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پدر وب:

اینترنت به ابزاری
در دست مجرمان
تبدیل شده است

تیم برنرز لی ،پدر وب در نامهای به مناسبت بیست و نهمین
سالگرد تولد اینترنت ،هش���دار داد که شرکتهای بزرگ
فناوری باید برای جلوگیری از این موضوع که اینترنت به
ابزاری شبیه به اس���لحه برای مجرمان جهان تبدیل شده
است ،چارهای بیندیشند.
صفحه 8

نخستینروزنامه
فناوری اطالعات
وارتباطاتایران
سه شنبه  22اسفند 96
 13مارس 2018
 24جمادی الثانی 1439
شماره 2986
سال دوازدهم

8صفحهرنگی
 1000تومان
عکسیک

اینترنت چیزها ،تولید محتوای فرهنگی و توسعه اقتصاد مجازی

نهای
بهترین تلویزیو 
هوشمند 2018
به انتخاب تکرادار

اولویتهایفضایمجازیدرسال 97مشخصشد

اعضای شورای عالی فضای مجازی ،اولویتهای فضای مجازی کشور در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و اجتماعی برای سال  1397را تعیین کردند.
فناوران -اعضای شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه در جلسهای به ریاست حسن روحانی
های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و
های فضای مجازی کشور در حوزه
رئیس جمهوری ،اولویت
اجتماعی را برای سال  1397تعیین کردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست کشور را اعالم کرد:

مهاجرت کاربران به پیامرسان داخلی
بدون فیلتر تلگرام

دبیر ش���ورای عالی فضایی مجازی گفت :باید شرایطی را فراهم
رس���ان
کرد که کاربران ایرانی ،بدون فیلتر تلگرام به یک پیام
داخلی مهاجرت کنند .ابوالحسن فیروزآبادی در همایش افتا با
موضوع کالن داده و اینترنت چیزها که روز گذشته به میزبانی
مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری برگزار شد،
گفت :خدمات فضای مجازی باید ملی شود و تنها در صورت
خودکفایی در این حوزه به عنوان یک ملت هویت خواهیم
های دیگر
داشت .در غیر این صورت به اتباع ملت
تبدیل میشویم و به جای افراد
اپی
ایرانی ،افراد تلگرامی و واتس
ایجاد میشوند.
صفحه2

صفحه4

همچنین در این جلسه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی ،برنامههای مربوط به اولویتهای تعیین
شده را در  6ماهه نخست سال  1397ارائه کند.
راه اندازی خدمات پایه و پرکاربرد بومیدر بستر شبکه ملی اطالعات ،توسعه هوشمندی و اینترنت
چیزها ،توسعه اقتصاد و کسب و کار در فضای مجازی ،تولید محتوا در حوزه فرهنگی و نظام جامع
های تعیین شده است.
ترین اولویت
تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ،از مهم

«تسک میران»
عرضه محصوالت شیائومی را
در ایران آغاز کرد

در هفتمین جشنواره فاوا اعالم شد:

صفحه 6

امتیاز شرکتهای فاوا برای حضور
در بازارهای جهانی پایین است

نصراهلل جهانگرد ،معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات دیروز در هفتمین جشنواره
فاوا گفت :مجموعه امتیازهای کسب شده ش���رکتهای بررسی شده در جشنواره ،از
 1000حدود  500است که برای حضور در بازارهای جهانی ،باید این امتیاز افزایش یابد.
صفحه 3

برگزاری انتخابات روسای
اتاقهای اصناف در اردیبهشت ماه

صفحه 5

دیروز در هفتمین جشنواره فاوا همراه اول و ایرانسل هر دو موفق به کسب تقدیرنامه سه ستاره شدند .اما شنیده
میشود در امتیازات نهایی ،امتیاز همراه اول باالتر از ایرانسل بوده و به همین دلیل هم نام این شرکت پیش از
اپراتور دوم در مراسم اعالم شد .رایتل نیز تقدیرنامه یک ستاره دریافت کرد.

تـازهتریـن اخبــار ،گزارشهـا و تحلیلهای
فناوری اطالعات و ارتباطات را در کانـال
فنـاوران دنبـال کنیـد.
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