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به منظور دیدار با مردم
و افتتاح طرحهای عمرانی

گفتوگو با نرگس آبیار و هوتن شکیبا
درباره فیلم «شبی که ماه کامل شد»

رئیسجمهوری
به خراسان شمالی
میرود

بلوچها
پشتمان
ایستادند

رئیس جمهوری فرانسه پیش از ورود فرستادهاش به تهران
با همتای امریکایی گفت و گو کرد

همراه با یادداشتهایی از :
 حجتاهلل ایوبی پرویز جاهد غالمرضا ظریفیان -طیبه سیاوشی شاهعنایتی

خردادمــاه ســال جــاری و در بحبوحــه بحــران حمله به
دو نفتکــش در دریــای عمان ســفری یــک روزه به تهران
داشــت .اقدامات تالفی جویانه جمهوری اسالمی باعث
شــده پاریس بــرای در دســت گرفتن وضعیــت موجود،
در شــرایطی کــه با خواســته قبول مســئولیت اروپا جهت
تحقق منافع اقتصادی ایران و مقابله با سیاست تحریم
امریکا مواجه شــده اســت؛ بــه عرصه اقدامــات جدیتر
و عملیاتــی کشــیده شــود .سرنوشــت برجام درســت در
روزهایــی بــه هــم پیچیــد کــه ایــران گام اول و دوم مبنی
بــر متوقــف کــردن بخشــی از تعهــدات هســتهایاش را
برداشت و قرار شد اروپا از فرصتی که تهران در اختیارش
گذاشته برای حفظ این
صفحه  2رابخوانید
توافق بهره ببرد.

