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فناوران - حسین فالح جوش��قانی رییس رگوالتوری در توییتر نوشت: تقاضای صدور دس��تور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به »پایان وس« در دیوان 
عدالت اداری رد شد.

وی تاکید کرد: برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.

وزیر ارتباطات: 

هر دستگاهی مسوول صیانت از اطالعات خودش است

دریچه

آمار سال 97 و 98 نشان داد
ریزش مشترکان اینترنت ثابت کشور 
تعداد مش��ترکان اینترنت پهن باند ثابت تا پایان 
سال ۱۳۹۸، ۹ میلیون است که نسبت به آمار ۱۰ 

میلیونی سال ۱۳۹۷، با کاهش مواجه شده است.
ایس�نا - تعداد مش��ترکان اینترن��ت پهن باند 
طبق آخرین آمار منتشرش��ده در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال ۱۳۹۸، 
۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ اس��ت که شامل ۶۸ 
میلی��ون و ۹۹۲ ه��زار و ۱۱۵ مش��ترک اینترنت 
پهن باند سیار و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ مشترک 

اینترنت پهن باند ثابت می شود.
مطابق این آمار، ضریب نف��وذ اینترنت پهن باند 
تا پای��ان س��ال ۱۳۹۸، ۹۳.۹۱ درصد اس��ت که 
۸۳.۰۵ درصد آن مربوط ب��ه ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند سیار و ۱۰.۸۶ درصد ضریب نفوذ اینترنت 
پهن باند ثابت است. این در حالی است که ضریب 
نفوذ اینترن��ت پهن باند در س��ال ۱۳۹۷، بیش از 
۹۰ درصد، در س��ال ۱۳۹۶، بیش از ۷۸ و در سال 

۱۳۹۵، بیش از ۵۳ درصد بود. 
همچنین تعداد مش��ترکان اینترنت پهن باند تا 
پایان سال ۱۳۹۷، ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۹۵، 
ش��امل ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مش��ترک 
اینترنت پهن باند سیار و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و 
۴۸۳ مشترک اینترنت پهن باند ثابت بوده است. این 
آمار حاکی از آن است که اگرچه تعداد مشترکان و 
ضریب نفوذ اینترنت پهن باند افزایش یافته، اما این 
افزایش در حوزه اینترنت سیار بوده و اینترنت ثابت 

در این یک سال با کاهش مواجه شده است.

 ICT مرکز رشد
تا پایان سال افتتاح می شود

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه این پژوهش��گاه در اجرای مرکز رشد کامال جدی 
اس��ت و آمادگی ش��روع کارهای اجرایی را دارد، گفت: 

انشاءاهلل تا پایان سال مرکز رشد افتتاح می شود.
مهر- جلسه مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات ب��ا پ��ارک فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات با 

محوریت اجرای مرکز رشد برگزار شد.
وحید یزدانیان در این جلسه با بیان اینکه پژوهشگاه 
ICT موسس و والد پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
است، گفت: همکاری پژوهشگاه و پارک تاثیر مضاعفی بر 
رشد شرکت های دانش بنیان این حوزه خواهد داشت.

در این جلسه محمدجعفر صدیق رئیس پارک فناوری 
اطالعات و ارتباطات نیز گفت: برای مرکز رشد، فضایی 
اختصاص خواهیم داد و کمیته مشترکی تشکیل دهیم 

تا به سرعت مرکز رشد ایجاد شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات با بیان اینکه مس��وولیت نظارت در 
برابر حمالت سایبری تقسیم بندی شده است، گفت: از سوی دیگر نیز باید 

دستگاه ها اهتمام بیشتری کنند.
مهر - محمدج��واد آذری جهرمی در خصوص افش��ای اطالعات برخی 
سازمان ها و اقدامات وزارت ارتباطات در راس��تای صیانت از این اطالعات 
اظهار کرد: در شبکه ملی اطالعات ش��رکت ها و نهادهای مختلف فعالیت 
می کنند و طبق سند امنیتی که در شورایعالی فضای مجازی برای امنیت 
و صیانت از اطالعات سازمان ها به تصویب رسیده هر دستگاهی در الیه اول 

