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سامانه پذیرش اشتراکی مسافر 
در دستور کار فرودگاه ها

گلکسی A51 پرفروش ترین 
گوشی اندرویدی جهان شد

تازه ترین گزارش های منتشره حاکی از آن است 
که گوش��ی میان رده گلکس��ی A51 سامسونگ 
پرفروش ترین گوشی اندرویدی در نخستین فصل 

از سال جاری میالدی بوده است.

ترفند زیرکانه
 سایت های شرط بندی
 برای شکار قربانی ها

رییس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرایم 
س��ایبری پلیس فتا گفت: گردانندگان سایت های 
شرط بندی در ترفندی زیرکانه کاربرانی را که برای 
بار نخست وارد س��ایت می ش��وند، با مبلغ اندکی 
برنده می کنند تا ف��رد برای س��رمایه گذاری های 

بیشتر ترغیب شود.

همزمان با روز جهانی ارتباطات 
تشریح شد 

دستاوردهای ایرانسل
 در ارایه خدمات دیجیتال

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

طرح هر خانه ایرانی
 یک ویدیوی اینترنتی

 اجرا می شود

بازار موبایل آرام می شود

مردم یک ماه گوشی نخرند

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با انتش��ار پس��تی در 
شبکه های اجتماعی از بهره برداری از سه پروژه مهم به مناسبت 

روز جهانی ارتباطات در این هفته خبر داد.
رواب�ط عموم�ی وزارت ارتباطات- محمد ج��واد آذری 
جهرمی نوش��ت: همزمان ب��ا روز جهانی ارتباطات، س��ه پروژه 
مهم در این هفته، برای تکمیل زیرساخت های فناوری اطالعات 

کشور، به بهره برداری خواهد رسید.
بنا به اعالم وزیر ارتباطات، این سه پروژه عبارتند از افزایش 25 
درصدی ظرفیت مراکز داده کشور، خدمات ابری )Iaas( برای 

استارتاپ ها و طرح »هر خانه ایرانی، یک ویدیوی اینترنتی«.
وزیر ارتباطات درباره جزییات این س��ه پروژه توضیحی نداد، 
ولی امروز قرار است به مناسبت روز ارتباطات، مراسم آنالینی با 

حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در وزارت 
ارتباطات برگزار شود و احتمال می رود تمرکز اصلی این مراسم، 

بر پروژه های یاد شده باشد.
محمدجواد آذری جهرم��ی همچنین دی��روز در یک برنامه 
رادیویی با بیان اینکه در چند روز آینده اخباری در مورد تکمیل 
زیرساخت های الیه های اطالعاتی ش��بکه ملی اطالعات اعالم 
می شود، افزود: این هفته خبرهای بسیار خوبی برای مردم داریم. 
اقداماتی که از دی ماه ۹۸ پس از ص��دور فرمان 5 ماده ای مقام 
معظم رهبری برای تکمیل زیرس��اخت های الیه های اطالعاتی 
ش��بکه ملی اطالعات پیگیری ش��ده بود به نتایج خیلی خوبی 

رسیده که در این هفته گزارش آن را به مردم می دهیم.
صفحه 2

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اعالم کرد از حدود 
چهار ماه پیش ش��اهد افزایش قیمت ۴۰ تا 5۰ درصدی قیمت 

گوشی بوده ایم.
آی تی من- محمد مه��دی غفوریان در خص��وص وضعیت 
قیمت ها در ب��ازار تلفن هم��راه گفت: این روزه��ا قیمت همراه 

حالتی بینابی��ن دارد و به نوعی افزایش یا کاهش چش��مگیری 
نداشته است. غفوریان در خصوص نوس��ان قیمت تلفن همراه 
گفت: از حدود سه یا چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا 
5۰ درصدی بودیم اما این عدد در ح��ال حاضر در محدوده ۱۰ 

تا ۱5 درصد است. صفحه4

فیس بوک دور آفریقا فیبر می کشد
صفحه3

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اقدامات و برنامه های مهم اتحادیه صنف رایانه در س��ال ۹۹ 
گفت: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور، فعاالن اقتصادی در کلیه صنوف امسال بسیار متفاوت تر 
از س��ال های قبل فعالیت خود را آغاز کردند، اما صنف رایانه در کنار تمام مش��کالت ناشی از بحران کرونا درگیر 
مش��کالت دیگری مانند محدودیت واردات، بسته ش��دن ثبت سفارش ها، از دس��ترس خارج شدن  IPها، عدم 
تخصیص ارز ، پرداخت مالیات و غیره ش��دند که با پیگیری های مس��تمر اتحادیه از نخستین روزهای سال ۹۹، 

برخی از این معضالت تا حدی مرتفع شد.

در گفت و گو با رییس اتحادیه تشریح شد:

اقدامات و برنامه های اتحادیه فناوران در بهار سال 99 

صفحه3

مدیرکل مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی شرکت 
فرودگاه ها از پذیرش اشتراکی مس��افر در فرودگاه های 

مهرآباد و مشهد در آینده نزدیک خبر داد.
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