«گاندو»
تخیل
یا واقعیت

ســریال «گانــدو» بیشــتر تخیلــی بــود تــا
واقعی؛ این ســریال براســاس پروژه نفوذ
ســاخته شــده بــود ،در حالی کــه احتمال
نفــوذ در دولــت پنهــان بــه دلیــل قدرت
برتر آن بیشــتر اســت .امریــکا ،انگلیس و
اســرائیل که معموالً مبدأ ارســال نفوذی
یا جاسوس هســتند میدانند که معموالً
دولتهــا در ایــران قــدرت تعییــن کننده
نیستند و قدرت تأثیرگذار در جای دیگری
اســت .لــذا احتمــال نفــوذ در نهادهــای
حکومتــی و نیروهــای مســلح بیشــتر از
احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است.
ســریال «گانــدو» در واقــع رهبــری را
هم زیر ســؤال برده اســت چون این گونه
تصمیمــات و آزادی این گونه افراد بدون
اطــاع ایشــان انجام نمیشــود .اگــر آزاد
شدن جیسون رضائیان آن گونه که سریال
بــر آن تأکیــد دارد صرفــاً بــرای دریافــت
پولهــای بلوکــه شــده بــوده اســت ،پس
تکلیف مجازات جاســوس چه میشود؟
و اگر از اول برای معامله بازداشــت شــده
بوده قبح بیشتری دارد و با اصول اخالقی
اســام سازگار نیســت .این ســریال غیر از
اینکــه عملکرد نظــام را زیر ســؤال برد ،با
توجه به اینکه اختــاف میان بخشهای
نظــام ایجــاد کرده پخــش آن در شــرایط
امــروز صــاح نبــود ،چــرا کــه امــروز باید
صــدای واحد از کشــور شــنیده شــود .من
ایــن اقدامات را افراطی و دنباله اقدامات
کسانی میدانم که مصمم بودند برجام
اجرا نشــود و آنقدر کارشــکنی کردند تا به
هدفشان رسیدند و زمینه خروج ترامپ
از برجــام فراهــم شــد .اگــر آن بخــش از
نظام مصمم به اجرای برجام بود ،امروز
سرنوشــت کشــور چیز دیگری بــود .امروز
هــم این افــراد به جای آنکه رفتارشــان را
تغییــر دهند همــان راه را ادامه میدهند
و توجهــی بــه منافــع ملــی و آرمانهــای
انقالبندارند.
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ایران هوشمند؛ آینده روشن
انقالب صنعتی چهارم یا صنعت
نســل  (Industry 4.0) 4ترکیبــی
یادداشت
از فناوریهــای دنیــای فیزیکــی،
دیجیتالــی و بیولوژیــک اســت کــه
فرصتهــای جدیدی ایجاد کرده و
سیســتمهای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاســی دنیــا را تحــت تأثیــر قرار
محمد جواد
میدهــد .ایــن انقــاب بــه شــکل
آذری جهرمی
بنیادیــن و بــا بهرهگیــری از هــوش
وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات
مصنوعــی ( ،)AIبــزرگ دادههــا
( ،)Big Dataاینترنت اشــیا (،)IoT
اتوماســیون ،رایانهها ،روباتها ،الگوریتمها و شبکههای
ارتباطی ،شــیوه تولید مدرن را تغییر میدهد و با اشــاعه
فناوریهایــی کــه فاصلــه میــان ســپهرهای فیزیکــی،
رایانشــی و زیســتی را کمرنــگ یــا حــذف میکننــد ،کل
نظــام تولید ،مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر
کشوری متحول میکند.
اقتصــاد دیجیتالــی ( )digital economyدر واقــع
شــبکهای از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است که
از پلتفرمهای صنعت نسل چهار بهره میگیرد و تا سال
 ،2022منشأ  60درصد از درآمد ناخالص ساالنه جهانی
خواهــد بود .در ایــن اقتصاد بســیاری از محدودیتهای
معمول پیشــین ،مانند محدودیتهای مکانی ،زمانی و
حتی زبانی بهطور چشمگیری کاهش مییابد و میتواند
بســیاری از قواعد و قوانین قراردادی بشر مانند مرزهای
ژئوپلتیــک و قراردادهــای اجتماعــی را متحــول ســازد.
اقتصاد دیجیتال حتی میتواند ماهیت و نقش بازیگران
اصلی از دولتها گرفته تا شــهروندان و ســازمانها را به
شکل بنیادین تغییر دهد و درکی متفاوت از امروز درباره
ساختار ( )structureو کارگزار ( )Agentایجاد کند.
درهم تنیدگی صنعت نسل چهار با اقتصاد دیجیتالی،
پتانســیل رشــد درآمد جهانــی و بهبود کیفیت مــردم در
اقصــی نقــاط جهــان را دارد .تکنولــوژی امــکان اســتفاده
از محصــوالت و ســرویسهایی کــه موجــب بهــرهوری
و راحتــی زندگــی روزمــره میشــوند را فراهــم میکنــد.
هزینههــای حمــل و نقــل و جابهجایــی کاهــش مییابد،
زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازدهتر خواهد شد و
هزینه تجارت کم میشــود ،که تمــام اینها منجر به ایجاد
بازارهــای جدیــد و رشــد اقتصادی میشــود .بــا این حال
ایــن درهم تنیدگی میتواند به نابرابری بیشــتر و افزایش
شــکاف شــمال و جنوب اینبار در قالب شــکاف دیجیتالی
( )digital divideبســته بــه میــزان دسترســی ملتهــا و
کشــورها به فناوری اطالعات و ارتباطات و اســتفاده از آن
( )ICT accessنیــز منجر شــود و بــر نابرابریهای قدیمی
بیفزایــد .هرچند امــروزه برخی بــر این باورند که شــکاف
دیجیتالــی بواســطه افزایــش دسترســی مــردم دنیــا بــه
تلفنهای هوشــمند ،دسترســی به اینترنت و غیره از بین
رفتــه اســت و امروزه شــمار کســانی کــه به گوشــی همراه
دسترسی دارند بیشتر از کسانی است که به آب آشامیدنی
ســالم دسترســی دارند یا تعداد کاربران اینترنت از ســال
 2005تــا  2015ســه برابر شــده و به رقــم  3.2میلیارد نفر
رســیده ،اما باز میتوان از شــکاف دیجیتالی سطح دومی
( )second-level digital divideنــام بــرد کــه مبتنــی بــر
شــکاف بیــن کشــورها بــر اســاس مهارتهــای دیجیتال،
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در نشست مشترک با رئیس کل
دادگستری تهران خبر داد

