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اعالم فراخوان عمومی 
برای متقاضیان ایجاد مراکز داده و ارایه خدمات ابری 
سازمان فناوری اطالعات ایران مهلت ارسال مدارک فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی متقاضیان ایجاد 

مراکز داده و ارایه خدمات ابری در قطب های مرکز داده تمدید کرد.
فناوران- سازمان فناوری اطالعات اعالم  کرد: پیرو فراخوان ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری برای 
ایجاد مراکز داده بزرگ و خدمات ابری در قطب مراکز داده که در شهریور سال 97 اعالم عمومی شده بود، 

تعدادی از  سرمایه گذاران حائز شرایط شناسایی شده و به زودی اعالم خواهد شد. 
این سازمان افزود: با عنایت به درخواست های متعدد دریافتی از سایر متقاضیان و وجود ظرفیت سرمایه 
گذاری در سایر قطب های مراکز داده، بدین وسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید ضمن کسب 
اطالع از شرایط، روش و شاخص های ارزیابی و سرمایه گذاری موردنیاز، اسناد تکمیل شده خود را حداکثر 
تا روز شنبه 18 خرداد ماه به نشانی الکترونیکی mdcghotb@ito.gov.ir ارسال یا از طریق پست 

سفارشی به دبیرخانه سازمان فناوری اطالعات ایران تحویل دهند.

بانک مرکزی دستورالعمل شش  بندی را درباره جایگزینی رمزهای دوم یکبار مصرف با رمزهای 
ایستا ابالغ کرد.

ایِبنا- بانک مرکزی در خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به جای رمزهای ایستا دستورالعملی را در 
۶ بند به بانک ها و موسسات اعتباری ابالغ کرد. متن دستورالعمل به این شرح است:

1- از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش های بدون حضور کارت بر 
عهده بانک ها بوده و هرگونه مسوولیت استفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های 
امنیتی در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مراجع قضایی 

برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.
2-  جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه های ارتقای 
سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به اینکه امنیت بخش الینفک هر خدمتی است، 

نباید هیچ هزینه ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.
3- بانک ها می توانند با قبول مسوولیت هرگونه سوءاستفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارت 
احتمالی وارد شده به مشتریان برای تراکنش های کم مقدار )با سقف کمتر از ۵ میلیون ریال در 
روز برای تمامی تراکنش ها و همچنین تراکنش هایی که ذینفع آن دس���تگاه های عمومی نظیر 

صادرکنندگان قبض باشند( استفاده از مرزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.
4- در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری که ب���ا تایید بانک مرکزی متضمن تایید 
هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب باشد را اجرایی کند، می تواند از این راهکار به عنوان 

جایگزین رمز پویا استفاده به عمل آورد.
5- هرگونه فرآیند تامین امنیت پرداخت های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه های منطقی و 
معقول و مطابق با قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته 

و صرفه و صالح بانک به طور کامل در آن مدنظر قرار گیرد.
6- به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز، محدود به استفاده 
از برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند نش���ده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، 
پیام رسان های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

دستورالعمل ۶ بندی بانک مرکزی درباره رمزهای دوم یکبار مصرف

مسوولیت سوءاستفاده  
ناشی از رمز ایستا 
به عهده بانک هاست

صفحه2

ممنوعیت درج 
قیمت مسکن در سایت ها
 دو  روز هم  دوام نیاورد!

صفحه2

کیوسک فروش شیائومی 
در هند 

راه اندازی شد
صفحه3

واتس اپ 
به جاسوس افزار اسراییلی 

آلوده شد
صفحه4

آغاز  ساماندهی
 کافی نت ها برای ثبت 

اظهارنامه مالیاتی

معاون وزارت ارتباطات:

80 درصد زیرساخت 
شبکه ملی اطالعات 

محقق شد

صفحه3

اولتیماتوم مسووالن برای آرام کردم 
بازار مس���کن و خودرو منجر به حذف 
قیمت از روی س���ایت های درج آگهی 
ش���د، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره 
قیمت های کاذب به سایت ها بازگشتند.
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