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وزیر ارتباطات:

بازار گوشی با تولید داخل 
تنظیم نمی شود

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی:

فروش 
کسب و کار های اینترنتی

 ۷۰ درصد کم شد
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار های 
مجازی گف��ت: بنا به آمار های موج��ود میزان فروش 
محص��والت در فروش��گاه های مج��ازی کاهش ۷۰ 

درصدی داشته است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه:

 IT قیمت  کاالهای
تا ۲۰ روز آینده
 کاهش می یابد

رییس اتحادیه فن��اوران رایانه گفت:  حداقل 
ت��ا 2۰ روز آینده با ترخیص کاال ه��ا از گمرک و 
توزیع آن در بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم 
بود و امیدواریم همکاران با این مس��اله هیجانی 

برخورد نکنند.

آغاز استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان

 روزنامه واشنگتن پست مدعی شد

حمله سایبری صهیونیست ها 
به بندر شهید رجایی

 ناکام ماند
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در گزارشی مدعی 
شد که رژیم صهیونیستی علیه تاسیس��ات »بندر شهید 
رجایی ایران« حمله س��ایبری داشته اس��ت. این اقدام با 
واکنش مناس��ب واحدهای پدافند غیر عامل ناکام مانده 

است.
نور نیوز - روزنامه واش��نگتن پس��ت چاپ آمریکا در 
گزارشی که دوشنبه ش��ب منتشر کرد به نقل از یک مقام 

دولت آمریکا و مقامات رسمی »یک دولت خارجی« مدعی 
شد که رژیم صهیونیستی علیه تاسیس��ات »بندر شهید 

رجایی ایران« حمله سایبری داشته است.
در همین رابطه یک مقام مسوول در بندر شهید رجایی 
گفت: در هفته گذش��ته برخی اختاللها در س��امانه های 
رایانه ای بندر به وقوع پیوست که می تواند ناشی از حمله 

سایبری باشد.

دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی، جزئیات طرح احراز هویت 
غیرحضوری برای دریافت کد بورسی سجام را با استفاده 

از تکنولوژی هوش مصنوعی توضیح داد.
مهر - مهدی محمدی با بیان افزایش تعداد متقاضیان 
دریافت کد بورس��ی و س��هامداری طی هفته های اخیر و 
مش��کالت مربوط به مراجعه حضوری این متقاضیان در 

دوران کرونا، اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیانی که 
برای دریافت کد بورسی در سامانه سجام ثبت نام می کنند 
مجبور به مراجعه به دفاتر کارگزاری و پیشخوان هستند. 
به همین دلیل موضوعی که برای رفع این مشکل مدنظر 
قرار دارد این است که مکانیزمی  طراحی شود تا دیگر نیاز 
به حضور فیزیکی برای دریافت این کد بورس��ی نباشد و 

رفت و آمد و مراجعه حضوری کاهش یابد.
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پنجره ای که جایگزین  خورشید می شود
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دبیر ستاد هوشمندسازی اعالم کرد

احراز هویت در سامانه سجام
 با تشخیص چهره 

برج نوآوری مروارید خلیج فارس افتتاح شد

زیرساخت های حوزه اینترنت چیزها توسعه می یابد
در ادامه سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به استان بوشهر، برج نوآوری مروارید خلیج فارس افتتاح 
شد. عالوه بر بهره برداری از فاز اول زیرساخت اینترنت چیزها مبتنی بر پروتکل LoRaWAN در این سفر، از 

چند محصول فناورانه جدید نیز رونمایی به عمل آمد.
معاونت علمی- سورنا ستاری در ابتدای ورود به استان بوشهر گفت:  پیش از این چند سفر کاری برای توسعه 
و گسترش اجزای مختلف زیست بوم نوآوری به استان بوشهر انجام گرفت، خوشحالم که در این سفر شاهد تحقق 
نتایج پیگری های قبلی هستیم و اس��تان بوشهر از چند مرکز و س��اختمان جدید در حوزه نوآوری از جمله برج 

صفحه3نوآوری مروارید خلیج فارس،  برخوردار می شود.  
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