ITM N.IR
هوش مصنوعی پیش بینی کرد:

فرانسه فاتح جام جهانی فوتبال

گلدمن س���اکس ،ش���رکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و
چندملیتی ،روش جالب و جدیدی برای پیشبینی نتایج جام جهانی
امسال انتخاب کرده است و باز هم میخواهد دل را به دریا بزند و با
وجود یک بار اشتباه بزرگ این فناوری ،باز هم از آن به عنوان پیشگو
استفاده کند.

نخستینروزنامه
فناوری اطالعات
وارتباطاتایران
چهارشنبه  23خرداد 97
 13ژوئن 2018
 28رمضان 1439
شماره 3032
سال سیزدهم

8صفحهرنگی
 1000تومان

صفحه8

وزارت اقتصاد با هفت سامانه
الکترونیکیتر شد

عکسیک

 ۳پیشنهاد برای عبور
از التهابات ارزی
سیامک پیربابایی
نایبرییس کمیسیون واردات اتاق ایران

صفحه 5

مردم کره شمالی
یهایی
چه گوش 
دست میگیرند

صفحه2

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت فاوا:

دولت دخالتی در بازار استارتآپها نمیکند

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایهگذاری وزارت ارتباطات گفت:
براي جلوگيري از تجمع ورود استارتآپها در يك حوزه خاص
نميتوان از طريق ساختارهاي دولتي كاري صورت داد .حميدرضا
احمديان كه در حاشيه جلسه كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران
صحبت ميكرد گفت :وقتي در زمينه تاكسييابهاي اينترنتي
يك شركت موفق ميشود ،شركتهاي بسيار ديگري نيز با
همان موضوع شروع به فعاليت ميكنند .البته به نظر من تا زماني
كه اندازه بازار جواب دهد اين موضوع هيچ
مش���كلي ايجاد نميكند .اما وقتي آنقدر
تعداد استارتآپهايي كه به يك موضوع
خاص ورود ميكنند ،زياد ميشود كه
آنهايي كه ميآيند به رشد مورد انتظار
نميرسند ،مشكل ایجاد میشود.
صفحه3

همراه اول باز هم
شفافترین شرکت بورسی شد

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار ،رتبه بندی  ۳۰۳شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب
برای دوره دوازده ماهه منتهی به پایان اسفندماه  ۹۶منتشر کرد و بر این اساس همراه
اول برای دومین دوره متوالی رتبه اول شفافیت مالی را از آن خود کرد.
صفحه3

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران:

صنف فاوا اظهارنامههای مالیاتی را
در کافینتهای مجاز تکمیل کند

صفحه5

ﭘﺮداﺧﺖ ﻓـﻄﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﮏ
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺮ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺻﺒﻮرى ﮔﺬﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮﺗﺎن در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻫﻤﯿﺸﮕﻰ ﺷﻤﺎ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮى از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻄـﺮﯾﻪ ﻋﺎم و ﮐﻔﺎره ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺤﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

روشﻫﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻄﺮﯾﻪ ﻋﺎم و ﮐﻔﺎره:
780 23540
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﮏ )ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج(
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرى دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

صفحه 6

سبیت به روسیه رسید

همزمان با برپایی نمایشگاه سبیت  2018در هانوور آلمان ،قرارداد برگزاری این نمایشگاه در روسیه نیز منعقد شد.
فناوران -اولین دوره  CeBIT Russiaیا سبیت روسیه از  19تا  21مارس  29( 2019اسفند  97تا دوم فروردین  )98در پارک
فناوری اسکولکوو مسکو برپا خواهد شد .موضوعات اصلی این رویداد نیز مواردی همچون اینترنت چیزها ،هوش مصنوعی ،بالکچین،
راهکارهای موبایل ،استارتآپها ،راهکارهای امنیتی و سیستمهای خودران اعالم شده است .این قرارداد بین شرکتنمایشگاههای آلمان
(دویچه مسه) و اسوتالنا فدوسیوا ،مدیرکل شرکت نمایشگاههای آلمان در روسیه امضا شده است.

مجمع مخابرات
امروز برگزار میشود

صفحه 3

نماد سپ
متوقف شد
صفحه 7

