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به منظور اجرای دستورات  رییس جمهور 
انجام شد

تاکید وزیر ارتباطات
 به وزرای اقتصاد، علوم

 و کشور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افتتاح 
حساب، صدور و تمدید دسته چک، پرداخت اقساط 

و دریافت وام الکترونیکی می شود.

با طرح های سرمایه گذاری صندوق نوآوری

بوروکراسی
 تأمین سرمایه برای فناوران 

کاهش می یابد

کامپیوتکس 2020 لغو شد
برگزاری نمایشــگاه کامپیوتکــس ۲۰۲۰ در 
تایوان که بزرگترین رویداد نمایشــگاهی حوزه 
فناوری اطالعات قاره آسیا محسوب می شود، به 

علت شیوع ویروس کرونا لغو شد.

وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح دسترسی ۱0۳۴ روستا به اینترنت:

ایرانسل باید
 اپراتور حفاظت کننده از 

کودکان باشد

مراسم رونمایی از دسترسی ۱۰۳۴ روستا به اینترنت یا شبکه ملی اطالعات که با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و ایرانسل صورت گرفته، 
دیروز در محل شرکت ایرانسل و از طریق ارتباط تصویری آنالین با دو روستای شهنیز در کهگیلویه و بویر احمد و گالنه در کردستان، انجام شد.

فناوران- در این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و معاونان او و محمد امید معاون توسعه روستایی رییس جمهوری برگزار شد، بیژن عباسی 
آرند، مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه اپراتور دوم از یک تامین کننده شبکه در نسل اول، به ارایه دهنده پلتفرم در نسل چهارم تلفن همراه تبدیل شده 

است، گفت: با ورود به عصر 5G این اپراتور به فعال ساز اکوسیستم )ecosystem enabler( تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعداد مشترکان اپراتور دوم به 5۱ میلیون نفر با پوشش 89 درصدی جمعت کل کشور رسیده است، افزود: تعداد مشترکان 

اینترنت همراه ایرانسل ۳7 میلیون نفر و اینترنت ثابت TD-LTE این اپراتور 66۰ هزار نفر است.
به گفته وی، هم اکنون درصد استفاده از پهنای باند داخلی در این اپراتور ۲7 درصد و درصد مصرف اینترنت بین الملل آن 7۳ درصد است.

عباسب آرند با بیان اینکه سهم ایرانسل از اقتصاد دیجیتال کشور در سال 98 معادل ۱5 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: کل سرمایه گذاری 
ایرانسل از ابتدا تا کنون 8 میلیارد دالر بوده و سه هزار شرکت فناور در ۱۴ سال گذشته با اپراتور دوم همکاری کرده اند.

سپس از خدمات جدید ایرانسل، شامل پلتفرم آنالین آموزشی آنالین دانا، سرویس ذخیره سازی ابری »ابرتو«، سامانه تبلیغات دیجیتال و خانه 
هوشمند »آی بان« رونمایی شد. در ادامه این رویداد، با مسووالن استان های کهگیلویه و بویراحمد و کردستان، ارتباط تصویری برقرار شد و اینترنت 

دو روستای شهنیز و گالنه به صورت نمادین با حضور استانداران و وزیر ارتباطات افتتاح شد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در این مراسم با قدردانی از ایرانسل بابت پیشگامی در حوزه اقتصاد دیجیتال، سه پیشنهاد به اپراتور 
دوم ارایه کرد. پیشنهاد اول وی این بود که ظرف یک ماه با همکاری سکوهای توزیع محتوای کاربر محور و با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات، 
شرایطی فراهم شود که بخشی از درآمد محتوا به تولیدکننده آن برسد.  پیشنهاد دوم وزیر، حمایت از کودکان در فضای مجازی بود و گفت که 
ایرانسل باید به این مهم، اهتمام بورزد. پیشنهاد سوم آذری جهرمی نیز  ارایه بسته ویژه هدیه افتتاحیه به مردم ۱۰۳۴ روستایی بود که به اینترنت 
متصل شده اند. دقایقی بعد از ارائۀ این پیشنهاد، بسته ۲ گیگابایتی ۴8 ساعته اینترنت رایگان ایرانسل، برای کسانی که طی روزهای گذشته در محل 

این ۱۰۳۴ روستا حضور داشته اند، فعال و طی پیامکی، به آن ها اطالع رسانی شد.
صفحه 2

جزییات هوشمندسازی 
در سازمان مالیاتی

 اعالم شد

صندوق نــوآوری و شــکوفایی طرح های 
ســرمایه گذاری دو جزئــی و ســه جزئی را 
برای کاهــش دغدغه فناوران در شــرکت ها 
 اجرایــی کــرده کــه بــا اســتقبال مواجه

 شده است.

بازار تلفن همراه در ماه های اخیر پرتالطم بوده، کارشناســان دالیل 
متفاوتی در مورد این وضعیت بازار بیان می کنند اما راهکارها شبیه به هم 
است، کنترل قیمت دالر و تســهیل در واردات؛ حضور میدانی در بازارها 

نیز حکایت از انباشت تقاضا و افزایش قیمت ها دارد.
فارس -  شیوع ویروس کرونا از ابتدای اســفند در ایران و به مرور در 
سایر کشورها کسب و کارها را به تعطیلی کشاند، تعطیلی که به گفته وزیر 
اقتصاد به اندازه ۱5 درصد از تولید ناخالص ملی برای کشور خسارت به 

همراه داشته و احتماالً تبعات آن تا ماه ها ادامه خواهد داشت، البته این 
موضوع فقط به ایران اختصاص نداشته و برای نمونه اقتصاد بریتانیا ۲۰ 

درصد در ایام قرنطینه کوچک تر شده است.
با این حال از اواسط اردیبهشت و با کاهش محدودیت ها، کرکره ها باال 
رفته اند و در برخی رسته ها شــرایط در حال عادی شدن است، از سوی 
دیگر تقاضا و تورم انباشته شده از اسفند ماه، منجر به افزایش قیمت در 

سطح بازار شده است.

بازار موبایل روی آرامش را می بینید؟
تناقض افزایش قیمت با رشد ۱۴۵ درصدی واردات 

آذری جهرمی: تالش کنید ظرف یکماه بخشی از درآمد پخش محتوا 
به تولید کننده برسد
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