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حمید فروزنده رییس شورای انتظامی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای:

 شورای انتظامی رویکرد 
مصالحه و سازش دارد

دانلود هزار فیلم در یک 
ثانیه ممکن شد

رفع ممنوعیت
 فروش الکترونیکی دارو

برنامه پلیس برای 
تخلفات محیط زیستی
 در سایت های آگهی

وزیر ارتباطات برای سال جاری وعده داد: 

اینترنت خانگی را 48 ساعته
 تحویل می دهیم

وزیر ارتباطات گفت: در سال پیش رو با تمام توان شبکه  
اینترنت خانگی را گسترش می دهیم و میلیون ها اشتراک 
جدید خانگی با کمترین کاغذب��ازی اداری و در کمترین 

زمان برقرار می شود.
مهر - محمد جواد آذری جهرمی  با انتش��ار پاسخ های 
شرکت کنندگان در یک نظرس��نجی درباره اینترنت که 
در صفحه شخصی خود در اینس��تاگرام مطرح کرده بود، 
نوشت: بر اس��اس نظر ش��ما برنامه ریزی عملیاتی کردیم 
که در سال پیش رو با تمام توان ش��بکه  اینترنت خانگی 
را گس��ترش دهیم و میلیون ها اش��تراک جدید خانگی با 

کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن )۴۸ 
ساعت از ثبت درخواس��ت تا راه اندازی در منزل( تحویل 
شما دهیم و از طرفی هم با VDSL سرعت اینترنت خانگی 

فعلی را چهار برابر کنیم.
وی افزود: ه��م اکنون ی��ک میلیون اش��تراک خانگی 
اینترنت در مناطق ش��هری و روس��تایی آماده واگذاری 
ش��ده اس��ت. همچنین فاز دوم نی��ز برای ش��هریورماه 
آم��اده واگ��ذاری خواه��د ب��ود. اولوی��ت در واگ��ذاری 
 یک میلی��ون اش��تراک با افرادی اس��ت ک��ه زودتر ثبت 

نام کنند.

بیمه مرکزی با تأکید براینکه فراهم آوردن ش��رایط 
الزم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های ش��خص ثالث 
ارتباطی با ص��دور الکترونیک��ی بیمه نامه ه��ا ندارد و 

مشکلی را برای شبکه فروش به وجود نمی آورد، اعالم 
کرد:  اس��تارت آپ های بیمه ای حق ص��دور هیچ بیمه  

نامه ای ندارند.
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زمزمه های ارزانی از بازار به گوش می  رسد

هفته آینده گوشی موبایل بخریم؟
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بیمه مرکزی: استارت آپ ها  
حق صدور بیمه نامه ندارند

www.irancell.ir

تومانـــی  میلیـــون   ۳۰ جایـــزه   1۰

اطالعات بیشتر:

فصـــل ســـبز ســـال
 روی نبض دیجیتال!

ایرانسل

ایـرانسـل؛ نبض زنـدگی دیـجـیتال

حمید فروزنده رییس ش��ورای انتظامی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران می گوید: شورای 
انتظامی طبق اساس��نامه س��ازمان یکی از ارکان 
س��ازمان اس��ت و اعضای این ش��ورا در ابتدای هر 
دوره هی��ات مدیره و پ��س از رای گی��ری انتخاب 
می شوند. تعداد اعضای این شورا پنج نفر است که 
از چهار نفر به عنوان کارشناس و یک نفر به عنوان 
عضو حقوق��دان که دانش حقوق��ی و قضایی دارد، 

تشکیل می شود.

محققان استرالیایی با ساخت یک قطعه سخت 
افزاری جدید، اینترنتی با سرعت ۴۴.۲ ترابایت را 
ایجاد کردند که می توان با کمک آن در کمتر از 

یک دقیقه هزار فیلم دانلود کرد.

تماس تلفنی روحانی با وزیر ارتباطات: 

تکمیل دولت الکترونیکی
 برای مردم مهم است
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