موظف به حفظ امنیت اطالعات دستگاه خودش است.
وی افزود: به عنوان مثال، مسوولیت اطالعاتی که در وزارت نیرو میزبانی 
می شود با خودش است؛ مس��وولیت امنیت اطالعاتی که در وزارت اقتصاد 
است با خود وزارت اقتصاد است و اطالعاتی که در بخش خصوصی نگهداری 

می شود نیز مسوولیت نگهداری آن اطالعات با بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات گفت: وقتی حمله سایبری صورت گرفت، دسته بندی هایی 
وجود دارد؛ مس��وولیت رسیدگی به حمالت س��ایبری در مراکز حساس و 
زیرساخت های حیاتی کشور با وزارت اطالعات است؛ مسوولیت رسیدگی 

به حمالت سایبری سازمان های دولتی غیر حساس با وزارت ارتباطات است 
و مسوولیت رسیدگی به کسب و کارها با پلیس فتا است.

جهرم��ی درب��اره دالیل اصل��ی حم��الت س��ایبری گف��ت: اول اینکه 
دستگاه هایی که مسوول حفظ اطالعات هس��تند اهتمام به مسئله امنیت 
ندارند؛ آیا اینها نباید رها باش��ند؛ نه. بلکه باید دس��تگاه ناظ��ر به این درز 
اطالعات رسیدگی کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه 
دس��تگاه های ناظر بر امنیت اطالعات باید مراکز حساس و حیاتی کشور، 
س��ازمان های دولتی و بخش های خصوصی را پایش مس��تمر کنند، گفت: 
اگر وزارت اطالعات، وزارت ارتباطات و پلیس فتا دیدند امنیت یک بخش 
دچار خدشه شده باید تذکر بدهند؛ ما و دستگاه های ناظر، مسوول نظارت 

بر دستگاه ها هستیم که پروتکل ها را رعایت کنند.
به گفته وی، هم باید دستگاه ها اهتمام بیشتر کنند هم ناظران کار بایستی 

پروتکل ها را رعایت کنند. 

در یک تصمیم ناگهانی
بارگذاری سامانه امالک

 به سازمان دارایی واگذار شد
معاون اول رییس جمهور واگذاری سامانه امالک و اسکان 
به سازمان امور مالیاتی را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد 

ابالغ کرد.
مهر - اسحاق جهانگیری روز قبل سامانه امالک و اسکان 
موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را 
راه اندازی آن برای تشخیص خانه های خالی، بر عهده وزارت 
راه و شهرس��ازی بود، تهیه اطالعات آن را به س��ازمان امور 

مالیاتی ابالغ کرد.
بر اس��اس این ابالغیه که در هیات وزی��ران نیز به تصویب 
رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطالعات مربوط به 
خانه های خالی را از محل پایگاه اطالعات هویتی ایرانیان، در 

سامانه اسکان و امالک بارگذاری کند.
تا دی��روز بارگذاری اطالعات مربوط ب��ه مالکان خانه های 
خالی در سامانه اس��کان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ 
اما به دلیل عدم همکاری دستگاه های دیگر با این وزارتخانه، 
مقامات ارش��د راه و شهرسازی بارها خواس��تار اصالح قانون 
مذکور و الزام سایر دستگاه ها مبنی بر واگذاری اطالعات در 

اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

با محوریت پلیس فتا تشکیل شد
کارگروه ویژه مبارزه 

با نقض کپی رایت فیلم ها
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با عوامل 
قاچاق و منتش��رکنندگان غیرمجاز فیلم های س��ینمایی و 

