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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که روز گذشته برای پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر 
شده بود، نتوانست در یک مورد نمایندگان را قانع کند و به این ترتیب نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد.  در 
این جلسه نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اجرای مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسط وزارت 
ارتباطات شد و گفت: مناطق روستایی حوزه انتخابیه اهر و هریس فاقد زیرساخت های ارتباطی مناسب هستند. 
محمود نگهبان سالمی نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی نیز در توضیح سوال ملی خود از 
وزیر ارتباطات، گفت: براساس بند )ط( ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، از وظایف 
این وزارتخانه این است که در حوزه دسترسی به خدمات مخابراتی، پستی و فناوری و اطالعات برای هر یک از آحاد 
کشور و نقاط روستایی و دورافتاده، تسهیل و تسریع داشته باشد، اما متاسفانه در حال حاضر برقراری سیستم های 
ارتباطی در روستاها و به دنبال آن دسترسی به خدماتی همچمون توسعه فضای دولت الکترونیکی و ارایه خدمات 
الکترونیکی در مناطق محروم و ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات به منظور فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 

با هدف کاهش مهاجرت از روستاها و ارتقای سطح درآمد روستاییان موثر واقع نشده است.

وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

جهرمی: 
دستاوردهای ملی را

 به دلیل مشکالت منطقه ای 
زیر سوال نبرید

فناوری، قاتق نان و قاتل جان 
معترضان در هنگ کنگ

هنگ گنگ دومین بار در 5 س���ال گذش���ته، صحنه ناآرامی ها و 
اعتراضات مردمی و این بار اعتراض به الیحه اس���ترداد مجرمان به 
چین است. معترضان برای سازمان دهی اعتراضات خود از شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها استفاده می کنند؛ اما سوءاستفاده از همین 

ابزارهای فناورانه از سوی پلیس، آنها را نگران کرده است.
صفحه4

 آگهی پذیره نویسی 
افزایش سرمایه

رجوع به صفحه 3

شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام( 
 ثبت شده به شماره 317512 
با شناسه ملی 10103560453
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صفحه3

صفحه2

جزییات بسته حمایتی
 صندوق نوآوری از استارتاپ ها

سازمان نظام  صنفی رایانه ای
 در حمایت از اسنپ بیانیه صادر کرد  

تاکسی های اینترنتی 
سهمیه طرح ترافیک نمی گیرند

عکس: خبرگزاری خانه ملت 

PB


