
 یکشنبه 5 خرداد 98
 26 مه 2019

 20 رمضان 1440
 شماره 3254

 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

برنامه های فیس بوک 
برای راه اندازی 

 GlobalCoin رمزارز
در سال آینده

با تشکیل کمیته ای 
در مرکز ملی فضای مجازی

ادعای پیشرفت 80 درصدی 
شبکه ملی اطالعات
 بررسی می شود

بررسی یونسکو نشان داد:

دستارهای صوتی هوشمند 
موجب تقویت تبعیض 

جنسی می شوند

کسبه بازار موبایل بالتکلیف هستند

گوشی قاچاق مسافری 
یا واردات رسمی؟

امنیت اطالعات کاربران 
کیلویی چند؟

 GNAF ،شبکه ملی اطالعات، صنعت فضایی
و توسعه خدمات دولت الکترونیکی

 پروژه های اولویت دار 

حوزه ICT اعالم شد
صفحه4

صفحه2

صفحه4

صفحه2

صفحه4

صفحه2

صفحه3

معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۷۶ پروژه اولویت دار دستگاه های مختلف 
»مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را ابالغ کرد.

 طبق این ابالغیه ۱۹ دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباط و فناوری اطالعات، وزارت امور 
اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت راه وشهرس���ازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، س���ازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، 
بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری/
صنعتی ویژه اقتصادی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در 

سال جاری دارای پروژه اولویت دار خواهند بود.

در حالی که از اوایل سال جاری گفته شده بود که سامانه رجیستری گوشی های مسافری بسته 
می شود و کس����به بازار برای وضعیت جدید برنامه ریزی کرده و اقدام به خرید گوشی از برخی 
شرکت های رس����می واردکننده موبایل کردند، حاال باز شدن دوباره سایت رجیستری گوشی های 

مسافری مشکلی تازه برای کسبه بازار به وجود آورده است.

فیس بوک در حال برنام���ه ریزی برای عرضه 
رمز ارز خود در اوایل سال 2020 میالدی است؛ 
رمزارزی که به میلیون ها کاربر فیس بوک امکان 

انجام پرداخت دیجیتال خواهد داد.

علی فخار

تولید روبات ارزان  برای یاری کهنساالن
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