
 یکشنبه 9 تیر 98
 30 ژوئن 2019
 26 شوال 1440
 شماره 3275

 سال چهاردهم

نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

4 صفحه رنگی
2000 تومان

فراخوان فرابورس
 برای اعطای مجوز

 کرادفاندینگ

اپل در  فروش ساعت های 
هوشمند رکورد زد

حشره روباتیکی 
که با نور پرواز می  کند

صفحه3

صفحه4

پلیس فتا به دنبال اجرای
 طرح  »صالحیت سایبری«

صفحه2

طرح های جدید
 پیشکش

علی شمیرانی
@Shemirani

جانی آیو قصد دارد شرکت خودش را تاسیس کند

خداحافظی شوالیه 
با دالوران 
سیب گاز زده

صفحه4

مدیر اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ به تشریح شرایط حضور 
شرکت های خارجی در این نمایشگاه خبر داد.

فارس- رضا حیدری گفت: هزینه اقامت در ایران برای تیم های خارجی، هزینه باالیی 
نیست.همچنین در زمان برگزاری نمایشگاه برای تیم های خارجی که در سامانه ثبت نام 

کردند، بیزنس کارت صادر می شود.
حیدری ادامه داد: براساس این بیزنس کارت، افراد حقیقی، شرکت های آنها و تمامی 
 اطالعات آنان قابل شناسایی است. عالوه بر این، حضور و بازدید این افراد از قسمت های 

مختلف نمایشگاه به سهولت انجام می شود.
وی افزود: برای مهمانان خارجی تورهای بازدید نمایشگاه نیز تدارک دیده شده است.
حیدری همچنین با اشاره به حمایت های سازمان نظام صنفی از استارت آپ ها و 

شرکت های فعال در حوزه فناوری اطالعات برای حضور در این نمایشگاه گفت: هر 
استارت آپی که در این نمایشگاه ثبت نام کند، می تواند از کانترهای موجود استفاده 
کند و همچنین، شرکت هایی که دارای فناوری  پیشرفته هستند نیز به صورت رایگان 

در این نمایشگاه حضور دارند.
وی ادامه داد: الکام ترندز به عنوان یک سالن مجزا برای نمایش محصوالت داخلی 
با فناوری پیشرفته است که در آن شرکت های فعال، بدون پرداخت هیچ هزینه ای 

می توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ خاطر نشان کرد: پیش 
بینی می کنیم که در سالن الکام ترندز با ۸۰۰ متر مربع مساحت، حدود ۴۰ شرکت 

حضور پیدا کنند تا فناوری های خود را به نمایش بگذارند. 

تسهیالت الکامپ برای بازدیدکنندگان خارجی و فناوری های پیشرفته

صفحه2

صفحه2

صفحه2

دستگاه ها باید در هزینه ها سهیم شوند
پیشنهاد وزارت ارتباطات

 برای تعرفه گذاری خدمات دولت الکترونیکی

مکاتبه کاغذی مراجع قضایی
 با سازمان ثبت ممنوع شد

صفحه2

معاون فنی پلیس فتای ناجا از پیگیری برای 
اجرای طرح سالمت سایبری اپلیکیشن ها، کانال ها و 

شبکه های اجتماعی خبر داد.
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