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صفحه2

 نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ 
آنالین برگزار می شود

اجرای مصوبه 
خدمات ارزش افزوده 

به تعویق افتاد

در جزیره ای با 8۰ هزار خانوار

آزمایش اپلیکیشن
 ردگیری تماس انگلیس 

آغاز شد

»ایرانسل من« دومین 
اپلیکیشن محبوب ایرانی ها

زیان مشترکان از پیام تصویری جبران می شود

بخشنامه جدید 
برای تخفیف اینترنت 
پیام رسان های بومی 

مدیرکل نظارت بر س��رویس های ارتباطی و فن��اوری اطالعات 
رگوالتوری از صدور بخشنامه جدید به پیام رسان های بومی  در راستای 
اعمال تخفیف یک سوم در استفاده مشترکان از خدمات آنها خبر داد.

مه�ر - محمد امام��ی گفت: دس��تورالعمل جدیدی از س��وی 
رگوالتوری به پیام رسان های بومی  ارسال شده است تا این خدمات 
دهندگان از این پس هرگونه سرویس جدیدی را همزمان با راه اندازی 
به رگوالتوری و اپراتورها اطالع دهند تا نرخ ترافیک این خدمات برای 

مشترکان، یک سوم نرخ ترافیک اینترنت بین الملل محاسبه شود.
وی با بیان پیگیری موضوع اعتراض یک کاربر به اتمام زودهنگام 
بس��ته اینترنت بین الملل وی به دلیل اس��تفاده از سرویس تماس 
تصویری یکی از پیام رسان های بومی  و دستور وزیر ارتباطات برای 
بررسی مشکل پیش آمده، گفت: هفته گذشته پس از آنکه اعتراض 
کاربری به نحوه محاسبه اپراتور از تماس تصویری پیام رسان بومی 
 به ثبت رسید، بررسی مورد فوق با تش��کیل کمیته ویژه ای انجام و 

مشخص شد که در تماس تصویری پیام رسان داخلی، تعرفه ترافیک 
داخلی از سوی اپراتور لحاظ نشده بود.

امامی  دلیل این موضوع را بی اطالعی اپراتور از س��رویس جدید 
تماس تصویری پیام رس��ان بومی  عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه 
تمامی  آدرس های IP پیام رس��ان طبق توافقات قبل��ی در اختیار 
اپراتورها قرار داده شده تا تخفیف ویژه استفاده از پیام رسان های بومی 
 برای آنها لحاظ شود، اما سرویس جدید تماس تصویری، مشمول این 

تخفیف نشده بود.
وی با بیان اینکه تخفی��ف مربوط به محاس��به ترافیک داخلی 
پیام رسان های بومی  شامل حال IP آدرس هایی می شود که از سوی 
پیام رسان در اختیار اپراتور قرار گرفته باشد، اضافه کرد: به دلیل مشکل 
در پیکربندی سرویس تماس تصویری پیام رسان بومی  »سروش«، 
تخفیف یک سوم قیمت در محاسبه حجم اینترنت برای کاربران این 

خدمات اعمال نشده است.
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رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران:

واردات لپ تاپ آزاد شد
رییس اتحادیه فناوران رایانه  تهران  گفت: خوشبختانه سایت ثبت سفارش برای واردات لپ تاپ ها باز شده است و به 
نظر می رسد ترخیص کاال از ۱۵ روز آینده به جریان افتد. ممکن است با عرضه کاال به بازار، قیمت لپ تاپ نیز به قیمت های 

قبلی بازگردد.
اتاق اصناف - محمدرضا فرجی گفت: خوشبختانه سایت ثبت سفارش برای واردات لپ تاپ ها باز شده است و به نظر 
می رسد ترخیص کاال از ۱۵ روز آینده به جریان افتد. ممکن است با عرضه کاال به بازار، قیمت لپ تاپ نیز به قیمت های 
قبلی بازگردد. وی درباره تقاضای مردم برای خرید لپ تاپ و وضعیت این بازار گفت: با وجود اینکه واردات لپ تاپ به کشور 
ممنوع شد اما نوسان قیمت زیادی در این حوزه نداشتیم. در سازمان ها یک اشتباهی صورت گرفته بود ما ادله آوردیم که 

دیگر تولیدی در حوزه لپ تاپ نداریم، افراد قبول کردند که واردات لپ تاپ به کشور مجدد آزاد شود.
صفحه3

درخواست دانشگاهیان از رییس دستگاه قضا: 

سایت های شرط بندی را تعطیل کنید

جریمه و کروکی های پلیس
 امسال الکترونیکی می شود

رییس پلیس راهور نی��روی انتظامی  با بیان حذف 
جریمه و کروکی های کاغذی در نیمه اول س��ال ۹۹ 
گفت: جریمه و کروکی های کاغذی در راستای تحول 

صفحه2سیستمی پلیس الکترونیکی می شود.

جدیدتری��ن گ��زارش منتشرش��دۀ فروش��گاه 
اپلیکیش��ن های موبایلی »کافه بازار« حاکی از این 
است که »ایرانسل من«، اپلیکیشن مدیریت حساب 

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور:ایرانسلی، دومین اپلیکیشن محبوب ایرانی ها است.

فشار تامین اجتماعی بر اصناف
 مغایر با سیاست های حمایتی دولت است
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