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مغز متفکر هک
سونی و مایکروسافت به زندان افتاد
آدام ماد  20س���اله و طراح برنامهای به نام  Titanium Stresserکه عامل اصلی حمالت
هکری به سونی و مایکروسافت بوده و با این کار خود جهان را به آشوب کشید ،به دو سال زندان
محکوم شد.
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نخستینروزنامه
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 1000تومان
عکسیک

نامزدهای ریاست جمهوری از فاوا هم گفتند

واقعیتهای شبکه ملی
اطالعات

دولت الکترونیکی روی میز مناظره

در نخستین دور از مناظرات کاندیداهای ریاس����ت جمهوری ،سوالی درباره
های اجرایی ،سبب بحث درباره موضوع دولت
بهبود ارایه خدمات در دس����تگاه
الکترونیکی شد.

وزیرعلوم :شرکتهای دانش بنیان
دردولت یازدهم  500میلیون دالر
صادرات کردهاند
وزیرعلوم ،تحقیقات وفناوری گفت :بیش از 500میلیون
دالرمحصوالت ش���رکتهای دانش بنیان درطول فعالیت
دولت تدبیر و امید به سایر کشورها صادر شده است.
ایرنا  -محمدفره���ادی ،دی���روز دراختتامیه
سیزدهمین جش���نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و
سومین المپیادطرح کسب وکار دانشجویی با بیان این
مطلب ،حمایت از39پارک علمی و فناوری و صدور مجوز
برای بیش از3هزار شرکت و موسسه دانش بنیان را از
اقدامات وزاتخانه متبوعش برشمرد و تصریح کرد:
بسیاری از این مجموعه ها از تسهیالت صندوق
نوآوری و شکوفایی استفاده کردهاند.

علی شمیرانی

@Shemirani

های اجتماعی
رییس دولت یازدهم با بیان اینکه این دولت در برابر فیلتر شبکه
های این دولت اکنون سایر کاندیداها امکان تبلیغات
مقاومت کرد ،گفت :با تالش
اند.
در فضای مجازی را یافته
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صفحه 2

راهکار سوخته

گالیه از فروش آنالین اجناس دست دوم

شبنم کـهـنچی
@Shkohanchi

سمسارها :توان مقابله با فروشگاههای
مجازی را نداریم

برابر پارسی برای abort
و مشتقهایش چیست؟

بررسیهای بازاری گویای این موضوع است که در سالهای اخیر همپای رشد خرید
و فروشهای اینترنتی ،فروش کاالهای کارکرده در فروشگاههای مجازی نیز داغ شده
که این موضوع موجب گالیه گروههای شغلی مانند سمسارها و فروشندگان کاالهای
کامپیوتری کارکرده شده است.
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دیدگاههای اهالی صنف درباره
حضور نماینده فاوا در شورای شهر
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از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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یوسف امیری
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با توزیع  98درصد سود در مجمع عمومي

همراهاول به هر سهم  700تومان سود داد
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رونمایی از G6

الجی در ایران

صفحه6

