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رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه:

مغازه داران احتکار نمی کنند 
کرونا موبایل را 
گران کرده است

شنود اطالعات
 از طریق چیپ گذرنامه ها 

تکذیب شد

 نسخه نویسی الکترونیکی 
به پایان سال حواله شد

رشد ٢۵ درصدی 
درآمد همراه اول در ٢ماه

وزیر ارتباطات:

اگر توسعه فعلی
 شبکه ملی اطالعات نبود 

زمین گیر می شدیم

گالیه های دانشگاهیان از محقق نشدن یک وعده

ترم تمام شد
 اینترنت رایگان نشد

حدود ۳ ماه از آموزش مجازی در دانش��گاه ها گذشت اما 
بررسی ها نشان می دهد که علی رغم تاکید وزیر ارتباطات و 
پیگیری های وزارت علوم، اینترنت سامانه های مجازی در برخی 

دانشگاه ها رایگان نشده است.
مهر - در حال��ی به پایان نیم س��ال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ 
دانشگاه ها نزدیک می شویم که رایگان سازی اینترنت آموزش 
مجازی در دانشگاه ها، همچنان خبرساز است و اپراتورها علی 
رغم دس��تور وزیر ارتباطات، اقدامی  اساسی در این خصوص 
نکرده اند؛ به طوری که با گذش��ت حدود ۳ ماه، با اینکه وزیر 

ارتباطات بتازگی خبر از تمدید ارایه اینترنت رایگان به مدت 
یک ماه دیگر داده، اما بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد 
که اینترنت آموزش مجازی در برخی دانشگاه ها حتی از ابتدا 

رایگان نبوده که حاال بخواهد رایگان شدن آن تمدید شود!
مسووالن آموزش الکترونیک برخی دانشگاه ها می گویند 
اینترنت کالس های مجازی در این نیم س��ال رایگان نشده 
و برخی دیگر نیز اذعان دارند فقط یک ی��ا دو اپراتور )آن هم 
شرکت های خصوصی و نه اپراتورهایی با مشترکان زیاد(، این 

امر را محقق کرده اند.

با تصویب ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور، برات قنبری به جای رسول سراییان، 

مسوولیت دبیرکلی این سازمان را به عهده گرفت.
فن�اوران- محمدباق��ر اثن��ی عش��ری، رییس 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور، دی��روز در 
توییت��ی از انتخاب برات قنبری به س��مت دبیرکلی 
این س��ازمان خب��ر داد. وی نوش��ت: » ب��ا تصویب 

شورای مرکزی سازمان، برات قنبری چهره قدیمی 
و دوست داش��تنی فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
کشور، دبیر کل جدید سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور شد. رسول س��رائیان دبیر کل پیشین، ساکن 
اصفهان شده اند و همچنان پروژه راهبردی سازمان 
"#بیس��تون را با هدف دو برابر کردن ب��ازار مدیریت

 خواهند کرد.«
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تالش هم زمان دانشگاه های آکسفورد و کمبریج
 برای بررسی آینده و مخاطرات هوش مصنوعی
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برات قنبری دبیرکل 
سازمان نظام صنفی رایانه ای شد

معرفی تسهیالت جدید برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
صندوق توسعه ملی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
تس��هیالت خ��ود را ب��رای کس��ب وکارهای فن��اوری اطالعات و 

شتابدهنده ها معرفی کردند.
فن�اوران- تس��هیالت صن��دوق توس��عه مل��ی اع��الم کرده 
ک��ه تس��هیالت ای��ن صن��دوق ب��ه ش��رکت هایی ک��ه دارای 
»پروان��ه به��ره ب��رداری تولید فن��اوری اطالع��ات )ن��رم افزار( 
 از وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت« هس��تند نی��ز تعل��ق

 می گیرد.
از س��وی دیگر، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز 

اعالم کرد که شرکت های آس��یب دیده از کرونا می توانند تا سقف 
۵۰۰ میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنن��د. این معاونت اعالم 
کرد: پس از تامین مالی برای شرکت های فعال در حوزه تجهیزات 
و لوازم مرتبط، انجام حمایت از  شرکت های دانش بنیان کوچک، 
شتابدهنده ها و تامین کنندگان فضاهای کار اشتراکی آسیب دیده 
بر اثر شیوع کرونا نیز در دستور کار قرار گرفت. شرکت های کوچک 
در ای��ن طرح به ش��رکت های گفته می ش��ود که نیروی انس��انی 
 کمتر از ۵۰ نفر یا ف��روش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در س��ال ۹۸ 

صفحه3داشته باشند.

ش��یوع کرونا در کنار تحریم و یکسری 
عوامل خارج��ی باعث ش��د قیمت تلفن 
همراه در مس��یر صع��ودی ق��رار بگیرد 
درحالیکه تقاض��ا در فروردین هرس��ال 

زیاد می شود.
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