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 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

تعرفه صدور مجوز
 نماد اعتماد الکترونیکی 

تصویب شد

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد:

جزییات اعطای تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان 

سیل زده

با وجود مخالفت معاونت علمی ریاست جمهوری

آیین نامه نظارت
 بر تاکسی های اینترنتی 

تدوین می شود

توییتر
 4800 حساب کاربری ایرانی 

را مسدود کرد

صفحه2

صفحه4

صفحه2

صفحه3

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه 
خدمت صدور مجوز نماد اعتم���اد الکترونیکی را با 
هدف احراز صالحیت واحدهای کسب  وکار الکترونیک 

تصویب کرد.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی از ش����رکت های دانش بنیان مستقر در 

پارک علم و فناوری پردیس بازدید کرد.
الریجانی در جریان این بازدید گفت: تردید نکنید در کش����ور اراده و سمت گیری در 
جهت کمک به شماهاست و ما نیز آمادگی داریم در بخش های قانون گذاری و هماهنگی 

بین سازمان ها در جهت پیشبرد اهداف علم و فناوری کمک کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ممکن است سیستم دیوانی کشور کمی 
دست انداز داشته باشد اما شما مأیوس نباشید و پیش����نهادهای خود را در زمینه های 

مختلف توسعه و تسهیل امور ارایه دهید تا مشکالت هر چه سریع تر مرتفع شود.
رییس مجلس همچنین خطاب به مدیران بخش ه����ای مختلف پارک علم و فناوری 
پردیس نیز گفت: پیشنهادهای خود را در خصوص منافعی که در مناطق ویژه بخش های 
مختلف وجود دارد و این پارک می تواند همانند آنها از این منافع از جمله معافیت های 

مالیاتی یا ارزش افزوده استفاده برد را ارایه دهند تا در قوانین مربوطه گنجانده شود.
 رییس پارک فناوری پردیس نیز در این دیدار گفت: پیگیر این موضوع هس����تیم که 
ناحیه نوآوری را نزدیک به تهران و منطقه وی����ژه اقتصادی فناوری را در پارک پردیس 

باحمایت دولت و مجلس ایجاد کنیم.

چرا بیت کوین 
رشد کرد

صفحه4

بیلی بامبرو

رییس مجلس شورای اسالمی
 در بازدید از پارک فناوری پردیس اعالم کرد:

آمادگی مجلس برای 
تصویب قوانین حمایتی

 از استارتاپ ها و دانش بنیان ها

تشکیل کنسرسیومی از غول های فناوری برای نظارت 

رمز ارز فیس بوک
 به مرحله عرضه نزدیک شد

فیس بوک ابتدا فهرس���ت دوس���تان تان را در خود داشت؛ بعد 
عکس های ش���ما و س���پس خاطرات و روزنوش���ت های شما را 
دربرگرفت و حاال، در آخرین تالش���ش برای وارد ش���دن هرچه  
 بیش���تر به زندگی روزانه م���ردم، می خواه���د وارد کیف پول

 شما شود.
صفحه4

صفحات2و 3

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

شرکت های دانش بنیان
 ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند

PB


