درج 
روز ملی فنــاوری اطالعات در تقویم 
می تواند نشــان دهنده ارزشمندی 
 و اهمیــت فــراوان موضــوع برای 

کشور باشد.  

گزارش ویژه

فـراتر از یک روز