محصوالت شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی خبر داد.
صدا و سیما - س��ردار س��رتیپ حمید هداوند افزود: به 
منظور صیان��ت از حق��وق و مالکیت م��ادی و معنوی تهیه 
کنندگان س��ینما و ب��رای جلوگی��ری از انتش��ار غیرمجاز 
محص��والت فرهنگی در فض��ای مجازی با دس��تور فرمانده 
انتظام��ی تهران ب��زرگ و با محوری��ت پلیس فت��ای تهران 
بزرگ، کارگروهی ویژه برای اقدام س��ریع و به موقع با هدف 
شناسایی مرتکبان و سایت های انتشار دهنده این محصوالت 

تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پلیس در راستای وظیفه خود با هرگونه 
قاچاق ی��ا توزیع و انتش��ار غیرمج��از تولیدات س��ینمایی و 
محصوالت شبکه نمایش خانگی برخورد خواهد کرد، گفت: 
در این خص��وص پلیس فتا نیز با جدی��ت موضوع نقض حق 

مالکیت معنوی را پیگیری می کند.
سردار س��رتیپ هداوند افزود: آن دس��ته از افرادی که با 
ایجاد سایت، کانال و… در فضای مجازی اقدام به نقض حق 
مالکیت معنوی تولیدکنندگان و انتشار محصوالت فرهنگی 
کنند، پلیس آنان را شناس��ایی خواهد ک��رد و با هماهنگی 

قضایی تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت. 

پیگیری برای ایجاد کمیسیون دایمی فضای مجازی در مجلس
پیگیری

یک نماینده مجلس از اقدام برای تش��کیل کمیس��یون دایمی فضای 
مجازی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: ب��ا توجه به خالءهای قانونی 

موجود در حوزه فضای مجازی، این کمیسیون ایجاد می شود.
مهر - رض��ا تقی پور با بیان وج��ود خالءهای قانون��ی در حوزه فضای 
مجازی و توس��عه ابعاد فناوری اطالعات و ارتباطات در کش��ور، بر لزوم 
تش��کیل کمیس��یون دایمی فضای مجازی در مجلس ش��ورای اسالمی 
تاکید کرد. ای��ن نماینده مجلس گفت: پیش��نهادی که از س��وی برخی 
فعاالن حوزه فناوری اطالعات به نمایندگان مجلس ارجاع شده، مربوط 
به تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس است، 

اما ما قصدمان این است که »کمیسیون دایمی فضای مجازی« در مجلس 
ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تشکیل کمیس��یون دایمی، مستلزم اصالح آیین نامه 
داخلی مجلس بوده و طی شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه 
داد: اما با این وجود ما پیگیر انجام آن هس��تیم و ایجاد کمیسیون دایمی 

فضای مجازی را ضرورت می دانیم.
وزیر اسبق ارتباطات گفت: با توجه به خالءهای قانونی موجود در حوزه 
فضای مجازی، کمیته فعلی ارتباطات مجلس به صورت محدود، می تواند 
روی تمامی حوزه اشراف داشته باش��د و بر این اساس به نظر می رسد که 

این حوزه نیازمند یک کمیسیون دایمی باشد.
تقی پور تاکید کرد: شواهد نشان می دهد که فضای مجازی آن طور که 
باید در مجلس دنبال نمی شود و از این رو ما در گام نخست در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون دایمی فضای مجازی 

را دنبال می کنیم.
پیش از ای��ن ۳۵۴ نفر از فعاالن ح��وزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
کش��ور طی نامه ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواس��تار تشکیل 
کمیس��یون »فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال« در مجلس ش��ورای 

اسالمی شده بودند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت  335095 به شناسه ملی 10103761822

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت  
335095 رأس ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1399/03/24 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران 
چهارراه پارک وی ابتدای خیابان اردیبهشت روبروی هتل استقالل پالک 14 تشکیل ولی به علت به حدنصاب 
نرسیدن شرکت کنندگان در مجمع جلسه رسمیت نیافت، لذا از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت 
می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/04/09 
با در دست داشتن کارت ملی رأس س�اعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود 
را کتبًا معرفی نمایند. ضمنًا به اطالع می رس�اند به موجب ماده 19 آیین نامه تش�کیل مجامع عمومی تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایس�ت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1399/04/07 در محل تعاونی حاضر تا پس از 

احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع عمومی دریافت دارند.
دستور جلسه:

تصمیم گیری در مورد الحاق موضوعات جدید به ماده 3 اساسنامه )موضوع فعالیت شرکت(
با تشکر
محمدرضا کریمی بدرآبادی
رئیس هیئت مدیره

سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا گفت: 
از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست می کنیم 
که ممنوعیت خوداظهاری نشانی و کدپستی را در 

تمامی دستگاه ها و قوا تصویب کنند.
مه�ر - حس��ین میرزای��ی گفت: ۲۳ س��ال از 
تصویب قانون اختصاص ش��ماره ملی و کد پستی 
به تمامی اتباع ایرانی می گذرد و در قانون مذکور، 
س��ازمان ثبت احوال مکلف اس��ت ب��ا همکاری 
ش��رکت پس��ت، ارتباط میان ش��ماره ملی و کد 
پس��تی را برقرار کرده و امکان استعالم اطالعات 

هویتی و سکونتی را مبتنی بر کدملی برای تمامی 
دستگاه ها فراهم کند.

وی افزود: تمام��ی مجلس ها و دولت ها ضرورت 
این امر را درک نکرده اند. نش��ان به این نشان که 
ح��دود نیم��ی از موقعیت های قابل س��کونت در 
کشور فاقد کد پستی هستند و هیچ الزام و ضمانت 
اجرایی برای اع��الم و به روزرس��انی محل دقیق 
سکونت برای افراد وجود ندارد و در فرم های متعدد 

هر بار یک نشانی را اعالم می کنیم.
سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا گفت: 

برنامه ریزی برای ارایه تمامی خدمات آموزش��ی، 
سالمت، توزیع کاال، تأمین انرژی، اشتغال، مسکن، 
توس��عه حمل و نقل، تأمی��ن امنی��ت و هر آنچه 
تصور کنید، از تحلیل همبس��تگی میان اطالعات 
دموگرافیک افراد و محل سکونت آنها قابل احصا 

است.
وی ادام��ه داد: از نمایندگان مجل��س یازدهم 
دعوت می کنم به طور جدی پیگیر الزام س��ازمان 
ثبت احوال و شرکت پس��ت برای برقراری ارتباط 
بهنگام میان ش��ماره ملی و کد پس��تی باش��ند و 

ممنوعیت خود اظهاری نش��انی و کد پستی را در 
تمامی دستگاه ها و قوا تصویب کنند.

وی اظه��ار داش��ت: در آلم��ان چن��د هفت��ه 
مردم فرص��ت دارند در ص��ورت اقامت ی��ا تغییر 
مح��ل س��کونت گواه��ی ثب��ت محل س��کونت 
را دریاف��ت کنن��د، همچنی��ن ص��دور و تمدید 
گواهینامه، انجام ام��ور بانکی، اس��تخدام و همه 
سرویس های شهروندی وابس��ته به اعالم و ثبت 
 رس��می کد پس��تی محل س��کونت در اداره ثبت 

شهروندان است.

خود اظهاری نشانی و کدپستی ممنوع شود

رییس پلیس فتا ناجا گفت: پلیس با هرگونه اقدام شرط بندی 
و قمار در فضای مجازی برخورد می کند.

ایرنا - سردار وحید مجید اظهار داش��ت: از سال ۹۷ که این 
مساله مورد پیگیری جدی پلیس فتا قرار گرفته ۶ هزار و ۱۵۷ 
سایت و ۷۳۰ سایت که موضوع ش��رط بندی را تبلیغ و ترویج 
می کردند، شناسایی شده و  برای ۲ هزار و ۸۸۴ مورد اقدامات 

قضایی انجام گرفت.
رییس پلیس فتا گفت: با هر گونه اقدام شرط بندی و قمار در 
شبکه های اجتماعی و فضای سایبری بشدت برخورد می شود که 

تاکنون در این زمینه ۳۰ هزار سایت بسته شده است.
وی از خانواده ها خواست نظارت الزم را بر روی فرزندان خود 
داشته باشند تا از سرکشی به س��ایت های قمار پرهیز کنند و 

سرمایه های مادی خود را در این راه ها بر باد ندهند.

