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آیفون های 11 
برای مقابله با کرونا 

به طال و نقره مزین شد 

جزییات حمله هکر ها
 به سامانه دانشگاه های

 علوم پزشکی

اجبار دانش آموزان 
به تهیه موبایل و اینترنت 
مغایر قانون اساسی است

علت شلوغی دفاتر 
پیشخوان دریافت کد 

بورسی است

دولت از مالیات
 بر ارزش افزوده

 تا آخر سال صرفنظر کند
کارشناس اقتصادی گفت: بهتر است دولت برای 
حمایت از بنگاهها در برابر رکود ناشی از شیوع کرونا، به 
جای ارفاق یا معافیت مالیاتی، پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده را تا پایان سال به تعویق بیندازد.

در جریان بازدید وزیر ارتباطات از اقدامات شرکت مخابرات اعالم شد

کالنشهرها تا پایان سال
 VDSLبه اینترنت 

 تجهیز می شوند 
روز قبل محمد ج��واد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات از روند آماده سازی تجهیزات فنی و 
زیر ساخت جهت واگذاری VDSL از مراکز مخابراتی 

شهید محالتی و جماران بازدید کرد.
فناوران - جهرم��ی در این بازدید ب��ا بیان اهمیت 
پروژه VDSL در ح��وزه باند پهن و چهار برابر ش��دن 
س��رعت فعلی اینترن��ت مش��تریان، گفت: ب��ا اجرا و 
آماده س��ازی پروژه VDSL  در نقاط مختلف، توسعه 
پورت های VDSL شهری انجام شده است و شهروندان 
تهرانی می توانند از افزایش ظرفیت و ارتقا قابل مالحظه 
 VDSL س��رعت و پهنای باند ش��بکه دیتا با فناوری

بهره مند شوند.
محمدج��واد آذری جهرم��ی همچنی��ن در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت: امروز بازدیدهای میدانی از 
مراحل نصب تجهیزات VDSL در تهران داش��تم و از 

نزدیک در جریان کار قرار گرفتم.
وی با بیان اینکه ش��بکه  اینترنت خانگی VDSL با 
۴ برابر س��رعت ADSL در تهران با سرعت خوبی در 
حال نصب اس��ت، ادامه داد: نیاز به هماهنگی بیشتری 
با شهرداری تهران دارند که فردا برای حل مشکالت به 
شهرداری خواهم رفت تا با مساعدت شهردار تهران، کار 

سرعت بیشتری بگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: مخابرات ای��ران، تاکنون برای 
۲۴۸هزار مش��ترک ظرفیت VDSL دایر کرده که ۶۲ 

هزار آن واگذار شده اس��ت. تاکنون ۱۵۰هزار مشترک 
مخابرات ای��ران در تهران درخواس��ت ارتقا داده اند که 

واگذاری به مابقی هم با سرعت در حال انجام است.
به گفته جهرمی  یک اپرات��ور دیگر هم برای ۱۰هزار 
مشترک، خدمات پرسرعت جدید دایر کرده که ظرف 

هفته آینده تقدیم مشترکان خود خواهد کرد.
وی گف��ت: کار ب��ا س��رعت خوب��ی در ح��ال 
 انج��ام اس��ت و ب��ر س��ر قولی ک��ه ب��ه ش��ما دادیم 

هستیم.
در همین رابط��ه مجید صدری مدیرعامل ش��رکت 
مخابرات ایران با تش��ریح مجموعه فعالیت های انجام 
 VDSL ش��ده به منظور تجهی��ز اینترنت خانگ��ی به
در سراس��ر کش��ور گفت: بر اثر این اقدامات، ظرفیت 
س��ازی تبدیل ۲۴۸ هزار پ��ورت اینترنت پر س��رعت 
 و واگ��ذاری ب��ه ۶۲ ه��زار مش��ترک در ته��ران انجام

 شده است.
وی گف��ت: فرایند تکمی��ل زیرس��اخت ها در مراکز 
مخابراتی جهت ارایه VDSL به مش��تریان به صورت 
شبانه روزی در حال انجام است و در تالشیم تا با ارایه 
اینترنتی با حداقل چهار برابر س��رعت فعلی، عالوه بر 
تامین رضایت مشتریان، در توسعه و پیشرفت کسب و 
کارهای مبتنی بر اینترنت و استفاده عمومی  از پهنای 
باند پرس��رعت که نیاز جامعه امروز است، نقش خود را 

به خوبی ایفا کنیم.

ایرانسل آماده جذب سرمایه ایرانیان 
از هر جای جهان است
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مدیرعامل ایرانس��ل، در گفت وگو با ایرانیان خارج از کش��ور طی یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی، 
فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و رویکردهای جدید اپراتور دیجیتال ایران را تشریح کرد.

ایرانسل - بیژن عباسی آرند، که ساعت ۲۲ یکشنبه ش��ب، 3۱ فروردین ۱399، در برنامۀ 
زندۀ »مشاور« شبکۀ جهانی جام جم حضور یافته بود، ضمن اعالم آمادگی ایرانسل برای ارتباط 
با ایرانیان خارج از کشور و دریافت تجارب آنان، به پرسش های مجری برنامه و مخاطبان ایرانی 

آن در جهان نیز پاسخ داد.
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