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ارزیابی مرکز پژوهش ها 
از تاثیر کرونا 
بر بخش فاوا

اقدامات چین
 اپل و گوگل

 برای مهار کرونا با موبایل

بانک مرکزی می تواند
 ۲ ماهه چک الکترونیکی 

را اجرا کند

رییس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان
 نظام صنفی رایانه ای استان تهران خواستار شد:

دولت صنف فاوا
 را هم مشمول 

آسیب های کرونا بداند
رییس کمیس��یون فضای کس��ب و کار سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران می گوید حداقل 
انتظار صنف این است که همان طور که دولت ۱۰ 
صنف مختلف را آس��یب پذیر خوانده است، حوزه 

فاوا را هم مشمول آسیب های بحران کرونا بداند.

وام ارزان و صدور مجوز دانش بنیان در دو هفته

5 مدل حمایتی 
از ایده های کرونایی استارتاپ ها 

تشریح شد

بررسی اخراج های گسترده آمازون توسط دولت آمریکا
صفحه4 صفحه4

همراه اول از ثبت نام اینترنتی و دریافت غیرحضوری س��یم کارت رایگان ویژه 
سرپرست خانوارهایی خبر داد که سیم کارتی به نام خود ندارند.

فناوران- در پی ازدح��ام متقاضیان در برخی مراکز ف��روش و خدمات تلفن 
همراه، اپراتور اول اعالم کرد تا هر زمان که مهلت ثبت نام وام یک میلیون تومانی 
تمدید شود، طرح اهدای سیم کارت رایگان توسط همراه اول نیز تمدید خواهد 

شد. 
همچنین با توجه به ضرورت حفظ سالمت شهروندان، همراه اول تاکید کرده 
متقاضیان دریافت سیم کارت، از طریق فروش��گاه اینترنتی همراه اول به نشانی 
shop.mci.ir ، نسبت به ثبت نام س��یم کارت اعتباری رایگان خود اقدام و از 

مراجعه حضوری به دفاتر فروش پرهیز کنند.
گفتنی است طبق اعالم شرکت پست، س��یم کارت های ثبت نام شده در اسرع 

وقت تحویل خواهد شد.
دیروز نیز ایرانسل گفته بود که ثبت نام سیم کارت سرپرستان خانوار اینترنتی 

و تحویل آن از طریق  پست انجام می شود.
در خبر دیگری رایتل اعالم کرده که سرپرستان خانوارهایی که فاقد سیم کارت 
هستند می توانند از رایتل سیم کارت رایگان با 6 ماه خدمات هدیه دریافت کنند. 
مراجعه به سایت رایتل نیز نشان می دهد که ثبت نام این سیم کارت ها به صورت 

اینترنتی و تحویل آن  پستی است.

ثبت نام سیم کارت اپراتورها برای سرپرستان خانوار همراه اول اینترنتی شد

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال ۵ مدل حمایتی از ایده های استارتاپی را در بحران کرونا تشریح کرد و گفت: وام ارزان قیمت در کمتر 
از ۲ تا ۳ هفته در اختیار کسب و کارها قرار می گیرد.

