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بار رومینگ ملی همچنان 
بر دوش همراه اول

برخورد
 با جرایم رخ داده

 در الیوهای اینستاگرامی

آغاز پرداخت تسهیالت 
به کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا

پرداخ��ت تس��هیالت حمایتی به کس��ب و 
کارهای آس��یب دیده از کرونا ای��ن هفته آغاز 
می ش��ود و یک میلیون واحد کس��ب و کار که 
مش��مول دریافت تسهیالت ش��ناخته شده اند 
پس از دریافت پیامک وزارت کار باید به سامانه 
کارا مراجع��ه و اطالعات خود را ب��رای دریافت 

تسهیالت ثبت کنند.

آیفون ۱۱ 
پرفروش ترین گوشی

 فصل اول ۲۰۲۰ 

هزینه ۹۰ میلیارد تومانی 
دسترسی دانش آموزان 

به »شاد«
قرار بود استفاده از اینترنت مورد استفاده در اپلیکیشن شاد 
رایگان باشد، حاال مسووالن می گویند این هزینه ها )اینترنت( به 

نوعی جایگزین هزینه های جاری )ایاب و ذهاب و...( شده است.
با گذش��ت یک ماه از راه اندازی ش��بکه دانش آموزی ش��اد 
همچنان این شبکه با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند و 
گالیه والدین و خانواده ها را در پی دارد به طوریکه هر روز مشکلی 
جدید در اس��تفاده از این اپلیکیشن توس��ط کاربران رونمایی 
می شود. اگر در ابتدا بیشترین مش��کل در نصب و ورود کاربران 
به این شبکه بود حاال نحوه بارگذاری فایل ها، مشکالت انتقال 
صدا در این اپلیکیشن و به طور کلی سودمندی در استفاده آسان 
و کاربردی برگزاری کالس های درس مجازی محل ابهام است 
به طوریکه گزارش می رسد بسیاری از کالس ها بار دیگر به محل 
برگزاری در دیگر پیام رسان ها دوباره کوچ کرده اند. ضمن اینکه 
همچنان بحث اینترنت هزینه بر استفاده از این اپلیکیشن نیز 

محل سوال است.
مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه تا امروز ۸۹۲ میلیون و ۲۱۰ هزار 
فایل در شبکه ش��اد بارگذاری و تبادل شده که به طور  متوسط 

هر فایل ۲۰ مگابایت اس��ت، در پاسخ به نتیجه گیری پرسشی 
در خصوص اینکه »تبادل این می��زان فایل  معادل ۱۸ میلیون 
گیگابایت می شود و اگر هرگیگابایت را ۱۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان در 
نظر بگیریم، ارزش ریالی  اینترنت مصرف شده ۱۸ تا ۹۰ میلیارد 
تومان می شود، مگر آموزش رایگان نیست، برای چه چنین رقمی  
را به مردم تحمیل کرده ایم؟« گفت: سه ماه است که مدرسه ها 
تعطیل است، هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و… قبالً  وجود داشته 
و اکنون این هزینه ها به نوعی جایگزین هزینه های جاری شده 
است. البته ما به دنبال آن هستیم که هزینه مصرفی شبکه شاد 

رایگان شود. 
شرفی این پاس��خ را در حالی می دهد که این اپلیکیشن این 
روزها قرار است تمام دانش آموزان اعم از آنها که پیش از این به 
مدارس دولتی می رفتند یا غیردولتی استفاده شود و برای شماری 
از والدین هزینه کردن برای تحصیل فرزن��دان در حالت عادی 

هزینه ای در بر نداشت.
هر چند وی افزود: موضوع رایگان بودن اینترنت اس��تفاده از 
این شبکه با ستاد ملی کرونا نیز مطرح شده و پیگیر هستیم که از 

طریق مراجع ذی  ربط این اتفاق  بیفتد. 
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حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در »تهران من«
با هدف حمایت از کس��ب و کارهای اینترنتی و تشویق شهروندان به دریافت خدمات 
غیرحضوری، از این پس بخشی از س��امانه »تهران من« به عنوان سامانه جامع خدمات 

شهروندی به معرفی این کسب و کارها می پردازد.
آی تی من- در پی شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله  گذاری اجتماعی، با هدف 
حفظ سالمت شهروندان و نیز تشویق آنان به دریافت سرویس های شهری به صورت آنالین، 
این سازمان در اقدامی حمایتی بیش از 7۰ فروشگاه  اینترنتی و کسب  و کار آنالین داخلی 
را که مورد نیاز روزمره شهروندان است، از طریق درگاه »تهران من« معرفی کرده و به این 

ترتیب شهروندان می توانند نسبت به دریافت خدمت مورد نظر خود از خانه اقدام کنند.
شهروندان از این پس با مراجعه به قسمت »فروشگاه ها و خدمات آنالین« در سامانه و 
اپلیکیشن تهران من ضمن آشنا شدن با انواع خدمات آنالین موجود در پایتخت، می توانند 

برای ثبت سفارش و دریافت خدمات به صورت آنالین به سایت های معرفی شده، متصل 
شوند.

در این قسمت از سامانه، بیش از 7۰ فروشگاه اینترنتی و ارائه کنندگان انواع خدمات 
برخط در دسترس شهروندان قرار داده شده است. دسته بندی های تفکیک شده ای برای 

سهولت دستیابی به این خدمات ارائه شده است.
همچنین دسترسی به فروشگاه ها و خدمات در حوزه های تغذیه و مواد خوراکی، خدمات 
منزل، حمل و نقل و خودرو، سرگرمی و ورزش، لوازم الکترونیکی، خدمات کسب و پیشه، 
آموزشی، فرهنگی و هنری، خدمات پرداخت، لوازم کودک و نوزاد، آرایشی، بهداشتی و 
سالمت نیز امکان پذیر است و در هر دسته بندی، ارائه کنندگان ویژه آن خدمات برخط، 

معرفی شده و با کلیک بر روی هر گزینه مستقیما به سایت آنها وارد می شویم.

عینک هوشمندی که کرونا را تشخیص می دهد
رییس مرکز تش��خیص جرایم س��ایبری 
پلیس فت��ا گفت: گرچ��ه برگ��زار کنندگان 
الیوه��ای پرتع��داد اینس��تاگرام اف��راد 
معتبر و ش��ناخته ش��ده هس��تند اما هویت 
دنبال کنندگان قابل رصد نیس��ت و بسیاری 

از جرایم، ذیل آن رخ می دهد.

رگوالتوری بسته های اینترنتی
 مبهم را متوقف می کند
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