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در جلسه کمیسیون فناوری اطالعات
 و ارتباطات اتاق ایران مطرح شد

ICT نگرانی فعاالن حوزه
 از عدم تخصیص ارز

امیدواری فعاالن اقتصادی
 به آینده اقتصاد

 پساکرونا

از سوی اپراتورهای کشور

۹۰۰ هزار سیم کارت رایگان 
به سرپرستان خانوار

 تحویل شد
معاون وزیر ارتباطات از تحویل ۹۰۰ هزار سیم کارت 
رایگان به سرپرستان خانوار توسط سه اپراتور موبایل 
کشور خبر داد و گفت: فرآیند توزیع این سیم کارت ها 

۴۸ ساعت زمان می برد.

اهمیت دوچندان اینترنت 
چیزها در سال 2۰2۰ 

وزیر صمت
 برکنار شد

 سرویس های هوشمند

الکامپ ۹۹
 انتهای شهریورماه 

برگزار می شود
سازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور در اطالعیه ای تاریخ 
جدید نمایشگاه الکامپ امسال را ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه اعالم 
ک��رد و از تغییراتی در ابعاد، جهت گی��ری و اولویت بندی آن 

خبر داد.
فناوران – سازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد: الکامپ 
آینده که برگ��زاری آن در پ��ی مالحظات بهداش��تی برای 

فاصله گذاری اجتماعی به تاخیر افت��اده بود در هماهنگی با 
شرکت سهامی نمایشگاه ها به انتهای شهریورماه انتقال پیدا 
کرده و در برگزاری آن کوشیده شده است دست چین مناسبی 
از صنعت و بازار فناوری اطالعات و ارتباطات ایران و بازیگرانی 
که به بهبود شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در دوران 

قرنطینه کمک کرده اند، حضور پیدا کنند.

مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و توس��عه اش��تغال 
وزارت کار گفت: کارفرمایان از چهارشنبه همین هفته 
می توانند برای دریافت تسهیالت کرونایی به تدریج در 

سامانه کارا ثبت نام کنند.
مه�ر- عالالدی��ن ازوج��ی اظه��ار داش��ت: ابتدا 
پیامک هایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
بیش از یک میلیون واحد اقتصادی به ش��دت آسیب 

دیده از پنج شنبه گذشته آغاز شده و طی امروز یا فردا 
به پایان می رسد.

وی ادام��ه داد: بع��د از ارس��ال پیام��ک مبن��ی بر 
اینکه کارفرم��ا می توان��د در صورت تمای��ل ثبت نام 
کند، کارفرمایان از چهارش��نبه این هفت��ه به تدریج 
 می توانند با مراجعه به س��امانه کارا اق��دام به ثبت نام

 کنند. 
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تک شاخ 2 میلیارد دالری، نتیجه نوآوری برادران شیرازی
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اطالعات بیشتر:

فصـــل ســـبز ســـال
 روی نبض دیجیتال!

ایرانسل

ایـرانسـل؛ نبض زنـدگی دیـجـیتال
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وزارت کار اعالم کرد:

آغاز ثبت نام کارفرمایان
 برای دریافت وام کرونایی
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