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چهار مصوبه شورای اجرایی فناوری اطالعات

در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات در سال 96که به ریاست اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور برگزار شد ،چهار مصوبه مهم در حوزه زیرساختهای
فنی و اجرایی به تصویب رسید .دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی
در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی ،چارچوب تعامل پذیری دولت
الکترونیکی به انضمام کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد دادهها ،دستورالعمل
کارپوشه ایرانیان و دستورالعمل تبادل اطالعات برای عرضه خدمات الکترونیکی میان
دستگاهای اجرایی مصوباتی است که نتیجه این جلسه بود /.عکس :ایرنا
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سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات اظهار بی اطالعی کردند

دولت اعتدال
و توسعه شبکههای اجتماعی

توپ فیلترینگ تلگرام در زمین قوه قضاییه

یک روز پس از قطع تماس صوتی تلگرام ،س���خنگوی دولت و وزیر ارتباطات در سخنان
جداگانهای از خبرنگاران خواستند علت این اتفاق را از قوه قضاییه بپرسند.
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
درباره قطع صوتی تماس تلگرام گفت :قطع تلگرام صوتی در خارج از دولت انجام ش���د و

رییس سازمان تشریح کرد

دو ماموریت سازمان فناوری اطالعات
در برنامه ششم

رئیس سازمان فناوری اطالعات دیروز در چهارمین همایش مدیران
این وزارت ارتباطات گفت :فاز سوم شبکه ملی اطالعات قرار است
 2ماه آینده به بهره برداری برسد که با افتتاح این سه فاز معماری
اصلی و ساختار تکنیکی شبکه ملی اطالعات شکل میگیرد.
فناوران -نصراهلل جهانگرد همچنین به دو ماموریت استراتژیک
در برنامه ششم برای س���ازمان فناوری اطالعات اشاره کرد
و افزود :نخس���تین ماموریت ،موضوع اعتبارنامه و پیاده
سازی نظام مدیریت داده در س���طح ملی و استانی
اس���ت و دومین ماموریت این است که به عنوان
سازمان توسعهای ،در به کار گیری فاوا در تمام
حوزههای صنعتی و خدماتی مشارکت کنیم.

مجید کیوان
کارشناس مدیریت رخداد

مسوولیتش بر عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت بگیرد .محمود واعظی
وزیر ارتباطات نیز در حاشیه چهارمین همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات گفت :از
آنجایی که من در مسافرت بودم ،از چند و چون دالیل این حکم خبر ندارم اما با توجه به
اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده ،باید از قوه قضاییه درباره آن سوال کنیم.

صفحه3

در بازار ماشین های اداری اتفاق افتاد

صفحه3

سود هنگفت
برای واردکنندگان
مواد مصرفی قاچاق و طرح

معاون اول رییسجمهور:

برخیدستگاههادرپروژهدولتالکترونیکی
همکاری نمیکنند

جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور
معاون اول رییس
گذاری فراوانی برای
گفت :دولت الکترونیکی برنامه مهمی است که سرمایه
ها در این زمینه قابل پذیرش
یک از دستگاه
آن انجام شده و کوتاهی هیچ
نیست.
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مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی:

قانون چک برای اجرای
چکالکترونیکی اصالح میشود
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در آیین اختتامیه فین استارز  ۲۰۱۷اعالم شد

شتری که این بار جلوی شرکت توشیبا خوابید

اند و زدن چوب حراج به آنها ظاهرا یک تاکتیک
های بزرگی که روبه افول گذاشته
دوره کردن شرکت
تکراری است که هرازگاهی به سر غولهای بزرگ دنیای فناوری میآید .ظاهرا این شتری است که
خوابد و بعد هم پرونده آن شرکت بسته
هایی که اوضاع مالی آنها رو به وخامت است می
جلوی شرکت
میشود و ردپایی از آن در دنیا باقی نمیماند.
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آمادگی  ٢٢سرمای هگذار
تآپ
برای حمایت از  ۵۰استار 
مدیر عامل شرکت فرابورس در آیین اختتامیه
نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه گفت :در این دوره
 ۷۰استارتآپ اعالم آمادگی کردند که در این
بین  ۵۰مورد آن در حوزه بانک و بیمه بودند.
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