مهر- مهدی محمدی با اشاره به برنامه های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
برای حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات در شرایط فعلی بحران ویروس کرونا، گفت: این مدل حمایتی در قالب پویش »کرونا پالس« 
در حال انجام است که بر اساس آن از کسب و کارها، شرکت ها و استارتاپ هایی که دارای راه حل و ایده های فناورانه برای دوران کرونا، دوران قرنطینه 
و پساکرونا هستند، حمایت می کنیم. وی گفت: از کسب و کارها و استارتاپ های حوزه فناوری اطالعات خواسته شده که در ۹ حوزه اولویت دار شامل 
آموزش آنالین، حمل و نقل آنالین، سالمت آنالین، ورزش آنالین، سرگرمی، توریسم آنالین، تولید محتوای آنالین، نوآوری اجتماعی و فروشگاه های 
آنالین، ایده و ابتکارات خود را اعالم کنند. وی با اشاره به اینکه از روز یکشنبه هفته گذشته این فراخوان اعالم شده و به مدت ۲ هفته ادامه دارد، گفت: 
کسب و کارها تا پایان این هفته زمان دارند که در این طرح مشارکت کنند. تاکنون حدود ۳۵۰ کسب و کار، استارتاپ و شرکت دانش بنیان طرح و ایده 
خود را ارائه داده اند که حدود ۵۰ درصد این درخواست ها در حوزه سالمت دیجیتال است و موضوعات مربوط به حمل و نقل، ورزش، گردشگری آنالین 
و راه حل های فناورانه نیز در این درخواست ها دیده شده اند. وی در مورد ۵ مدل حمایتی گفت: تسهیالت مالی یکی از مدل های حمایتی است که در 
قالب ارائه وام، تسهیالت بالعوض و یا تسهیالت با بهره کم به متقاضیان ارائه خواهد شد. وی افزود: مدل دوم، حمایت زیرساختی است که می توان در 
قالب ارائه سرور و یا فضای ابری به کسب و کارها صورت گیرد. بر این اساس با توافق و مذاکراتی که با پروایدرهای اصلی خدمات زیرساختی دیتاسنتر و 

فضای ابری صورت گرفته، می توان به کسب وکارهای نیازمند، این گونه سرویس ها را با تخفیف باال و یارانه ارائه کرد.
محمدی گفت: موضوع سوم حمایتی مدنظر مربوط به ارائه فضای فیزیکی به کسب و کارهای متقاضی است که در صورت نیاز می توان در مراکز نوآوری 
و شتاب دهنده ها به این کسب و کارها فضای فیزیکی اختصاص داد. وی با بیان اینکه مدل چهارم حمایت از کسب و کارهای نوپا در بحران کرونا مربوط به 
رفع موانع قانونی و مقرراتی و مشکل صدور مجوز می شود، ادامه داد: ما یک الین اختصاصی برای حل این مشکالت باز کرده ایم تا از این طریق به کسب و 
کارهایی که با این موانع مواجه هستند کمک کنیم. وی مدل پنجم حمایت از استارتاپ ها و کسب و کارها را مربوط به تسهیل در فرآیندهای صدور مجوز 
دانش بنیان شدن و قرار گرفتن در فهرست شرکت های خالق اعالم کرد و توضیح داد: در این مدل، شرکت هایی که از نظر فنی قوی هستند با سرعت 
بیشتر از گذشته موفق به دریافت مجوز شرکت دانش بنیان می شوند. به این معنی که اگر در حالت عادی حدود ۲ ماه زمان می برد که مجوز شرکت دانش 

بنیان به یک کسب و کار تعلق گیرد، در شرایط فعلی در یک سیکل ۱۵ روزه امکان دریافت مجوز شرکت دانش بنیان وجود دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: در مورد شرکت های خالق نیز صدور این مجوز به سرعت انجام می شود. به این معنی که اگر در حالت عادی این مجوز ظرف 

۱۰ روز صادر می شد، در شرایط فعلی این فرآیند به کمتر از یک هفته کاهش یافته است.
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ارزیابی اولیه برای حدود 
۱۵۰ درخواست توسط کارگروه های تخصصی انجام شده و واجدان شرایط به زودی در فرآیند دریافت تسهیالت ۵ گانه قرار می گیرند، اضافه کرد: پیش 

بینی می کنیم که اغلب کسب و کارهایی که نیازمند دریافت وام ارزان قیمت باشند در کمتر از دو تا سه هفته بتوانند این تسهیالت را دریافت کنند.

کارشناسان معتقدند انتشار چک های الکترونیکی 
عالوه ب��ر دس��تاوردهای اقتص��ادی، می تواند جان 
کارمندان و مشتریان بانک ها را به دلیل عدم مراجعه 
به بانک ها و جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حفظ کند.
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