وی با بیان اینکه خطر ل��و رفتن اطالعات هویت��ی و بانکی 
در این گونه سایت ها بس��یار باال اس��ت، گفت: هم اینک برای 
برخورد با موضوع شرط بندی قوانین مجازات اسالمی،  مصوبه 
کارگروه تعیی��ن محتوای مصادیق مجرمانه و بخش��نامه های 
 دادستانی را داریم که تاکید ویژه بر برخورد قاطع با این گونه موارد 

دارد.
سردار مجید در رابطه با تبلیغات برخی سایت ها در خصوص 
خرید و فروش حواله خودرو، سهام عدالت و یا حتی کمک های 
مردمی نیز گفت: چنین اقداماتی برای سوءاستفاده از مردم در 
فضای سایبری صورت می گیرد که کالهبرداری محسوب شده 

و مورد تعقیب پلیس فتا قرار می گیرد.
وی در رابطه با اخبار کذب و جعلی کرونا در فضای مجازی نیز 
اظهار داشت: در همان ابتدای اعالم رسمی شیوع این بیماری 

شاهد یک سری اخبار جعلی و شایعاتی در فضای سایبری بودیم 
که تا حدودی می توانست مورد قبول مردم واقع شود.

وی افزود: متاس��فانه نش��ر اخب��ار و محتواهای نادرس��ت 
و جعل��ی بیش��تر از س��وی  دش��منان آن ط��رف مرزه��ا 
انج��ام م��ی گرف��ت ک��ه بیش��تر محت��وای آن،  ناکارآمدی 
مدیری��ت کش��ور در کنت��رل ای��ن وی��روس،  کاه��ش 
 روحی��ه درم��ان و کمبود اق��الم بهداش��تی را ه��دف گرفته

 بود.
رییس پلیس فتا ب��ا بیان اقدامات انجام گرفت��ه در رصد عام 
این اخبار و یافتن منشا آنها، گفت: برخی از انتشاردهندگان آن 
که از روی ناآگاهی اقدام به انتشار این مطالب کرده بودند تذکر 
دریافت کرده و توجیه شدند ولی با تعدادی نیز برخورد قضایی 

صورت گرفت.

آگهی مناقصهپلیس فتا ۳۰ هزار سایت شرط بندی را بست
به برگزاری مناقصه دو  شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نسبت 

مرحله ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
پیاده  و  تامین  طراحی،  خدمات  اجرای  و  تجهیزات  خرید   : مناقصه  * موضوع 

سازی سیستم سرمایش و مکانیکال مرکز تبریز 
* مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 10:00 روز شنبه 7 تیرماه 1399

* شماره مناقصه : 990325-04
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1،000،000،000 ریال که می بایستی به 
یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب  بانکی و  صورت ضمانتنامه 
اول  نقش  شرکت  بانک  پست   39222010028673427201 شماره 

کیفیت ارایه گردد. 
* سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آگهی  این  نشر  تاریخ  از  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  داوطلبان  لذا 
آدرس  به  کیفیت،  اول  نقش  شرکت  اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با 
)https://nak-mci.ir/fa/tenders( اسناد مناقصه مربوطه را دریافت 
و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، 

اقدام نمایند.
های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  گران  مناقصه 
حاصل  تماس  تامین(  زنجیره  )واحد   81717806 و   09125052634

نمایند.

