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 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

پیوستن فیس بوک 
واتس اپ و اینستاگرام 

به تحریم کنندگان هواوی

نتایج یک بررسی در 5 سال گذشته 
نشان می دهد

مهندسی نرم افزار 
دومین شغل پرتقاضای ایران

رییس کل سابق سازمان مالیاتی:

صددرصد اظهارنامه ها 
الکترونیکی شد

سند توسعه خدمات دیجیتال
 در نوبت تصویب 

نماد اعتماد الکترونیک 
به معنی مجوز فعالیت نیست

انتقاد وزیر ارتباطات از پشتیبانی مخابرات و سایر سرویس دهندگان

آذری جهرمی: دوهفته 
مهلت می دهم، فقط دو هفته

استادیا پاییز می آید
گوگل اعالم کرد که سرویس Stadia را که از آن با عنوان نتفلیکس بازی های رایانه ای یاد می شود، در ماه نوامبر 

آینده )آبان و آذر( راه اندازی خواهد کرد.
فناوران- این سرویس در زمان راه اندازی در 14 کشور از جمله آمریکا، انگلیس و ایرلند در دسترس خواهد بود.

استادیا پلتفرم استریم  بازی های رایانه ای بر اساس حق اشتراک است.

 ،Night blue edition در زمان راه اندازی، تنها راه استفاده از استادیا، تهیه مجموعه ای شامل یک کنترلر نسخه
استیک کروم کست و نسخه کامل بازی Destiny 2 به همراه سه ماه اشتراک Stadia Pro خواهد بود.

Stadia Pro سرویسی مشابه پلی استیشن پالس و اکس باکس است که هزینه اشتراک آن ماهانه حدود 10 
دالر است.

گزارش GSMA نشان داد

تحریم هواوی
 هزینه استقرار 5G را در اروپا

 60 میلیارد دالر افزایش می دهد
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       وزیر ارتباطات با انتقاد از کیفیت پشتیبانی سرویس دهندگان مخابرات و اینترنت تأکید کرد: به سازمان 
تنظیم مقررات دو هفته فرصت اصالح آن را می دهم درصورت اصالح نشدن به آن ورود می کنم.        

فناوران- محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره سرویس دهی پشتیبانی مخابرات )2020( در 
حساب کاربری خود در توییتر و اینستاگرام نوشت: امروز با پشتیبانی مخابرات و چند سرویس دهنده دیگر 
تماس گرفتم. کیفیت پاسخگویی اصالً خوب نبود. برخی حتی متوجه نشدند روی خطم اینترنت ندارم. این 

نوع و معطل کردن زیاد پشت خط شایسته مردم نیست.
آذری جهرمی تأکید کرد: دو هفته، فقط دو هفته سازمان تنظیم مقررات و سرویس دهندگان فرصت دارند 
این وضع را اصالح کنند، در پایان اگر تغییرات ملموسی مشاهده نشود شخصاً به این موضوع بدون هیچ 
مماشاتی ورود می کنم و می دانند آن موقع چه می شود! نمونه آن را درباره ستاره مربع ها و کم فروشی دیده اند 

که زمینه حق الناس هیچ تعارف و خط قرمزی ندارم.
وزیر ارتباطات همچنین خطاب به مردم گفت: اگر شما مردم عزیز هم در این خصوص شکایتی دارید لطفاً 

با تماس با 195 آن را مطرح کنید تا رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، هفته نخست خردادماه هم یک بار دیگر وزیر ارتباطات از پشتیبانی 2020 انتقاد کرده 
بود. اما نخستین مدیری که به این توییت وزیر ارتباطات واکنش نشان داد، مجید صدری، مدیرعامل شرکت 

مخابرات ایران بود.  
او ضمن تشکر از دقت نظر مهندس محترم ارتباطات برای پیگیری مطالبات مردم، در حساب اینستاگرام 
خود نوشت: »پیرو فرمایش ایشان در رابطه با اصالح وضعیت پاسخگویی سامانه 2020، الزم می دانم به 
مواردی اشاره کنم. سامانه پاسخگویی 2020، روزانه حجم انبوهی از تماس ها را پشتیبانی می کند و در این 

فرآینِد سنگیِن خدمت رسانی، وجود و بروز درصد ناچیزی خطا انکار نشدنی است.«
صدری افزود: »من و همه همکارانم در مجموعه مخابرات در تالش برای حل وفصل کامل این مهم در 
کمترین زمان ممکن هستیم و قطعاً باور همه ما بر این است که جلب رضایت کامل مشتریان همواره اولین و 
مهم ترین اولویت ما بوده و اگرچه در بروز خطا و اشکال، عوامل مختلفی دخیل است اما می دانیم وجود حتی 

یک نارضایتی شایسته این مجموعه ارزشمند نیست و در تالش برای رفع این موارد هستیم.«
 صدری افزود: »همه ما در مجموعه، تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا با راهکارهایی ازجمله تجمیع 
سامانه ها از ۳1 مرکز پاسخگویی به ۷ مرکز، آموزش مؤثرتر پرسنل و نظارت بیشتر، پاسخگوی تمام و کمال 
مشتریان عزیز باشیم و البته از تمام بخش های متولی اجرا و پاسخگویی بویژه پیمانکاران مجموعه مخابرات در 
سراسر کشور انتظار می رود نظارت بیشتری بر عملکرد مجموعه خود داشته باشند و از معاونت امور مشتریان 

نیز به طورجدی انتظار عملکرد مؤثرتر دارم.«

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و داغ شدن 
تب کنکور و انتخاب رش���ته، جمعیت زیادی از 
جوانان این روزها در فکر آینده ش���غلی و انتخاب 
مسیر مناسب هستند. عالوه بر عالقه و استعداد، 
درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت بازار کار 
معیارهای مهمی  در انتخاب مسیر شغلی به حساب 
می آیند. طبق آمار منتشره توسط مجموعه ایران 
تلنت، رشته مهندس���ی کامپیوتر در شرایط فعلی 

بازار کار ایران دارای موقعیتی استثنایی است.

مدیرعامل مخابرات: با تجمیع سامانه های پاسخگویی
 و آموزش کارکنان برای رفع مشکالت تالش می کنیم
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گزارش تحلیلی GSMA حاکی اس����ت که ممنوعیت خرید تجهیزات 
مخابراتی از شرکت های چینی، هزینه ایجاد شبکه های نسل پنجم )5G( را 
در اروپا 60 میلیارد دالر افزایش می دهد و راه اندازی این شبکه ها را نیز تا 

18 ماه به تعویق خواهد انداخت.
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