
 شنبه 25 خرداد 98
 15 ژوئن 2019
 11 شوال 1440
 شماره 3265

 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

خدمات انفورماتیک 
مرکز نوآوری 

راه اندازی می کند

یافته های یک موسسه خیریه 
نشان داد:

اعتیاد و آزارسایبری
 کودکان را در فضای آنالین 

تهدید  می کند

به دلیل کم فروشی
 همه شرکت های اینترنتی

2/5 درصد به حجم بسته های 
اینترنتی افزوده می شود
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با دستور کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، همه شرکت های اینترنتی برای جبران 
کم فروشی خود موظف شدند 5 درصد مصرف 
منصفانه )معادل 2/5 درص���د مصرف اینترنت 
بین المللی( به حجم بسته های اینترنتی مشترکان 

بیفزایند.

شرکت خدمات انفورماتیک با هدف استفاده از ظرفیت های نوآورانه خارج از شرکت، توسعه کسب وکار 
و ایجاد زمینه هایی برای عرضه و گسترش خدمات و محصوالت جدید از طریق حمایت از صاحبان ایده و 

استارتاپ ها، مرکز نوآوری انفورماتیک را راه اندازی می کند.
فناوران- هفته گذشته در مراسم انعقاد قرارداد ایجاد »مرکز نوآوری انفورماتیک« که با مشارکت شرکت 
خدمات انفورماتیک و شرکت هم آوا عملیاتی خواهد شد، سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات 
انفورماتیک گفت: شرکت خدمات انفورماتیک با همكاري شرکت هم آوا درپی رسیدن به سازوکاری نظام مند 
در برنامه  حمایتی خود از فین تک ها و جوانان صاحب اندیشه حوزه صنعت بانكی است و اظهار امیدواری 

کرد در آینده نزدیک، ثمرات  این همكاری در صنعت بانكی نمود یابد.
گفتني است مأموریت این مرکز که  قرارداد راه اندازی آن در اختتامیه اینوتكس 2019  به امضا رسید؛ 
ایجاد فضای مناسب برای خلق ارزش و تجاری س���ازی ایده ها، طرح های فناورانه و نوآورانه و همچنین 
توسعه کسب وکارهای دانش بنیان در حوزه صنعت مالی است. عالوه بر این حمایت از فرهنگ کارآفرینی و 
کسب وکارهای نوپا به منظور گسترش اکوسیستم حوزه مالی در کشور، از اهداف اصلی این مرکز عنوان شده 
است. فعالیت های این مرکز شامل شناسایی، ارزیابی، انتخاب، توانمندسازی ایده های نو و استارتاپ ها و در 

نهایت توسعه و رشد تیم های منتخب در قالب تأمین سرمایه و توسعه بازار خواهد بود. 
به منظور شناسایی تیم های استارتاپی مناسب، رویدادهای متنوعی با موضوع فناوری های مالی، برگزار 
خواهد شد؛ رویدادهایی که طی آن  تیم ها عالوه بر دریافت آموزش های الزم با شاخص های مختلف ارزیابی 
تیم و ایده برای ورود به دوره شتابدهی مورد بررسی قرارگرفته و در پایان هر رویداد، تیم ها در صورت احراز 

شرایط به دوره های شتابدهی وارد خواهند شد.
بر اساس این خبر تیم های منتخب پس از ورود به دوره  شتابدهی  ضمن بهره مندی از  حضور در فضای 
 )MVP( کار اشتراکی قادر خواهند بود با استفاده از خدمات مربیگری و مشاوره، ضمن توسعه محصول اولیه
و تحلیل کسب وکار و آنالیز بازار هدف خود، برای ورود به دوره رشد آماده  شوند. نكته حائز اهمیت این است که 
عملكرد مطلوب در دوره شتابدهی مجوز ورود تیم ها به دوره رشد خواهد بود. در دوره رشد تیم ها، کسب وکار 
خود را توسعه می دهند تا به درآمدزایی مناسب رسیده و آمادگی الزم را برای جذب سرمایه به دست آورند. 
ورود این تیم شرکتها به بازار فناوری مالی، موجب تنوع و تكثر در محصوالت و خدمات نوین مالی و بانكی 

هم جهت با نیازهای انباشته و تقویت فضای رقابت در این بازار خواهد شد.  
شایان ذکر است؛ این مرکز در کارخانه نوآوری آزادی شرکت هم آوا راه اندازی خواهد شد.

از »شبکه ملی اطالعات«
 که حرف می زنیم 

از چه حرف می زنیم؟
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ایران به انبار پسماند فناوری 
تبدیل نشود
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