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فرهاد دژپسند در یاداش���تی با بیان الزامات بکار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب 
اقتصاد کشور نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی 
از ستون های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را ش���خصاً راهبری و پیگیری می کنم. 
اما چرا؟ حاصل س���ال ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرص���ه اقتصاد من را به این 
جمع بندی رسانده است که ما باید به س���مت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت 
کرده ایم که از ابرچالش ها و ابرمساله ها بگوییم، اما من ترجیح می دهم عالوه بر رسیدگی 
به مس���ائل و بحران ها و چالش، به ابرفرصت ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد 
ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما 
مهم ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر 
به زیرس���اخت های مبتنی بر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی تمرکز می کند اما اقتصاد 
هوشمند اقتصادی است که بازیگران )کنشگران(، فعالیت ها، تعامالت و معامالت خود را بر 

بستر زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند
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از وقتی گوگل پلی، قانون جدیدی برای 
اپ ها گذاشت زمان زیادی نمی گذرد. حاال 
دیگر اپ ها اجازه ندارند برای دسترسی 
به تماس و پیام رسانی اس ام اس به کاربر 
درخواست دهند. این سیاست دارد حتی 

سفت و سخت تر نیز می شود. 

صفحه4

مجمع عمومی ساالنه همکاران سیستم روز چهارشنبه ۸ خرداد در 
مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی برگزار شد. در این برنامه عالوه 
بر تصویب صورت های مالی و ارایه  گزارش های عملکردی، مدیرعامل 
و اعضاء هیات مدیره همکاران سیس���تم پاس���خ گوی پرسش های 
سهامداران در خصوص اقدامات انجام شده  و چشم  انداز آتی شرکت 

بودند.

در مجمع عمومی ساالنه شرکت اعالم شد

تداوم رشد و سودآوری 
همکاران سیستم در سال 97

اتحادیه فناوران رایانه در دستور کار قرار داد

ساماندهی کاالهای دست دوم 
در بازار کامپیوتر

تعداد دامنه های فارسی 
از یک میلیون گذشت
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معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از بررسی 
حمله هکرها به س����ایت س����ازمان تامین 

اجتماعی از سوی این پلیس خبرداد.
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