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صفحه 8

عکسیک

گزارش فناوران از مخاطرات امنیتی افزایش تقاضا برای دریافت فیلترشکن

پیامرسانهای داخلی
اماننامه میخواهند

خطر بیخ گوش 40میلیون کاربر ایرانی

های خبری
مندان به برخی سرویس
فناوران  -اگر استفاده از فیلترشکن پیش از این محدود به عالقه
فیلتر شده ،توییتر ،فیسبوک و موارد مشابهی از این دست بود ،با فیلتر تلگرام 40 ،میلیون کاربر
ایرانی محروم شده از این پیامرسان محبوب ،به فکر استفاده از فیلترشکن افتادند .کاربرانی که سنین

محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

صفحه 2

مختلفی دارند و بسیاری از آنان از آگاهی سایبری کافی برخوردار نیستند .همین موضوع سبب
شده تا نگرانیهای زیادی درباره احتمال سوءاستفاده از تالش مردم برای دسترسی به فیلترشکن
به وجود بیاید.

کاف هبازار
مخالف دریافت عوارض
از بازیهای خارجی است!

صفحه 2

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور:

فیلترینگ خسارت زیادی
به اقتصاد کشور وارد کرده است

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بهمنظور جلوگیری
از افزایش خسارت اقتصادی صاحبان کسبوکارهایی که بر بستر
کنند ،خواستار رفع فیلتر این
های اجتماعی فعالیت می
شبکه
شبکهها شد.
ناصرعلی سعادت ،گفت :در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
ای متشکل از صاحبان کسب و کار در کشور
به عنوان مجموعه
استقبال میکنیم مردم از پیامرسان داخلی استفاده کنند
و به هیچ عنوان طرفدار محصوالت خارجی نیستیم
با این وجود مسدودسازی یکباره شبکههای اجتماعی
خسارتهای مستقیم و غیر مستقیمیرا متوجه
اقتصاد کشور میکند.
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اعتراض مدیران سه پیامرسان ایرانی به تبعیضها
مشکالت و موانع

مدیرعامل کافهبازار گرفتن عوارض از بازیهای
خارجی را راهکار نامناسبی برای حمایت از تولید
بازی ایرانی دانست و گفت :این کار ،عالقهمندان را
از مارکتهای رسمی داخل کشور به مارکتهای
خارجی و کانالهای غیررسمی سوق میدهد و
نتیجه آن خروج  ۱۰۰درصدی ارز از کشور است.

نهای ایرانی
مرسا 
مصائب پیا 
نشست کسب و کار مجازی ،فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیامرسانهای داخلی در قالب
سومین نشست از سلسله نشستهای ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.
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مدیرکل  ICTستاد مبارزه با قاچاق کاال:

فروش گوشی قاچاق جرم است
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مراکز خرید خودران میشوند

های پستی تحویل داده و سرویسهای
تواند غذا و بسته
کمپانی تویوتا مغازه سیار مفهومی را ساخته است که می
پزشکی ارایه دهد.
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تهای برتر
گج 
سال2017
از نگاه انگجت
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