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صفحه2

رییس کل دادگستری استان هرمزگان دستور داد:

ضرباالجلیکماهه
برایبرقراریدسترسی
پلیسبهسامانهگمرک

صفحه3

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی اعالم کرد:

ثبتنام250استارتاپ
حوزهآنالیندرپویش

کروناپالس
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی از مشارکت 50 درصدی فعاالن حوزه سالمت 
آنالین در پویش کرونا پالس خبر داد و گفت: فعاالن 
زیست بوم آنالین و دیجیتال اس��تقبال خوبی برای 
حضور در پویش کرونا پالس داشته اند تا از ظرفیت های 
این حوزه برای مبارزه با کرونا و ش��عار در خانه بمانیم 

بهره بریم.

آغازنهمینمرحلهجذب
امریهدروزارتارتباطات

ازامروز
با اعالم وزارت ارتباط��ات، نهمین مرحله جذب 
نیروه��ای امری��ه از 31 فروردین ماه س��ال جاری 

آغاز می شود.
فن�اوران- با اع��الم وزارت ارتباط��ات، با آغاز 
نهمین مرحله از فرآیند جذب نیروهای امریه، فارغ 
التحصیالن می توانند از ساعت ۹ صبح  امروز )31 
فروردین ماه( تا ساعت 10 صبح ۷ اردیبهشت ماه 
سال جاری برای ثبت نام به سامانه امریه در سایت 

وزارت ارتباطات مراجعه کنند.

اعتراضمردمووزیرارتباطات
بهتشکیلصفهایخریدسیمکارتدردفاترخدماتارتباطی

رگوالتوری: فروش سیم کارت 
فقط آنالین انجام می شود

راهکارهای فناوری
صفحه4 برای ویروس کرونا و تشدید نظارت همگانی صفحه4

رئیس سازمان فضایی ایران با اشار به پروژه های اولویت دار بخش فضایی کشور در سال ۹۹ گفت: 
امسال ماهواره مخابراتی »ناهید 1« با انجام هماهنگی های الزم با مجری پرتابگر، در مدار زمین قرار 

می گیرد.
پژوهشگاه فضایی- مرتضی براری در جلسه بررسی گزارش عملکرد پژوهشگاه فضایی ایران 
گفت: امید داریم امسال، مدل پروازی 3 پروژه بزرگ حوزه فضایی کشور شامل »سامانه انتقال مداری«، 
ماهواره سنجشی »پارس 1« و ماهواره مخابراتی »ناهید ۲«، بنا بر برنامه پیش بینی شده تکمیل شود؛ 
همچنین پروژه مهم دیگر، یعنی ماهواره مخابراتی »ناهید 1« نیز با انجام هماهنگی های الزم با مجری 

پرتابگر و تدارک امورات مربوط، در مدار قرار گیرد.
وی با اشاره به پروژه بین المللی ماهواره کوچک دانشجویی که از سوی سازمان اپسکو در پژوهشگاه 
فضایی ایران و با همکاری سه دانشگاه کش��ور صورت می گیرد، گفت: باید تالش شود که این پروژه 
بین المللی مشترک در حوزه فضایی کشور است که به خوبی پیش رود و باید بتوانیم از ظرفیت های 
خوب این ارگان بین المللی استفاده مؤثر ببریم. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به لزوم توسعه 

زیرساخت ها در حوزه فضایی اشاره کرد و با بیان اینکه پژوهشگاه فضایی ایران، اتاق فکر حوزه فضایی 
است، گفت: باید از ظرفیت موجود در این پژوهشگاه به خوبی بهره برد و در این جهت، یکی از کارهای 
ما، به روزرسانی برنامه های فضایی کشور در حوزه هایی چون توسعه سامانه های فضایی و محموله های 
مخابراتی و فناوری های ناوبری فضاپایه است که پژوهشگاه در این زمینه می تواند نقش مهم و سازنده ای 
داشته باشد. وی خواستار گسترش همکاری های دو مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی برای 
توسعه ارتباطات بین الملل شد و با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به جهش تولید، گفت: مجموعه های 
فضایی کشور نیز باید بررسی کنند که چگونه می توان در این موضوع و نیز حوزه فضای مجازی مشارکت 
فعال داشته باشند. معاون وزیر ارتباطات همچنین خواستار تدوین برنامه جامع ترویج فناوری فضایی 
با همکاری واحدهای ذی ربط در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران شد و با اشاره به فعالیت های 
این سازمان در زمینه توسعه کسب وکارهای فضاپایه، گفت: پژوهشگاه فضایی ایران نیز با عنایت به 
ظرفیت های موجود خود، می تواند با ایجاد مراکز نوآوری در پژوهشکده های استانی، موتور محرک 

این کسب و کارها باشد.

