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پنجره واحد شروع کسب وکار آغاز به کار کرد

زمان اخذ مجوزهای 
کسب وکار از ۷۲ روز به ۳ روز 

کاهش می یابد

هزینه 100 هزار میلیارد تومانی 
بخش خصوصی برای

 شبکه ملی اطالعات کرده است

رشد ۳00 درصدی
 دریافت جواز

 کسب و کار های اینترنتی
عضو هی��ات  مدیره اتحادیه کش��وری کس��ب 
وکار های مجازی گفت: در اردیبهشت ماه میزان 
دریافت جواز کسب و کارهای مجازی رشد ۳۰۰ 
درصدی داشته است که این نشان تاثیر مثبت در 

برداشتن موانع مالیاتی است.

جیلبرک تازه برای 
گوشی های جدید آیفون

درخواست بازخواست
 وزیر ارتباطات در مجلس انقالبی!

وزیر ارتباطات در دیدار با مسووالن استان فارس

شهرداری شیراز برای
 توسعه اینترنت خانگی 

و شبکه موبایل همکاری کند
به گفته وزیر ارتباطات، در حوزه دیتا کیفیت ارتباطات شیراز نسبت به 
سایر کالن شهرها کمی  پایین تر است و طبق اعالم اپراتورها برای بهبود 
کیفیت باید 56 سایت جدید در شیراز احداث شود که تاکنون فقط 19 

سایت دایر شده است.
 فناوران- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز پنج شنبه )8 خرداد( 
طی سفر به شیراز و در جلسه با عنایت اله رحیمی  استاندار فارس، حیدر 
اسکندرپور شهردار شیراز و مدیران ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
فارس گفت: 1۰ درصد درآمد اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات از استان 
فارس تامین می شود و فارس بعد از تهران، خوزستان، خراسان رضوی و 
مازندران رتبه پنجم به لحاظ درآمد را دارد اما باید در خصوص زیرساخت ها 

و خدمات رسانی هم در بین پنج استان اول قرار داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: علی رغم اینکه تجهیزات کافی 
برای راه اندازی سایت ها در استان در انبارها موجود است اما نزدیک به 18 

ماه این تجهیزات روی زمین است و کار به کندی پیش می رود.
وی افزود: با شهردار شیراز چند بار مذاکره داشتم و ایشان هم قول دادند 
مساله حل شود ولی با توجه به این موضوع که پس از صدور مجوز برای 
احداث یک سایت جدید دو ماه زمان الزم است بنابراین تا آن سایت به 
مرحله راه اندازی برسد جهت تسریع در راه اندازی کلیه سایت ها، نیاز است 
شهرداری تمامی  مجوزهای سایت های باقی مانده که توسط اپراتورها اعالم 
شده است را با هم صادر کند تا به موازات هم عملیات احداث سایت های 
جدید توسط اپراتورها آغاز شود. وی افزود: البته مجوز احداث برای 1۰ 
سایت جدید در سال گذشته توسط شهرداری ش��یراز برای اپراتور دوم 
صادر شده است که یک سایت اجرا شده است و برای 9 سایت دیگر برخی 
ممانعت ها وجود دارد که از استاندار می خواهیم برای این سایت ها که 

مجوز شهرداری آن گرفته شده است امنیت الزم را فراهم کند تا عملیات 
احداث سایت ها ادامه یابد و هر چه س��ریع تر در شبکه قرار گیرند. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص پوشش جاده های استان گفت: 
79۰ کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی استان پوشش ندارد که برای 
پوشش این نقاط  27 سایت جدید پیش بینی شده است که می تواند ۳7۰ 
کیلومتر دیگر از جاده های استان را تحت پوشش قرار دهد اما برای آغاز 
عملیات اجرایی آن باید ابتدا برق رسانی به این 27 نقطه صورت گیرد که 
طبق برآورد شرکت توزیع برق استان نیاز به ۳6 میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه طبق توافق با استاندار فارس، 2۰ میلیارد تومان از این 
مبلغ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و استانداری فارس تامین 
اعتبار خواهد شد، دستور داد هر چه سریع تر لیست نقاط به شرکت توزیع 
نیروی برق استان اعالم شود تا پس از تعیین زمان الزم برای برق رسانی 
به این نقاط از جانب شرکت برق ، اپراتورها بتوانند تملک زمین و احداث 
سایت را در این نقاط آغاز کنند و در خصوص مابقی اعتبار الزم نیز پس 
از ابالغ بودجه سالجاری تصمیم گیری می شود. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در خصوص مشکالت شرکت شاتل جهت ارایه سرویس اینترنت 
پرسرعت بر بستر فیبر نوری )FTTC( با شهرداری شیراز گفت: شهرداری 
نیاز دارد یک شبکه فیبر نوری در سطح شهر داشته باشد که برای کنترل 
ترافیک و مدیریت شهری استفاده کند و اختیار دارد با توجه به هزینه 
های سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی از بین شرکت های متقاضی، 
پیمانکار را انتخاب کند و در این خصوص از شهردار شیراز خواست حداکثر 
ظرف مدت یک هفته پیمانکار را انتخاب کند و به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات معرفی کند تا در صورت تایید پیمانکار، هر چه سریعتر مراحل 

اجرای این پروژه پس از اخذ تعهد از شرکت مجری در شیراز آغاز شود.

در یک نشست خبری آنالین اعالم شد
»نشان« گوگل مپ را رقیب خود می داند

سرویس نقشه و مسیریاب ایرانی »نشان« با رسیدن به 5 میلیون نصب فعال، ثبت بیش از 7۰۰ هزار مکان 
منحصر به فرد روی  نقشه و البته معرفی قابلیت ها و امکانات جدید، حاال گوگل مپ را رقیب خود می داند.

فناوران- نشست خبری شرکت راژمان )مالک سرویس نقش��ه و مسیریاب نشان( دیروز به صورت آنالین 
برگزار شد تا مدیران این شرکت، درباره سابقه، ویژگی ها و برنامه های آینده این سرویس مسیریاب ایرانی توضیح 
بدهند. جواد عامل، مدیرعامل شرکت راژمان و بنیان گذار مسیریاب و نقشه نشان در این نشست خبری، بابیان 
اینکه شرکت راژمان در سال 1۳9۰ اوین نقشه ترافیک شهر مشهد را با همکاری شهرداری این کالن شهر ارایه داد. 
در آن زمان ما اولین اپلیکیشن ایرانی بودیم که مستقل از گوگل مپ مسیریابی اتوبوس و مترو را ارایه می دادیم. این 

فعالیت به تدریج به 17 شهر دیگر نیز تسری یافت و با استقبال کاربران مواجه شد.
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