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صفحه2

صفحه3

صفحه3

بسته های ویژه
 همراه اول و ایرانسل 

برای ماه رمضان
همراه اولی ها می توانن��د در ماه مبارک رمضان با ۵ 
دقیقه مکالمه، تا سقف ۵۵ دقیقه در هر تماس رایگان 

صحبت کنند.

چگونه گوشی خود را 
ضدعفونی کنیم

تعداد شتابدهنده های کشور
 از ۵۰ عبور کرد

روحانی: همه دستگاه ها 
موظف به همکاری در توسعه 

دولت الکترونیکی هستند
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه دستگاه ها موظف به 
همکاری بیش از پیش در زمینه توسعه دولت الکترونیکی 
در کشور هستند، گفت: توسعه دولت الکترونیکی نیازی 

حیاتی برای کشور است.
پایگاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری- حس��ن 
روحان��ی رئیس جمهور ب��ا قدردان��ی از تالش های همه 
کارکنان و مدیران وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
در آماده س��ازی زیرس��اخت ها برای توس��عه و کارآمدی 
دولت الکترونیکی، بر ضرورت بیش از پیش همکاری همه 

دستگاه ها در گسترش این امکان تأکید کرد.
رئیس  جمه��ور با اش��اره به ل��زوم تالش برای توس��عه 
همه جانبه دولت الکترونیکی در سراس��ر کشور، پرداخت 

17 میلیون فقره وام بدون حتی یک مراجعه حضوری به 
بانک ها را آزمون ب��زرگ کارآمدی دول��ت الکترونیکی و 

آماده بودن زیرساخت ها عنوان کرد.
روحانی همچنین افزایش سرعت اینترنت را موضوعی 
حائز اهمیت برشمرد و گفت:  امروز زندگی مردم با فضای 
مجازی در هم تنیده است و باید در این راستا اهتمام الزم 

را داشته باشیم.
وزی��ر ارتباط��ات نی��ز در ای��ن گفت و گو گزارش��ی از 
برنامه ریزی ها و تالش های انجام شده و در حال پیگیری 
در راس��تای توس��عه زیرس��اخت ها برای کارآمدتر شدن 
دولت الکترونیکی، افزایش سرعت اینترنت و افزایش ارائه 

خدمات به مردم در این حوزه ارائه کرد.

مع��اون وزی��ر ارتباط��ات از اج��رای مصوب��ه جدی��د خدم��ات ارزش اف��زوده از 1۵ اردیبهش��ت م��اه توس��ط 
 اپراتوره��ای موبای��ل خب��ر داد و گف��ت: از این پ��س دریافت پیام��ک ارزش اف��زوده نیازمن��د خرید اعتبار از س��وی

 مشترک است.
مهر - حسین فالح جوشقاتی در خصوص مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر شرایط جدید استفاده 
از خدمات ارزش افزوده پیامکی که با هدف حمایت از حقوق مش��ترکان تلفن همراه و الزام مصوبه شورای عالی مجازی 

تصویب شد، توضیح داد.

شیپور بورسی می شود

صفحه2

نقدی به اظهارات مدیرعامل 
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک 

بر اشتباه ده ساله
 پافشاری نکنید!

 رحیم ناصری
صفحه2

معارفه جواد بابایی
به عنوان معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور 

همه گیری ویروس کرونا ب��ه طور حتم به 
م��ردم کل جهان ی��اد داد که بع��د از بازدیِد 
هر ج��ای عمومی دس��ت های خ��ود را کاماًل 
بشویند و کمتر دستش��ان را به صورت خود 
بزنند. با این حال، هنوز هم افرادی هس��تند 
که بهداشت گجت ها را جدی نگرفته یا پشت 
گوش می اندازن��د؛ به خص��وص آن هایی که 
در روز صدها ب��ار به آن ها دس��ت می زنیم و 
 بعدش با همان دس��ت، صورت خود را لمس 

می کنیم. 
صفحه2

با مصوبه رگوالتوری از نیمه اردیبهشت ماه

 VAS ارسال پیامک های
منوط به پیش خرید می شود

شیپور اعالم کرد که با توجه به درآمدزایی و بلوغ قصد دارد در سال جاری، سهام خود را در بورس عرضه کند.
آی تی من- با توجه به رشد درآمدزایی و بلوغ مجموعه شیپور، عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار سرمایه 

به تصویب هیات مدیره رسید.
درپی رونق اخیر بازار سرمایه ایران و شرایط مساعد جهت ورود شرکت های خصوصی پیشرو به این بازار، 

هیات مدیره شرکت نت تجارت اهورا )شیپور( با پیشنهاد عرضه عمومی سهام این شرکت موافقت کرد.
 رضا اربابیان، مدیرعامل شیپور با بیان اینکه عرضه عمومی س��هام این شرکت یکی از اهداف سال 1۳۹۹ 
شیپور است، از انعقاد قرارداد مشاوره پذیرش این شرکت در پی تصویب این استراتژی با یکی از مشاوران مالی 
خوشنام خبر داد.  وی افزود: با توجه به رشد و دس��تاورد های اخیر این شرکت در صنعت نیازمندی ها به نظر 

می رسد هم اکنون زمان مناسبی جهت ورود این شرکت به بازار سهام باشد.
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