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معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرداخت عوارض
 همه آزادراه ها 

امسال الکترونیکی می شود

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال معاونت علمی اعالم کرد:

پیگیری اتصال 
استارت آپ ها

 به پایگاه های داده دولتی 

تذکر به دولت
 برای اجرا نشدن

 مصوبات دولت الکترونیکی

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران:

ثبت سفارش
 تجهیزات زیرساختی فاوا 
امروز از سر گرفته می شود

بنا ب��ه اع��ام محم��د فرج��ی، ریی��س اتحادیه 
صنف فن��اوران رایانه تهران، ثبت س��فارش واردات 
تجهی��زات زیرس��اختی فن��اوری اطاع��ات ک��ه 
 متوقف ش��ده بود، از فردا )سه ش��نبه( مجددا انجام 

خواهد شد.
فناوران- ماجرای عدم ثبت س��فارش تجهیزات 
زیرس��اختی فناوری اطاعات به دلیل وجود تولید 

داخل، به یک کاف سردرگم تولید شده است.
در حالی که س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای روز 
گذش��ته اعام کرد ک��ه به گفت��ه مقام��ات وزارت 
صمت، این مش��کل برطرف ش��ده، س��اعاتی بعد، 
 تع��دادی از واردکنن��دگان از ت��داوم مش��کل 

خبر دادند.
حاال هم ریی��س اتحادیه صن��ف فن��اوران رایانه 
تهران اعام کرده که طی مذاکره ب��ا مدیرکل برق، 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، توافق ش��ده که 
 مشکات از فردا )سه شنبه( حل شود و ثبت سفارش

 انجام کیرد.
بنا به اعام روابط عموم��ی اتحادیه فناوران رایانه، 
در ادامه مذاکرات رییس اتحادیه در خصوص مشکل 
 ،IT بسته ش��دن ثبت س��فارش کاالهای ضروری
امروز طی جلس��ه ای با کیوان گردان، مدیرکل برق، 

فلزی و ل��وازم خانگی وزارت صمت موافقت ش��د تا 
مشکات ثبت س��فارش کاالهای فناوری اطاعات 
مرتفع و ش��رایط  ثبت س��فارش آن از فردا به روال 

سابق بازگردد.
بر اساس این گزارش، محمد فرجی رییس اتحادیه 
صنف فناوران رایانه تهران پ��س از مذاکره تلفنی با 
یداهلل صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
اس��تان تهران در خصوص بسته شدن ثبت سفارش 
کاالهای ضروری، در جلس��ه ای حض��وری با کیوان 
گردان مدی��ر کل برق، فلزی و ل��وازم خانگی وزارت 
صمت، مشکات و تبعات منفی این تصمیم را مطرح 
کرد و همانجا طی کنفرانس تلفنی با مهدی صادقی 
نیارکی، معاون امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بررسی مسایل پیرامون ثبت سفارش کاال، 
موافقت شد تا ثبت سفارش کاالهای IT به روال سال 

سابق برگردد.
بنابراین ثبت سفارش این کاالها از صبح فردا بدون 

هیچ مشکلی صورت خواهد پذیرفت.
گفتنی اس��ت که پیش تر ثبت سفارش تجهیزاتی 
مانند پردازنده، س��رور، تجهیزات شبکه و ابزارهای 
ذخیره س��ازی SAN ب��ه بهانه وج��ود تولید داخل 

متوقف شده بود.

نیاز شرکت های دانش بنیان 
تنها تسهیالت نیست
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اطالعات بیشتر:

فصـــل ســـبز ســـال
 روی نبض دیجیتال!

ایرانسل

ایـرانسـل؛ نبض زنـدگی دیـجـیتال
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