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عرضه  رایگان شش ماهه 
خدمات »ابرآروان«
 به ۳۰۰ استارت آپ

اطالعیه وزارت صمت: واردات موبایل تنها
 با ارز صادراتی امکان پذیر است

جوالن دوباره 
موبایل های قاچاق

 در بازار

با حضور رییس جمهور و  وزیر ارتباطات

نسل نوین  خدمات ابری 
آسیاتک افتتاح شد

پروژه های پیشران »اقتصاد دیجیتال« افتتاح شدند

 یک ماه اشتراک رایگان 
تلویزیون اینترنتی
 برای همه ایرانیان

روز پنج ش��نبه و ب��ا دس��تور رییس جمه��وری س��ه پ��روژه ب��زرگ در راس��تای توس��عه زیرس��اخت ش��بکه 
 مل��ی ارتباط��ات و همچنین ارتقا س��هم محتوای داخلی بر بس��تر این ش��بکه و یک ط��رح حمایتی از اس��تارت آپ ها

 افتتاح شد.
وزارت ارتباطات - در این جلسه  برای نخستین بار در کشور بیش از هزار کاربر با کمک یک پلت فورم بومی  ارتباطی 

)ویدئو کیک( بر بستر شبکه ملی اطالعات شرکت داشتند. 
 افتتاح یکی از بزرگترین دیتاسنترهای ایران

بر اساس این گزارش نخستین پروژه افتتاح شده، مرکز داده های بزرگ ایرانسل بود. در راستای تامین زیرساخت های 
اطالعاتی مورد نیاز برای ارایه خدمات عمومی  در کشور و اجرای تکالیف مندرج در اسناد باالدستی شبکه ملی اطالعات، 
شرکت ایرانسل هم  راستا با اهداف و برنامه های شبکه ملی اطالعات و در چارچوب سند معماری و طرح کالن این شبکه 

نسبت به ایجاد یک مرکز داده بزرگ با استفاده از به  روزترین فناوری های جهان اقدام کرد.
این مرک��ز داده 400 رکی، با س��رمایه گ��ذاری 1100 میلیارد تومانی ایجاد ش��ده ک��ه ظرفیت مراکز داده کش��ور 
را تا 25 درص��د افزایش می ده��د و در اج��رای آن از آخری��ن فناوری های روز دنیا اس��تفاده ش��ده اس��ت. این مرکز 
 داده در کالس مراک��ز داده مقی��اس ب��زرگ ق��رار دارد و ب��ا س��رمایه گذاری بخ��ش خصوص��ی آم��اده بهره برداری

 شده است.
با راه اندازی این پروژه یکی از مهم ترین ارکان زیرس��اخت های ش��بکه ملی اطالعات محقق شد و گام بلند دیگری در 
راستای دس��تیابی به هدف توس��عه محتوا و خدمات داخلی و کسب 70 درصدی آن از س��بد مصرفی کاربران برداشته 

خواهد شد.
همچنین با افتتاح این پروژه بخش مهمی  از نیازمندی  ارایه دهندگان خدمات عمومی به خدمات مراکز داده در شبکه 
ملی اطالعات تامین خواهد شد و بخشی از تکالیف دولت در تأمین زیرساخت های اطالعاتی شبکه ملی اطالعات به اجرا 
در خواهد آمد. جلوگیری از خروج اطالعات از کشور و تأمین اس��تقالل در فضای مجازی از دیگر کارکردهای این مرکز 

بزرگ داده ای است.

»می شودها« را دور بریزید
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ابر آروان در تفاهم نامه ای با سازمان فناوری اطالعات، 
به مدت شش ماه سرویس های ابری را به رایگان و در 
شش ماهه دوم با پنجاه  درصد تخفیف در اختیار ۳00 

استارت آپ در سراسر کشور قرار می دهد.

دبیر انجم��ن واردکنن��دگان موبایل گفت: پس 
از کاهش چش��مگیر واردات قانونی تلفن همراه و 
افزایش قیمت ها با همکاری دس��تگاه های دولتی 
تلفن های همراه دپو ش��ده در گم��رکات ترخیص 
شد و تا حدودی قیمت ها س��یر نزولی پیدا کرد اما 
معضل بزرگ تری مانند ورود موبایل های قاچاق به 

صفحه2بازار وجود دارد.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، پنج شنبه گذشته یک فرمان اجرایی به منظور اعمال کنترل 
روی شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر صادر کرد. ترامپ این شبکه های اجتماعی را به برخورداری 
از قدرت کنترل نشده متهم کرده است. این در حالی است که خود او از این شبکه های اجتماعی برای 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 استفاده کرده و برای انتخابات نوامبر آینده ریاست 

جمهوری ایاالت متحده نیز به شبکه های اجتماعی متکی است.
فناوران- فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا با هدف محدود کردن مصونیت قانونی شرکت ها 
در مدیریت محتوای ارسال شده از سوی کاربران صادر شده است؛ هدفی که به گفته متخصصان 
حقوقی، فراتر از اختیارات رییس جمهوری است؛ مگر اینکه او از طریق کنگره، اقدام به تصویب قانون 
جدیدی بکند. اما به هر حال صدور این فرمان، می تواند فش��ار سیاسی و مالی بیشتری را متوجه 
شرکت هایی مانند فیس بوک، توییتر و گوگل بکند و راه را برای ارایه دادخواست علیه این غول های 

صفحه4سیلیکون ولی و نظارت بیشتر رگوالتوری روی آنها باز کند.

فرمان اجرایی رییس جمهور ایاالت متحده برای محدودسازی پاراگراف 2۳۰

ترامپ علیه شبکه های اجتماعی

 علی شمیرانی
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