علی محمدی  /ایران

نماینده تهران
در مجلس

پیام تسلیت درگذشت
آیتاهللحسینی
شاهرودی

روحانی اولویت های ارتباطاتی و رســانهای سخنگوی دولت را ابالغ کرد

یادداشت

علی مطهری

یادداشتی از ایرج راد

فرستاده ویژه
مکرون در تهران

تحــوالت پیرامون برجــام با همه
گــــزارش خطــرات احتمالــی مبنــی بــر
گـروه ســیاسی احتمــال فروپاشــی ایــن توافــق،
رونــد مذاکــرات ایران با اروپــا را در مرحلــه جدیدی قرار
داده اســت .مرحلهای کــه این بار با پیشــتازی پاریس در
عرصــه رویارویــی با واکنــش تهران و فشــارهای یکجانبه
امریــکا ممکــن اســت بــه یافتــن راهــکاری منطقیتــر و
برداشــتن گامهــای عملیاتی بینجامد .این چنین اســت
کــه «امانوئــل ُبن» ،مشــاور ارشــد مکرون بعــد از دو دور
رایزنیهــای تلفنــی و مفصل رؤســای جمهــوری ایران و
فرانســه در دو هفته اخیر ،مأموریت یافته به تهران ســفر
کنــد و امــروز بــا مســئوالن ایرانــی از جمله دبیر شــورای
عالــی امنیت ملــی به گفتوگــو بنشــیند .او پیشتر آخر

از سوی رهبر معظم انقالب
صادر شد

دغدغههــای امنیتــی و انگیزه دیجیتالی شــدن اســت .در
این شــکاف ،تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر زندگی
مردم متأثر از نابرابریهای نرم اســت تا دسترسی صرف
فیزیکی ســخت به امکانات .بررســیها نشان میدهد که
این نوع شکاف سطح دوم در حال افزایش است.
توجه به جبران چنین سطحی از نابرابری از یک سو و
ضرورت بهرهمندی از فرصتهای جدید بهوجود آمده
توســط ترکیب صنعت نســل چهار با اقتصاد دیجیتالی
اســت کــه باعــث میشــود جمهــوری اســامی ایــران با
اســتفاده از ظرفیتهــای کالن و منحصربفــرد خــود در
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،گامهــای جدی،
دقیــق و محکم بردارد که ایران هوشــمند نقشــه راه این
تحول انقالبی است.
ایــران از لحــاظ آمــوزش علــوم و مهندســی یکــی از
کشــورهای پیــش روی منطقــه اســت و حضــور جوانــان
تحصیلکرده ایرانی در دانشــگاهها و شرکتهای تراز اول
جهان نشان از سطح تواناییهای علمی ما دارد .با توجه
به تحوالت زیرساخت در سالهای اخیر و ایجاد دسترسی
به اینترنت پر ســرعت و افزایش قابل توجه کاربران پهن
بانــد ،زمــان آن فــرا رســیده تا فراتر از توســعه شــبکه ،به
چگونگی بهرهبرداری و انواع خدماترسانی به مردم در
راســتای بهبــود وضعیت اقتصادی و فضای کســب و کار
و معیشــت پرداخته شــود .حال که توان و ظرفیت کشور
ما در زیرساخت فضای مجازی به این درجه از پیشرفت
رسیده و مفهوم کسب و کارهای اینترنتی جای خود را در
اقتصاد ملی پیدا کرده است ،الزم است تا جهتگیری خود
را برای آینده کشور در این حوزه به روشنی ترسیم کنیم و
ایران هوشمند ترجمان این ترسیم است.
ایران هوشمند ایرانی است بهرهمند از نیروی انسانی
خالق که چالشها را فرصت بروز نوآوری میداند؛ ایران
هوشمند یعنی کشوری که در آن توسعه اقتصاد دیجیتال
برای حمایت از کســب و کارهــای نوپا به یک روال تبدیل
شــده باشــد؛ ایران هوشــمند یعنی حکمرانی هوشمند،
یعنــی مبــارزه با فســاد و ایجــاد ســازوکارهای شــفاف در
خدمــات اداری و در دســترس بــودن انــواع خدمــات
عمومــی در گوشــی همــراه هــر ایرانــی؛ ایــران هوشــمند
یعنــی ایران متصــل به جهان اما مقاومســازی شــده در
برابر ســلطه فناورانه؛ ایران هوشمند آینده روشن را برای
نسل امروز و فردای خود به ارمغان میآورد ،آیندهای که
همین نسل خوشفکر جوان ایرانی خواهد ساخت .هدف
از ایران هوشمند و طرحهای متعدد ذیل آنایجاد ثروت
از طریق اقتصاد دیجیتال اســت و اســتارتاپها بهعنوان
فوتونهــای روشــنکننده اقتصــاد دیجیتال نقشــی مهم
در این زمینه خواهند داشت .برنامه «ایران هوشمند» با
رویکرد ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال ،موجب تسهیل
اتصال بخش خصوصی کشــور به اقتصاد جهانی و رونق
همکاریهــای منطقــهای شــده و میتواند باطل الســحر
تحریمهای یکجانبه و پروژه منزویسازی ایران باشد.
آینــده روشــن در گــرو ایــران هوشــمند اســت و یکی
از مهمتریــن راهبردهــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در دوره فعلــی تقویــت اقتصــاد دیجیتــال و
حمایت از کسب و کارهای نوپاست که در نهایت منجر
به کارآفرینی در این حوزه
میشود.
ادامه در صفحه 2

ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ قدردانی و تشکر از امام جمعه مبارکه اصفهان /ابراهیم ایران
نظــــــــر
پور :مدت یکســال است که عالمی مجاهد ،بابصیرت و انقالبی
مـــــردم
به امامت جمعه شــهر مبارکه اصفهان انتصاب شده .این فرد
با درایت و سخنان سنجیده توانسته وحدت را حفظ کند و با بیانات و رهنمودهای
کارگشــای خود در شهر مبارکه اصفهان مشکالت مردم و همچنین کارگران را حل
نماید .اینجانب به نمایندگی از مردم اصفهان از ایشان تشکر و قدردانی میکنم.
■ تعطیلی اســتخر شــهدای آزادی /یک شــهروند :مدت یکســال اســت که اســتخر
شهدای آزادی واقع در خیابان میمنت منطقه  9تهران به علت تعمیرات تعطیل
شــده .این استخر ،استخر بســیار خوبی است که ســاکنین این محل از امکانات آن
استفاده میکردند .با پیگیری هایی که کردیم هیچ کس پاسخگو نبود .از مسئوالن
محترم شــهرداری درخواســت داریم جهــت انجام تعمیــرات و راهاندازی مجدد
این استخر مساعدت کنند.

تکثیراوباش
در جامعه مدرن
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موسوی« :گاندو» در راستای دوقطبیسازی در کشور بود

ســید عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز در جریان بازدید
از خبرگزاری جمهوری اســامی ،در پاســخ به ســؤال خبرنگار ایرنا درباره ساخت
سریال گاندو و تخریب چهره وزیر امور خارجه در این سریال با بیان اینکه دوستانی
که این سریال را ساختهاند ،کشور را به سمت دوقطبی میبرند ،اظهار داشت :این
دوســتان یادشان رفته اســت همه ما در یک کشتی نشستهایم ،سرنوشت همه ما
یکی است ،دشمن واحدی داریم و در یک جنگ واقعی به سر میبریم .عملیات
تبلیغاتی و روانی دشــمن بر همه ما مکشــوف و مشهود اســت و از سوی دیگر ،در
یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر میبریم.

جناب آقاي سيدابوالحسن رياضي

مديرعامل محترم مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی همشهري
با كمال تأســف و تأثر درگذشــت پدرگراميتان را بــه جنابعالي و
خانواده محترم تســليت عرض نمــوده و از خداوند منان براي آن
مرحوم علــو درجات و بــراي بازماندگان بقاي عمــر و صبر جميل
مسألت داريم.

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ايران

