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 Google Glass عرضه نسخه جدید عینک واقعیت افزوده
گوگل عرضه نسخه جدیدی از عینک واقعیت افزوده گوگل گلس را 
اعالم کرد. به این ترتیب، این محص����ول که تا کنون به صورت تجربی 

ساخته شده بود، از این پس یک محصول رسمی گوگل است.
فناوران- این نسخه از عینک گوگل که مخصوص کسب وکارهاست 
و  Glass Enterprise Edition 2نام گرفته، با قیمت 99 دالری 
 USB عرضه می شود و به پردازشگر قوی تر، دروبین بهبود یافته، درگاه

نوع C برای شارژ  سریع تر و روزآمدسازی های متعدد مجهز است.
این عین����ک ت����ا کن����ون در moonshot factory آلفابت در 
 حال توس����عه بود اما از این پ����س یک محصول گوگل محس����وب

 می شود.

معاون تس���هیالت و تجاری س���ازی صندوق نوآوری و ش���کوفایی از برنامه این صن���دوق برای صدور 
ضمانت نامه های اعتباری برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.

روابط عمومی صندوق نوآوری و ش��کوفایی- رضا قربانی دیروز در نشست مسووالن این صندوق با 
شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات دوار و نیروگاهی با اشاره به اینکه صدور ضمانت نامه های اعتباری از 
قبیل گشایش اعتبار داخلی می تواند به عنوان جایگزینی برای تسهیالت در تامین مواد اولیه مورد مصرف 
در شرکت های دانش بنیان باشد، درباره چگونگی دریافت ضمانت نامه های اعتباری از بانک  ها گفت: در این 
زمینه طی تفاهم نامه هایی که با بانک ها به امضا رسانده ایم، ابتدا صندوق، اعتبارسنجی اولیه را انجام می دهد 
و حد اعتباری برای شرکت ها مشخص می کند و سپس سریعا با یک نامه به صورت مستقیم جهت دریافت 

ضمانت نامه به بانک معرفی می شوند.
وی افزود: همچنین تس���هیل در صدور ضمانت نامه بانکی از طریق مدل مشارکت در میزان ودیعه یکی 
از برنامه های صندوق نوآوری است، یعنی صندوق در بخشی از ودیعه گذاری که به نوع ضمانت نامه بستگی 
دارد، مشارکت می کند. بدین ترتیب به حفظ نقدینگی شرکت های دانش بنیان و تسهیل در ارائه ضمانت نامه 

کمک خواهد کرد.
وی در ادامه به رایزنی های صندوق نوآوری و ش���کوفایی با تعدادی از بانک ها برای استقرار در محل این 
صندوق برای خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: با تدبیری که اندیشیده شده است، 
شعب این بانک ها در حال انتقال به مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان هستند. همچنین شرکت های 
دانش بنیان، عالوه بر بهره مندی از خدمات بانکی در محل صندوق می توانند به نزدیک ترین ش���عبه بانکی 
مراجعه و ضمانت نامه مورد نیاز خود را سریعا دریافت کنند. در این زمینه تفاهم الزم با بانک های سراسر 

کشور انجام شده است.
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باز هم به تعویق افتاد

تست پهپاد در جعبه شنی انگلیس

تسهیل صدور
 ضمانت نامه  اعتباری و بانکی 

برای  دانش بنیان ها

صفحه2

صفحه2

صفحه4

صفحه3

صفحه3

سازمان هواپیمایی کش���وری انگلس���تان اعالم کرد که یک 
  Innovation Sandbox تیم ن���وآوری جدید ب���ا ن���ام
راه اندازی می کند که ش���رکت هایی مثل آمازون ایده های خود 
را در زمینه س���اخت پهپاد در این قالب تس���ت کند. یکی از 
 ش���رکت هایی که در این پروژه فعالیت خواهد ک���رد، آمازون 

خواهد بود.

فناوران- سخنگوی س���ازمان هواپیمایی انگلستان اعالم کرد 
که پس از آزمون موفق پهپاد ها در این مرکز به صورت مجازی، 
تست فیزیکی آنها نیز مجاز خواهد بود. این ابتکار به منظور قرار 
گرفتن انگلیس در صدر نوآوری های صنعت هوافضا صورت گرفته 
اس���ت و در عین حال به طور ویژه به آمازون کمک می کند که 
سیستم تحویل کاال با پهپاد را سریع تر به مرحله تجاری برساند. 

این سیستم خواهد توانست بسته ها را در کمتر از 30 دقیقه به 
دست خریداران برساند. جف بیزوس، مدیرعامل آمازون در سال 
2013 پیش بینی کرده  بود که این پهپادها در سال 2018 میالدی 
عملیاتی شوند. در عین حال آلفابت به عنوان رقیت آمازون نیز 
اخیرا تاییدیه اجرایی یکی از نخستین خدمات تحویل کاال با پهپاد 

را در استرالیا دریافت کرده است.

رییس سازمان فناوری اطالعات:

سامانه شاهکار آماده ارایه سرویس است
ناظمی: شاهکار ظرفیت دارد، کسب و کارها نمی خواهند هزینه اش را بپردازند
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