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رییس کل بانک مرکزی:

سند کیف پول الکترونیکی 
به زودی ابالغ می شود

ریی��س کل بانک مرک��زی در تازه ترین پس��ت 
اینستاگرامی  خود از ابالغ سند کیف پول الکترونیکی 
و پرداخ��ت از طریق کیوآر ک��د در کوتاه ترین زمان 

ممکن داد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا:

۲ نظام تنظیم مقررات
 فضای مجازی 
تدوین می شود

رشد 30 تا 60 درصدی قیمت گوشی 

شبکه »شاد«
 تعادل بازار موبایل

 را به هم زد

ابالغ ۲ شیوه نامه جدید 
قانون دسترسی آزاد

 به اطالعات

امکان استفاده 
از تسهیالت صندوق توسعه  ملی 
برای شرکت های فاوا فراهم شد

درخواست تعدادی از طال ب و استادان حوزه علمیه از رییس دستگاه قضا

فیروزآبادی و آذری جهرمی  را 
محاکمه کنید!

با پیگیری ه��ای وزارت ارتباطات امکان اس��تفاده 
ش��رکت ها و واحدهای دانش بنیان ح��وزه ICT از 
تخفیف های و تسهیالت صندوق توسعه ملی فراهم 

شد.
رواب�ط عموم�ی وزارت ارتباط�ات- ب��ا 
پیگیری ه��ای وزارت ارتباط��ات و هماهنگی ه��ای 
 ICT انجام ش��ده، ش��رکت های فع��ال در ح��وزه
دارای پروان��ه به��ره ب��رداری از وزارت صنع��ت و 
واحده��ای دارای تاییدی��ه دانش بنی��ان می توانند 
 از تخفیف��ات و تس��هیالت صن��دوق توس��عه ملی

 استفاده کنند.
این مصوبه در حالی به تصویب رس��یده است که 
تاکنون ای��ن ش��رکت ها و واحدهای دان��ش بنیان 

حوزه ICT امکان اس��تفاده از تخفیفات و تسهیالت 
صندوق توس��عه ملی را نداش��تند و با اع��الم مرکز 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری از ۳۰ فروردین ماه 
ای��ن ش��رکت ها می توانن��د در راس��تای حمایت از 
ایجاد و توسعه کس��ب و کارهای بخش ارتباطات و 
 فناوری اطالعات از تس��هیالت صندوق توسعه ملی

 استفاده کنند.
بر اساس همین گزارش، شرکت های فعال در حوزه 
ICT دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت برای 
درخواست اس��تفاده از این تس��هیالت می توانند به 
صندوق توس��عه ملی و واحدهای دانش بنیان نیز به 

سایت دانش بنیان مراجعه کنند.

دستاوردهای ملی شبکه شاد
 به حاشیه نرود
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نامه سرگشاده انجمن آزمایشگاه های آزمون کشوری خطاب به سازمان رگوالتوری:

آماده ارایه مستندات و تخلفات امنیتی در حوزه تجهیزات شبکه هستیم

مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم، ش��ورای هماهنگی گروه های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از 
استادان، طالب و فضالی حوزه های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار محاکمه 

عامالن ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور شدند.
ف�ارس - متن این نامه بدین شرح اس��ت: امام خامنه ای درس��خنرانی ابتدای س��ال خود، فضای مجازی را ازجمله 

عرصه هایی معرفی کردند که قوت پیدا کردن درآن حیاتی است.

در نامه سرگش��اده رییس هیات مدیره انجمن آزمایش��گاه های همکار آزمون 
کش��وری و مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ای��ران به معاون وزیر 
و رییس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، آمادگی الزم برای ارایه مس��تندات مربوط به مش��کالت و مخاطرات 

امنیتی در حوزه تجهیزات شبکه، امنیت شبکه و تجهیزات رادیویی اعالم شد.
انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون کشوری - عطف به خبر مندرج در 
سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور مورخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری، 
خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر “درخواست 

ارایه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا در 1۳ س��ال گذشته” و 
طرح پاره ای از اتهامات و ادعاهای غیرفنی و غیرکارشناس��ی، ویدا سینا، رییس 
هیات مدیره انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون کش��وری و مدیر عامل مرکز 
تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران با ارسال نامه ای سرگشاده ضمن، استقبال از 
جریان ایجاد شده در کشور، خواستار برگزاری جلسه فوری و با حضور نمایندگان 
دس��تگاه های مرتبط با امنیت و اس��تاندارد برای ارایه مس��تندات، مشکالت و 
مخاط��رات امنیتی و اس��تانداردی در حوزه تجهیزات ش��بکه، امنیت ش��بکه و 

صفحه3تجهیزات رادیویی شد.

طرح اتاق بازرگانی آلمان برای حفظ محدودیت ها بدون اجبار به ماندن در خانه
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