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وزیر ارتباطات: با هدف افزایش بهره وری
 محصوالت کشاورزی صورت می گیرد 

تاسیس پارک فناوری 
برای کسب وکارهای 

فضاپایه 

در سامانه سام وزارت اقتصاد

صدور مجوزهای صنفی 
و مجازی در اولویت 

الکترونیکی شدن قرار گرفت

مدیرعامل شرکت سهامی 
 نمایشگاه های بین المللی اعالم کرد:

اختصاص سالن به 
استارت آپ ها و دانش بنیان ها 

در تمامی نمایشگاه ها

ارتباط گمرک و ناجا 
در طرح رجیستری قطع نمی شود

درآمد
 235 میلیون دالری دولت

 از اجرای رجیستری

درآمد حیرت انگیز  گوگل
 از محل محتوای خبری

رسانه ها از شرکت های 
بزرگ فناوری ناراضی اند

صفحه2

صفحه3

صفحه3

صفحه4

گوگل  در سال گذش���ته میالدی مبلغ 
4.7 میلیارد دالر از محل تبلیغات در قالب 
محتوای خبری درآمد داشته که تقریبا برابر 
با درآمد کل صنعت اخبار آنالین در آمریکا 

است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران با اشاره به ضرورت مقابله 
با رخدادهای امنیتی حوزه فضای سایبری از تشکیل تیم واکنش سریع برای 
مقابله و پیشگیری خبر داد و گفت: تشکیل این تیم با محوریت مرکز ماهر و 
با حضور مدیران فناوری اطالعات دستگاه های اجرایی استان تهران این مهم 

محقق می شود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات- مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات استان 
تهران در اولین جلسه کارگروه و فناوری اطالعات پدافند غیرعامل استان تهران 
گفت: وزارت ارتباطات با همکاری مرکز ماهر و معاونت امنیت سازمان فناوری 
اطالعات ایران برای مقابله با رخدادهای امنیتی در فضای سایبری آموزش هایی 

ارایه می دهد تا تیم واکنش سریع با حضور مدیران فنی دستگاه های اجرایی 
ایجاد شود.

رضایی همچنین با توجه به ابالغ انتظارات و برنامه های حوزه پدافند غیرعامل 
از طرف استانداری تصریح کرد: برای انجام تکالیف مقرر در این ابالغیه برنامه 

مدونی تهیه و در چارچوب زمانی مشخص شده انجام می شود.
وی همچنین ضمن اعالم آماده ش���دن طرح الزامات و سیاست های امنیتی 
در دس���تگاه های اجرایی برای ابالغ، از ایجاد برنامه مدون بازدید و بررسی از 
وضعیت فناوری اطالعات از لحاظ ساختار، تجهیزات و تحلیل نقاط  آسیب پذیر 
دستگاه های اجرایی سطح استان  برای مقابله با تهدیدات در حوزه فاوا خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر افزایش ظرفیت های صادراتی مازندران تأکید 
کرد و از افتتاح پارک فناوری فضایی برای کسب وکارهای فضاپایه باهدف افزایش 

بهره وری محصوالت کشاورزی خبر داد.
روابط عمومی وزارت ارتباطات- محمدجواد آذری جهرمی در سفر یک روزه 
خود به استان مازندران و با حضور در همایش بین المللی معرفی فرصت های تجاری 
و سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه تس����هیل در صدور مجوزها و فرآیندها یکی 
از وظایف دولت در حوزه سرمایه گذاری است، افزود: وزارت ارتباطات با همکاری 
وزارت اقتصاد راه اندازی پنجره واحد صدور مجوزها برای استان مازندران را به صورت 
جدی پیگیری می کند و باید تالش کنیم این پنجره واحد تا پایان س����ال جاری 

راه اندازی شود.
وزیر معین اقتصاد مقاومتی اس����تان مازندران با اشاره به اینکه دو برنامه جدی 
برای توسعه سرمایه گذاری در اس����تان مازندران وجود دارد، گفت: به دلیل اینکه 
در این استان در حوزه کشاورزی سطوح کشت و منابع آبی قابل افزایش نیست از 
سرمایه گذاری هایی باهدف افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی حمایت می شود 
و این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران نیز مورد تأکید بوده است.

وی به فعالیت اس����تارت آپ ها باهدف افزایش بهره وری اشاره کرد و افزود: پارک 
فناوری فضایی برای کس����ب وکارهای فضاپایه با در اختیار قرار دادن اطالعات به 
کشاورزان باعث افزایش بهره وری در این حوزه می شود که تا پایان سال جاری به 

بهره برداری می رسد.
آذری جهرمی ارائه تسهیالت برای پروژه های اس����تان مازندران را یکی دیگر از 
برنامه های دولت اعالم کرد و گفت: در این حوزه بر اس����اس قانون از سهمیه ۱۰ 
درصدی کش����اورزی و ۱۰ درصدی صنعت برای پرداخت تسهیالت یا از ظرفیت 
وام های اشتغال زایی می توان استفاده کرد و مشکلی برای تأمین منابع مالی وجود 

ندارد.

تشکیل تیم واکنش سریع
 برای مقابله با رخدادهای امنیتی فضای سایبر استان تهران
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