
 نارضایتی 44 درصدی
از پیامک های تبلیغاتی

ستاد مبارزه با قاچاق کاال:
 سامانه رجیستری 
 موبایل مسافری 

 به روی قاچاقچی 
باز نمی شود

 رونمایی هوواوی 
از سیستم عامل هونگ  منگ

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

ابهام در بازگشت ارز 
صادرکنندگان خدمات 

فنی و مهندسی

 متن کامل آیین نامه 
حمایت از شرکت های نوپا 

تصویب آیین نامه سرمایه گذاری 
خطرپذیر شرکت های وزارت ارتباطات

 برای صدور ای نماد تعرفه 175 هزار تومانی تعیین شد

 درآمدزایی
 9 میلیارد تومانی »ای نماد« 
از کسب و کارهای اینترنتی
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با تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از این پس تعرفه 175 هزار تومانی برای صدور ای نماد 
دریافت می شود که در نتیجه درآمدی حداقل 9 میلیارد تومانی از کسب و کارهای موجود برای صادرکننده نماد 

در پی خواهد داشت.
شنیده می شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد صدور ای نماد را به بخش خصوصی واگذار کند و تعیین 
تعرفه راه را برای تحقق چنین خواسته ای باز می کند. گفته می شود محاسبه هزینه 175 هزار تومانی هم با توجه به 

هزینه های احتمالی بخش خصوصی درنظر گرفته شده است.

هیات وزیران در جلسه 1398/2/29 به پیشنهاد شماره 19787/1 مورخ 1397/2/24 وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه 

حمایت از شرکت های نوپا را تصویب کرد.

بر مبنای آمار نظرسنجی اعالم شده از 
سوی وزارت ارتباطات، 55 درصد مشترکان 
تلفن همراه به کاهش پیامک های تبلیغاتی 

مزاحم رای داده اند.

انتظاراتی که از غول ها در کامپیوتکس 2019 داریم

 سه شنبه 7 خرداد 98
 28 مه 2019

 22 رمضان 1440
 شماره 3255

 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

 شرکت مخابرات ایران 
به هر سهم 416 ریال سود داد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات 
ایران، یکش���نبه 5 خرداد 98 برگزار و مبلغ 41۶ ریال سود 
 به ازای هر سهم مخابرات ایران به سهامداران اختصاص داده 

شد.
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