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فصـــل ســـبز ســـال
 روی نبض دیجیتال!
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ایـرانسـل؛ نبض زنـدگی دیـجـیتال
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رییس سازمان فناوری اطالعات:

ذخیره داده های ملی
 روی اینترنت ممنوع است 

رییس قوه قضاییه دستور پیگیری داد

بی توجهی دولت
 به مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی
 

رییس شبکه فن بازار:

کارگزاران تجارت فناوری 
وام بالعوض

 دریافت می کنند

صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا می کند

تسهیالت 400 میلیون تومانی 
برای شرکت های خالق کوچک 

آسیب دیده از کرونا
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دومین مرحله از حضور جهادی در عرصه مبارزه با آسیب های شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور در نظر دارد تا 

سقف ۴۰۰ میلیون تومان به شرکت های خالق کوچک آسیب دیده تسهیالت با بهره ۹ درصد اعطا کند.
صندوق نوآوری وشکوفایی- علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعالم این خبر گفت: این پس از تامین مالی شرکت های فعال در حوزه 
ساخت تجهیزات و لوازم مرتبط و همچنین حمایت و کمک به تداوم کسب وکار شرکت های دانش بنیان کوچک، شتاب دهنده ها و تأمین کنندگان فضاهای کار 
اشتراکی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، در مرحله دوم قصد دارد با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت های خالق کوچک آسیب دیده بر اثر 
کرونا که دارای نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ بوده اند، تسهیالت اعطا کند. وی در خصوص جزییات این تسهیالت 
اظهار داشت : شرکت های مورد تایید دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با 
نرخ بهره ۹ درصد تسهیالت دریافت می کنند. دوره پرداخت این تسهیالت ۶ ماه و دوره تنفس آن نیز ۶ ماه خواهد بود. بعد از این مدت شرکت ها طی ۱۲ ماه موظف 
به بازپرداخت تسهیالت می شوند. وحدت در مورد نحوه شناسایی شرکت های آسیب دیده بر اثر کرونا برای تخصیص تسهیالت نیز گفت: فهرست شرکت های 
خالق آسیب دیده توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق تایید شده و توسط صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ تسهیالت به صندوق های 
پژوهش و فناوری سراسر کشور معرفی می شوند. رییس صندوق نوآوری وشکوفایی در باره شرایط بهره مندی شرکت های خالق کوچک از این تسهیالت ادامه 
داد: نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸، کاهش نسبت فروش زمستان سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷، کاهش رتبه الکسا یا 
میزان نصب یا کاربر فعال، تعیین میزان تسهیالت تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان بر اساس هزینه ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت از جمله شرایط مورد 
نیاز برای دریافت این تسهیالت خواهد بود. عالوه بر آن پرداخت این تسهیالت مشروط بر حفظ اشتغال ۹۰ درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است. متقاضیان 

استفاده از تسهیالت شرکت های خالق آسیب دیده بر اثر کرونا، برای ثبت تقاضای خود می توانند از طریق سامانه غزال به نشانی www.inif.ir اقدام کنند.

»کریم« 31 درصد نیروهایش را در دوبی اخراج می کند
کریم )Careem( که شرکت ارایه خدمات تاکسی اینترنتی در خاورمیانه و زیرمجموعه 
اوبر است، دیروز اعالم کرد که 3۱ درصد از کل نیروهای دفتر مرکزی اش را در دوبی تعدیل 

خواهد کرد.
فناوران- اعالم تعدی��ل نیروی 3۱ درص��دی در کریم که معادل ۵3۶ فرصت ش��غلی 
می شود، پس از آن روی داد که اوبر اعالم کرد در برخی بازارها از جمله خاورمیانه، سرویس 
 )Mudassir Sheikha( را تعطیل می کند. مدثر ش��یخا )Uber Eats( تحویل غذا

که ش��رکت کریم را درسال ۲۰۱۲ بنیان گذاری کرد، در یک پس��ت وبالگی نوشت: بحران 
ناش��ی از کووید ۱۹، آینده ما را به خطر انداخته اس��ت. به گفته وی، ۸۰ درصد کسب وکار 
این شرکت در این شرایط نابود شده و مشخص نیس��ت چه زمانی وضعیت به حالت عادی 
بازخواهد گشت. کریم اعالم کرده که به کارکنانی که اخراج می شوند تا سه ماه حقوق و یک 
ماه سود س��هام پرداخت می ش��ود و در مورد رانندگان خارجی نیز، تمدید ویزا و ارایه بیمه 

درمانی در نظر گرفته شده است.

بازگشت همه به سوی اوست

ب�ا نهای�ت تاس�ف درگذش�ت مرح�وم س�ید محم�د 
فن�اوران  صن�ف  اتحادی�ه  ریی�س  نای�ب  لواس�انی، 
می کنی�م. ع�رض  تس�لیت  را  ته�ران   رایان�ه 
از خداون�د متع�ال ب�رای آن مرحوم رحم�ت و غف�ران و باز 

ماندگان، شکیبایی و سالمتی مسئلت داریم.

3سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

حذف ۴ صفر از پول ملی 
نمایشی و مخرب

حسین سالح ورزی*
صفحه3

رییس س��ازمان فناوری اطالعات گفت: 
برخی دس��تگاه های دولتی ب��ه خاطر عدم 
اشراف فنی یا سهولت در کار داده های ملی 
را روی اینترنت ذخیره س��ازی می کنند که 
ذاتا این کار خالف قانون بوده و اشتباه است 
زیرا این عمل آسیب پذیری را زیاد می کند.
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