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مقصراِن مصون

عرضه موبایل با دالر 30هزار تومانی!

خانواده هایی که
 از خرید موبایل ناتوانند

پاول دوروف
 با انتشار یک متن رسمی اعالم کرد:

 TON پروژه بالکچین
و رمز ارز Gram تلگرام 

متوقف شد

رقبای سرسخت زوم آمدند

عرضه رایگان 
گوگل میت و مسنجر رومز 

استارتاپ ها و فریلنسرها 
مشمول بیمه تکمیلی 

می شوند
یکی از درخواست های عمده استارتاپ ها و فعاالن فناوری 
که به صورت آزاد )فریلنسر( فعالیت می کنند، حل مشکالت 
بیمه ای است. یکی از نهادهای وابس��ته به معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در این راستا ثبت نام ششمین دوره 
طرح ارابه خدمت بیمه تکمیلی فناورانه را فراهم ساخته است.

رئیس مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند خبر داد:

افتتاح سومین مرکز 
نوآوری و فناوری 

شهر هوشمند در پایتخت
سومین مرکز نوآوری و فناوری ش��هر هوشمند، امروز 
)شنبه 27 اردیبهش��ت ماه( در منطقه 10 تهران افتتاح 

خواهد شد.
فناوران- علی یقطین، رئیس مرکز و دبیرخانه تهران 
هوشمند، با اعالم این خبر گفت: با همکاری سازمان فاوای 
شهرداری تهران و ش��هرداری منطقه 10 و شتاب دهنده 
»ذوق« س��ومین مرکز نوآوری و فناوری ش��هر هوشمند 
افتتاح می ش��ود. به گفته او، این مراکز با هدف توس��عه 
اهداف برنامه »تهران هوشمند« و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و نوپا و گروه های اس��تارتاپی فعال در حوزه 
خدمات شهروندی و شهر هوش��مند و در جهت استفاده 
از ظرفیت های این بخش از زیست بوم نوآوری برای رفع 

معضالت شهری به بهره برداری رسیده اند.
یقطین در توضیح ویژگی های ای��ن مرکز گفت: مرکز 
نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه 10 در فضایی به 
وس��عت تقریبی 300 متر مربع، دارای امکاناتی از جمله 
اتاق کار ویژه شرکت ها، میز کار برای فعالیت های اشتراکی 
و فضای کاری ویژه استارتاپ ها است. اینترنت و استفاده 
از مشاوره ها و آموزش های تخصصی هم به صورت رایگان 

در اختیار فعاالن این حوزه قرار می گیرد.
او ادام��ه داد: ت��ا کنون ح��دود 10 ش��رکت و 22 تیم 
استارتاپی در این مرکز مستقر شده اند که در آینده و پس 

از افتتاح، میزبان گروه های بیشتری خواهد بود.
یقطین در خصوص همکاری با ش��هرداری منطقه 10 
در راه اندازی این مرک��ز نوآوری افزود: مرک��ز نوآوری و 
فناوری شهر هوش��مند منطقه 10 که در حوالی خیابان 
قزوین واقع ش��ده، با حمایت کامل شهرداری این منطقه 
از جمله اختصاص س��اختمانی ویژه برای تاس��یس این 
مرکز و با هدف پش��تیبانی و تقویت زیس��ت بوم نوآوری 
ش��هری و بخص��وص در جه��ت رفع برخ��ی چالش های 
این منطقه به بهره برداری رس��یده اس��ت. رئیس مرکز و 
دبیرخانه تهران هوش��مند در پایان درباره مراکز نوآوری 
ش��هرداری تهران گفت: این مرکز، سومین مرکزی است 
که در همکاری س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران با سایر 
بخش های شهرداری و دانشگاه ها و شتاب دهنده ها آغاز 
به کار خواهد کرد. پیش��تر، مراکز ن��وآوری منطقه 9 و 4 
با همکاری دانشگاه های صنعتی ش��ریف و علم و صنعت 
فعالیت خود را آغاز کرده بودن��د. در آینده ای نزدیک نیز 
تاسیس مراکز نوآوری شهری توسعه خواهد یافت و بدین 
ترتیب با حمایت از کس��ب و کارهای ن��وآور و نوپا در هر 
مرکز، رویکرد ویژه ای برای حرکت هدفمندتر به س��مت 
تهران هوشمند شکل خواهد گرفت و با اتصال شهرداری 
و حوزه نوآوری شهری می توان برای رفع نیازهای فناورانه 

شهرداری و شهر اقدامات موثرتری انجام داد.

امی��ر ناظم��ی، ریی��س س��ازمان فن��اوری اطالع��ات گفت: ص��دور پروان��ه بهره ب��رداری 
موق��ت ش��ش مرک��ز داده، ارتقای فض��ای ابری کش��ور با اج��رای پ��روژه »ایران اب��ر« تا دو 
برابر فض��ای کنون��ی، اولویت گذاری، سیاس��ت در ح��وزه فناوری ب��ا کمک خ��رد جمعی و 
حض��ور نخب��گان، کم��ک ب��ه تولیدکنن��دگان س��خت افزاری کش��ور و رونمای��ی از 
س��امانه رص��د طرح ه��ای مل��ی از برنامه های��ی اس��ت ک��ه از س��ال گذش��ته تاکن��ون در 
 س��ازمان فناوری اطالع��ات پیگیری ش��ده و هم زمان ب��ا هفته جهان��ی ارتباط��ات رونمایی

 می شود.

همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام می شود

رونمایی از 5 پروژه جدید سازمان فناوری اطالعات
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 علی شمیرانی
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