ITM N.IR
خودروی هوشمند تویوتا
خواب آلودگی راننده را تشخیص میدهد
نمایشگاه وسایل الکترونیکی مصرفی ( )CESامسال ،مکانی
برای عرض اندام خودروهای بدون راننده بود و تویوتا نیز در
این نمایش��گاه نمونه مفهومی خودرویی را معرفی کرد که نه
تنها خودران است ،بلکه از هوش مصنوعی برای ایجاد ارتباط
با راننده بهره میبرد.
صفحه8

نخستینروزنامه
فناوری اطالعات
وارتباطاتایران
چهارشنبه  22دی 95
 11ژانویه 2017
 12ربیع الثانی 1438
شماره 2685
سال یازدهم

8صفحهرنگی
 1000تومان
عکسیک

معاون اول رییسجمهور ،مصوبه هیات وزیران را ابالغ کرد:

مرکز داده دولت تا پایان سال 96
باید راهاندازی شود

باوجود واردات رسمی

یهای
تنها  8درصد گوش 
آيفون قانونی است

از چند ماه پیش که واردات آیفون به شکل رسمی
در کشور صورت میگیرد و حدود  18شرکت مجوز
واردات گوشی آيفون به بازار کشور را یافتهاند ،حاال
گزارش شده که فقط  7تا  8درصد کل گوشیهای
موجود در بازار قانونی است و بقیه قاچاق است.

صفحه2

رئیس سازمان فناوری اطالعات:

اقدامات صورت گرفته در زمینه
دولت الکترونیکی امیدوار کننده است

نصراهلل جهانگرد ،رییس سازمان فناوری اطالعات دوشنبه گذشته
در نشست بررسی پیشرفت دولت الکترونیکی در وزارت راه گفت:
با توجه به بضاعت کم دستگاهها ،شاهد انجام کارهای خوبی در
کشور در زمینه دولت الکترونیکی هس���تیم که الزم است این
اقدامات به خوبی ارایه شود.
روابط عموم��ی وزارت ارتباطات -جهانگرد با اش���اره به
برخی پروژههای مشترک نظیر هوشمند سازی شهرها و
ساختمانها ،از آمادگی برای امضای تفاهم نامه بین دو
وزارتخانه در زمینه موضوعات مشترک خبر داد و
گفت :امیداوریم  IXحمل و نقل و شهرسازی و
 NIXوزارت راه همزمان با دهه فجر افتتاح شود.

صفحه6

در نشست وزیر ارتباطات با توسعهدهندگان محتوا اعالم شد:

مذاکره با مسووالن برای حل مشکل
کلشآوکلنز ،اسنپ و تپسی

هر دستگاه  700هزار تومان می گذارد!

سود رویایی فروش
نوتبوکهای مرجوعی
و پشت ویترینی

دهندگان محتوا
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشس���ت با توسعه
شود و در صورت
ها مش���خص می
گفت :با بیان نقطه نظرات ،نحوه کمک
لزوم ،ارتباط با دیگر دس���تگاهها و هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه
انجام میشود.
صفحه 3
باهماهنگیمعاونتعلمیوفناوری ریاستجمهوری

دولت دست بهکار ساماندهی
نتکها شد
فی 
صفحه 5

صفحه 4

استعفای مریسا مهیر از هیات مدیره

یاهو به «آلتابا» تغییر نام میدهد

صفحه 8

سرپرست مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد:

واگذاری نظارت
برکسبوکارهای اینترنتی
به بخش خصوصی
صفحه2

