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 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

بازگشایی سامانه 
رجیستری گوشی مسافری 

تا ۲ روز آینده

تولید ۳ ماهواره
 امسال به اتمام می رسد

وزیر ارتباطات گفت: امسال تولید و آزمایش 
کیفی س���ه ماهواره »ظفر«، »پارس یک« و 

»ناهید یک« به اتمام می رسد.
مه��ر- محمدج���واد آذری جهرمی در 
اینستاگرام نوشت: با استفاده از دانش فضایی، 
برآورد دقیقی از خسارات وارده بر محصوالت 
کشاورزی در سیل اخیر صورت گرفت و به 

وزارت کشور ارسال شد.
وی تاکید کرد: با جدیت وزیر کش���ور در 
اس���تفاده از این اطالعات، تفاوت چند هزار 
میلیارد تومانی در برآورد س���نتی خسارات 
نس���بت به برآورد علمی پژوهشگاه فضایی 

ایران، اثبات شد.

سیستم عامل بومی موبایل 
طراحی شد

گزارشی از آدرس غلط فدراسیون والیبال علیه اپراتور اول ارتباطی

همراه اول با فدراسیون والیبال 
تسویه کرده است

بی اطالعیم

راهکارهای برون رفت از محدودیت های گوگل اعالم شد

کاربران گوشی های هواوی نگران نباشند

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در دیدار با اعضای 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران: 

از کمک به کسب و کارها
کوتاه نمی آییم

صفحه3

صفحه2

صفحه2

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها و 
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت که در ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه98/03/12 درمحل: 
تهران، شهرک غرب،بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشکده 

نیرو، سالن خلیج فارس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی موضوع ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت

2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

3- سایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده 
است.

لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور 
در جلسه، در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 8 
خرداد 1398 با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی 
نامه معتبر و کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس: تهران، میدان 
ونک، خیابان مالصدرا، جنب سازمان بورس، پالک17، طبقه دوم، واحد 5  

اداره امور سهام شرکت مراجعه کنند.
هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام(

اطالعیه 
دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام ( به شماره ثبت :317512  شناسه ملی :10103560453

اطالعیه 
دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

صاحبان سهام
 شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام (

به شماره ثبت :317512  شناسه ملی :10103560453
رجوع به صفحه 3

علی شمیرانی
@Shemirani

هواوی و دشواری های سیستم عامل اختصاصی اش
صفحه3

صفحه4

صفحه2

در دو هفته گذشته مصاحبه سرپرست فدراسیون والیبال علیه همراه اول جنجال زیادی برپا کرد. او مدعی شده بود اپراتور 
اول کشور میلیاردها تومان به فدراسیون طلبکار است. ادعایی که با توجه به رویه شفاف مالی همراه اول و تجربه این اپراتور در 
همراهی با سایر تیم ها و فدراسیون های ورزشی، بسیار عجیب می نمود. با این حال مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول به 

بررسی موضوع پرداخت و همان طور که می شد حدس زد، معلوم شد ادعای سرپرست فدراسیون والیبال، خالف واقع است. 

معاون وزیر ارتباطات با بیان طراحی و نصب 
سیس����تم عامل بومی روی برخی تلفن های 
همراه موجود در بازار گفت: این سیستم با 
هدف تضمین استقالل و امنیت در استفاده 

از تلفن  همراه ساخته شده است.
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