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نســبت به برگزاری مناقصه 

عام  دو مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
*موضوع مناقصه : خرید خدمات حمل و نقل به شماره 990326-04  

*مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 12 روز شنبه 7 تیر 99
بایستی  *مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.100.000.000 ریال که می 
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل ســپرده جهت واریز به حساب 
شــماره 39222010028673427201 پســت بانــک شــرکت نقــش اول 

کیفیت ارایه گردد. 
*سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

*لــذا داوطلبــان شــرکت در مناقصه مــی توانند از تاریخ نشــر این 
آگهــی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شــرکت نقش اول کیفیت، به آدرس 
)https://nak-mci.ir/fa/tenders( اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و 
پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام 

نمایند.
*مناقصه گران می توانند برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
09121791977-09126330018  )واحــد زنجیره تامین( تماس حاصل 

نمایند.
*کلیه هزینه های آگهی این مناقصه به عهده برنده آن می باشد.

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نســبت به برگزاری مناقصه 

عام  دو مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
*موضوع مناقصه : خرید خدمات انبار داری  به شماره 990326-06  

*مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 12 روز دو شنبه 9 تیر 99
بایستی  *مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.600.000.000 ریال که می 
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل ســپرده جهت واریز به حساب 
شــماره 39222010028673427201 پســت بانــک شــرکت نقــش اول 

کیفیت ارایه گردد. 
*سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

*لــذا داوطلبــان شــرکت در مناقصه مــی توانند از تاریخ نشــر این 
آگهــی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شــرکت نقش اول کیفیت، به آدرس 
)https://nak-mci.ir/fa/tenders( اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و 
پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام 

نمایند.
*مناقصه گران می توانند برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
09121791977-09124172422  )واحــد زنجیره تامین( تماس حاصل 

نمایند.
*کلیه هزینه های آگهی این مناقصه به عهده برنده آن می باشد.

آگهی مناقصه
شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نســبت به برگزاری مناقصه 

عام یک مرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
* موضوع مناقصه: خرید سرور    DL380Gen10  به شماره 990326-01  

* مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 12 روز شنبه 7 تیر 99
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:1.100.000.000 ریال که می بایستی   *
به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل ســپرده جهت واریز به حساب 
شماره 39222010028673427201 پســت بانک شرکت نقش اول کیفیت 

ارایه گردد. 
* سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

*لــذا داوطلبان شــرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشــر این آگهی 
بــا مراجعه بــه پایگاه اینترنتی شــرکت نقــش اول کیفیــت، به آدرس 
)https://nak-mci.ir/fa/tenders( اسناد مناقصه مربوطه را دریافت 
و پس از مطالعه دقیق شــرایط آن نســبت به ارســال پیشنهادات خود، 

اقدام نمایند.
*مناقصــه گران می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن های 
09121791977-09126330018  )واحد زنجیره تامین( تماس حاصل نمایند.

*کلیه هزینه های آگهی این مناقصه به عهده برنده آن می باشد.

خالءهای اقتصاد دیجیتال شناسایی می شود
ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با تهیه گزارش های کمی و کیفی حوزه اقتص��اد دیجیتال، خالهای 

موجود در این حوزه را شناسایی می کند.
معاونت علمی- ستاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در این عرصه در تالش 
است تا با رصد و پایش بازار جهانی اقتصاد دیجیتال و تهیه گزارش هایی کمی و کیفی این 
حوزه، خالءهای موجود اقتصاد دیجیتال در کشور را شناسایی کند و راهکارهایی را در این 

زمینه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در پیش گیرد.
تحقق این هدف هم با مشارکت این ستاد و شرکت های دانش بنیان فعال در این عرصه 

میسر می شود. شرکت هایی که سهم زیادی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور دارند.
هرچند ایجاد کسب وکارهای اینترنتی ایران در س��ال های اخیر شتاب گرفته و رشد 
چشمگیری داشته اس��ت، اما بازاریابی و دس��تیابی به بازارهای جهانی و حضور فعال تر 
در این حوزه نیاز مهم و کلیدی اس��ت که باید برای آن برنامه ریزی های مدون و دقیقی 

صورت گیرد.
هدف س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری این اس��ت که با رصد بازار جهانی راهی پرسود و با منفعت 

اقتصادی برای توسعه فناوری های اقتصاد دیجتال در کشور بیابد.
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