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معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران:

ادعای لورفتن
 داده های چند نهاد

 در حال بررسی است

به ازای هر شاغل
 ۱۲ میلیون تومان تسهیالت 

پرداخت می شود

نتایج نظرسنجی اینستاگرامی وزیر ارتباطات 
نشان داد

تمایل مردم به استفاده
 از اینترنت خانگی 

در نامه ای به معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد

پیشنهادهای نصر کشور 
برای حل مشکالت

 کسب و کارهای حوزه فاوا 
در بحران کرونا

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای 
به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات پیشنهادهای اعضای این سازمان در سراسر 
کشور را برای کمک به کس��ب و کارهای آسیب دیده 
ازبحران کرونا و کاهش تاثیرات اقتصادی ناشی از این 

بحران ارایه کرد.

در متنی طعنه آمیز با انتقاد از بنی صدر صفتان و الیوهای متعفن اینستاگرام

جاویدنیا از معاونت فضای مجازی 
دادستانی خداحافظی کرد

جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادس��تانی کل کش��ور در متنی که در کانال 
شخصی اش در سروش پالس منتشر کرد، برکناری خود را از این سمت اعالم کرد.

فن�اوران- جاویدنیا در این مت��ن مفصل، بدون نام بردن از کس��ی، اف��رادی را به 
رفتارهای ضدانقالبی و بنی صدر گونه در جبهه فضای مجازی متهم کرده است. اگرچه 
با توجه به کدهایی که در این متن داده ش��ده، ش��اید بتوان افراد مورد خطاب و عتاب 

وی را شناسایی کرد.
جاویدنیا با بیان اینکه »حاضر نیستم در مسوولیتی باشم که نتوانم امر رهبرم را اجرا 
کنم« تلویحا از برکناری خود سخن گفته و نوشته است: » برخی هم گفتند حاال که می 
خواهند تو را بردارند این هوای نفس است که می خواهی رسوا کنی نفاق و خیانت را و 

این برای رضای خدا نیست.«
جاویدنیا در این متن به اینستاگرام نیز تاخته که نشان می دهد او موافق فیلترشدن 

این شبکه اجتماعی بوده ولی با ممانعت روبه رو شده است.
بخش��ی از متن خداحافظی جاویدنی��ا از معاونت فضای مجازی دادس��تانی به این 

شرح است:
»و خواهیم گفت که چه کردیم و چه کردند

چه فریادها زدیم که شنیده نشد و متهم شدیم به انقالبی بی تدبیر بودن
و به چه کس��انی بدون وابس��تگی به جایگاه و س��مت مان تاختیم و با تیغ قداست و 
مخفی شدن زیر پوسته نفاق و وصل کردن خود به امام و رهبرمان و ادعای والیتمداری، 

پیگیری منویات رهبر عزیزمان را بر نتابیدند و ما را گردن زدند...
بکشید ما را ملت بیدارتر خواهند شد... 

به زودی بار س��نگین این مس��وولیت با زحمات ش��بانه روزی جبهه ای که هر گونه 
ساماندهی فضای مجازی به ضررشان است از دوش بنده برداشته خواهد شد...

برای دوست گرامیم که در این سمت مش��غول خواهند شد آرزو دارم موتور حرکت 
انقالبی در فضای مجازی که گرم ش��ده به حرکت بیفتد تا انشاءااهلل به سرنوشت بنده 

دچار نشوند...
ای کاش کسانی که از مسوولیت داشتن فقط فریاد زدن بی عمل را آموخته اند و عمل 
نکردن به منویات مقام معظم رهبری را به جای ارتباط دادن به بی عرضگی خود به این 
و آن نسبت می دهند و ما نمی توانیم را بر سر ما می کوبند، لحظه ای غیرت کنند و فقط 

ساعاتی الیوهای متعفن اینستاگرام را ببینند و به غیرت انقالبی خود افتخار کنند که با 
شیوه عملکرد چندین ساله خود چه بر سر نسل جوان کشور آورده اند؟

ای کاش همچون حاج قاسم س��لیمانی با تمام توان به میدان می آمدند... نه اینکه با 
اشاره یک عده افرادی که خود را به مقام معظم رهبری وصل کرده اند اما بر خالف تمام 
فرمایشات ایشان عمل می کنند و دستور می دهند و مانع اجرای فرامین ایشان می شوند 
و بر خالف معظم له با کوچک ترین انتقادی دستور می دهند شخص از سمتش عزل شود 
و پر ادعاترین مس��ووالن والیتمدار هم تا جایی والیتمداری می کنند که این حضرات 
تشخیص بدهند و خط قرمزشان اوامر رهبری نیست بلکه اوامر این »خود رهبر پنداران« 

است اف بر شما و بر والیتمداری که نتیجه اش والیت غیر ولی باشد
لعنت شهدا و حاج قاسم و آه مادران شهدا و جانبازان بر مسوولی که امر صریح آقا را 
مستقیم از زبان مبارک بشنود و یا دستخط صریح ایشان را ببیند و برای اجرایش گریبان 

ندرد و حاضر نباشد هزینه ولی شود
من جواد جاویدنیا به عنوان س��رباز کوچک والیت اعالم می دارم حاضر نیس��تم در 

مسوولیتی باشم که نتوانم امر رهبرم را اجرا کنم
ای تیغ های تهمت و افترا ای تیغ های نامردمی آبروی من همچون جانم فدای انقالب 

و نظام و فدای رهبرم...
مرا فرا گیرید که دیگر طاقت ماندن و دیدن این بی غیرتی ها را ندارم.

خیلی ها گفتند و توصیه کردند االن وقت آمدن بیرون از سنگر و فدایی شدن نیست... 
باید سنگر را نگهداری...

اما وقتی می بینم س��نگرها یکی پس از دیگری سقوط می کند و همه در حال حفظ 
سنگر جایگاه خود هستند دیگر وقت سکوت نیست...

برخی هم گفتند حاال که می خواهند تو را بردارند این هوای نفس است که می خواهی 
رسوا کنی نفاق و خیانت را و این برای رضای خدا نیست...

به خداوند و به روح پدر جانبازم قس��م یاد می کنم سمت جدیدی که پیشنهاد شده 
برای من سمت کمی نیست که هوای نفس برای حفظ آن نتواند بر من غلبه کند

پس یا باید ماند و کاری کارستان کرد و خرمشهر فضای مجازی را با وجود بنی صدر 
صفتان آزاد کرد یا باید رفت و گوش��ه ای نشست تا دش��من بین از این بر جان و مال و 

ناموس و امنیت کشور تجاوز کند و ذلیالنه منتظر حمالت بعدی دشمنان بود.«
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