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صفحه2

صفحه4

صفحه3

رییس اتحادیه فروشندگان
 تلفن همراه تشریح کرد

ترفند واردکنندگان
 برای گران کردن

 تلفن همراه

معاون وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد:

رایزنی با وزارت ارتباطات 
برای تولید یا واردات تبلت

عملیات واگذاری
 دامنه org. متوقف شد

از سوی جمعی از فعاالن پویانمایی کشور انجام شد

نامه به رییس جمهور 
و انتقاد از کندی

 اینترنت ثابت
 هنرمندان انیماتور و فعاالن انجم��ن صنف پویانمایی 
کشور در نامه ای سرگشاده به رییس جمهور، از بی توجهی 
و ک��م کاری وزارت ارتباطات در ایج��اد و خدمات دهی بر 
بس��تر اینترنت ثابت انتقاد و اعالم کردن��د ضعف در این 
زیرساخت، به چالش��ی جدی در راه رشد انیمیشن کشور 

تبدیل شده است.

انجمن صنفی انیمیش��ن ایران در ای��ن مکتوب، تعداد 
۱۲۳ نف��ر از هنرمندان و فعاالن بخش پویانمایی کش��ور 
به ضعف شدید اینترنت ثابت برای ادامه فعالیت و جهش 
تولیدات انیمیش��ن اش��اره داش��ته و توجه ویژه ریاست 
جمهوری محت��رم و وزارت ارتباط��ات را در این خصوص 

خواستار شدند.

 افت کیفیت اینترنت در شبکه اپراتورهای همراه از روز 
گذش��ته تاکنون موجب انتقادات برخی از کاربران شده 
و کاربران در نقاط مختلف کش��ور به خصوص ش��هرهای 
بزرگ، اذعان دارند که کیفیت اینترنت و س��رعت آپلود و 

دانلودشان به مراتب ضعیف تر از قبل شده است.
با این وجود پیگیری ها از شرکت ارتباطات زیرساخت، 
وجود مشکل زیرساختی در شبکه ارتباطی کشور را تأیید 

نمی کند.

سجاد بنابی، نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت در پاسخ به بروز این مشکل اظهار داشت: ما طی 
دیروز و امروز هیچ قطعی و اختاللی در شبکه زیرساخت 

ارتباطی کشور نداشتیم.
وی در م��ورد اینک��ه آی��ا گزارش��ی از اف��ت کیفی��ت 
اینترن��ت موبای��ل دریاف��ت ک��رده اس��ت یا ن��ه، گفت: 
 افت کیفی��ت از س��مت ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت

صفحه4 نیست.

صفحه2

صفحه2

وزیر آموزش و پرورش:

اصراری به خرید موبایل برای »شاد« نیست
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با تبریک هفته معلم، اظهار کرد: 
کرونا موجب شد که همه مجموعه های آموزشی به فکر روش های دیگری باشند و در این دوره شاهد خالقیت های کم 
نظیری از سوی فرهنگیان بودیم و برای اینکه دانش آموزان از آموختن محروم نباشند، کار و تالش کردند؛ کرونا پدیده 
جهانی است و همه کشورهای مورد داوری قرار می گیرند و فکر می کنم معلمان ما از این آزمون به خوبی بیرون آمدند.

وی درباره ایجاد شبکه آموزشی دانش آموزان)شاد( با طرح این پرسش که چرا سراغ این کار رفتیم، گفت: هر کار 
جدیدی برای متولیان امر با مشکالت روبه رو است؟ اما چرا به استقبال مشکالت رفتیم؟ وقتی تعطیالت طوالنی می شود 
باید تدبیر کنیم و نمی توان به فرصت و زمان جوانان بی اعتنا باشیم؛ آنها 70 درصد محتوا را دریافت کردند و نباید مابقی 

صفحه2دوره آموزشی آسیب ببیند.

روبات ها، پهپادها، هوش مصنوعی و موبایل

چگونه چین برای مقابله با کرونا از فناوری استفاده کرد

با پیگیری اتحادیه فناوران رایانه تهران

ثبت اظهارنامه مالیاتی
 روی کلیه IPها 

نامحدود شد
پس از پیگیری های مستمر و مذاکرات اتحادیه 
صنف فناوران رایانه ته��ران و همکاری و همدلی 
کلیه اتحادیه های فن��اوران رایانه کل کش��ور با 
سازمان های ذی ربط، ثبت اظهار نامه مالیاتی بر 

روی کلیه IP ها نامحدود شد.

در پاسخ به گله کاربران از کندی سرعت

زیرساخت: مشکل اینترنت موبایل 
از اشباع فرکانسی است

صفحه3

 یک س��ازمان غیر انتفاعی که بر سیس��تم 
دامنه اینترن��ت نظ��ارت می کن��د عملی��ات 
جنجالی ف��روش ۱.۱ میلی��ارد دالری دامنه 
org.  ب��ه یک ش��رکت س��رمایه گ��ذاری 

خصوصی را متوقف کرد.
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