ماهواره مخابراتی »ناهید ۱« امسال در مدار قرار می گیرد

دولت تصمیم گرفته است که به اقشار آسیب دیده از بحران کرونا، یک میلیون تومان وام بدهد و به این منظور ستاد تسهیالت حمایتی کرونا شکل گرفته است؛ 
اما برای دریافت این وام، افراد باید سیم کارتی به نام خود داشته باشند.

فناوران- سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا دو روز پیش گفته بود: آن دسته از افرادی که سیم کارتی به نام شان نیست می توانند تا 1۸ اردیبهشت ماه 
برای تهیه سیم کارت مراجعه کنند. وی افزوده بود: ن دسته از افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست و امکان تهیه سیم کارت تا روز یکشنبه 31 فرودین را ندارند، 
مهلت دارند تا 1۸ اردیبهشت ماه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و سیم کارت تهیه کنند. پس از آنکه سیم کارت به نامشان ثبت شد وام یک میلیون 
تومانی را تا پایان ماه مبارک رمضان دریافت می کنند. فقط افرادی تا 4 اردیبهشت وام یک میلیونی را دریافت می کنند که تا 31 فرودین ماه پیامک v.refah را 
دریافت کرده و شماره ملی سرپرست خانوار را به سرشماره 636۹ ارسال کرده باشند. در همین حال همراه اول و ایرانسل، اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه نیز 

اعالم کردند که افراد متقاضی که سیم کارتی به نام شان نیست، به رایگان سیم کارت می دهند.
در پی اعالم این مهلت، دیروز صف های طوالنی از مردم در برابر مراکز فروش و دفاتر خدمات ارتباطی شکل گرفت، صف هایی که با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و لزوم فاصله گیری اجتماعی، می تواند زمینه انتقال ویروس را فراهم کند و سالمت عمومی را به خطر بیندازد. انتشار تصاویر و اخباری از شکل گیری این صف ها 
انتقادات زیادی را در شبکه های اجتماعی موجب شد و وزیر ارتباطات نیز به این موضوع واکنش نشان داد و خواستار آن شد که ثبت نام افراد به صورت آنالین انجام 
گیرد. محمدجواد آذری جهرمی در توییتر نوشت: »آقای اپراتور! مردم نباید برای تهیه  سیم کارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی، صف بکشند. همین 
االن باید این فرآیند »متوقف« شود. از مردم آنالین ثبت نام کنید و با پست سیم کارت را به منازل آنها برسانید. خدمت رسانی به مردم »باید« با دستورالعمل های 
وزارت بهداشت باشد.« پس از این اعتراضات، ایرانسل اعالم کرد که سیم کارت رایگان سرپرستان خانوار را از طریق پست تحویل می دهد. بنا به اعالم ایرانسل، 
سرپرستان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی دولت که هیچ سیم کارتی به نامشان ثبت نشده است، می توانند از طریق فروشگاه اینترنتی ایرانسل، 
به صورت غیرحضوری، برای دریافت سیم کارت رایگان ثبت نام و این سیم کارت را از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران دریافت کنند. متقاضیان 
واجد شرایط می توانند صرفاً با مراجعه به فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.irancell.ir، از طریق بخش »سیم کارت« و گزینۀ »سیم کارت اعتباری 
رایگان برای سیم کارت اولی ها« درخواست خود را ثبت و سیم کارت خود را از طریق شرکت پست در محل مورد نظرشان دریافت کنند. این اپراتور اعالم کرد که با 
توجه به شرایط کرونایی و در راستای کمک به رعایت فاصله گذاری فیزیکی و تسهیل شرایط دریافت سیم کارت برای متقاضیان، طرح فوق فقط از طریق فروشگاه 
اینترنتی ایرانسل اجرا می شود و امکان دریافت سیم کارت با مراجعۀ حضوری به فروشگاه ها، نمایندگی های مجاز یا مراکز ارتباط با ایرانسل میسر نیست. بنا به 
اعالم ایرانسل، ثبت نام و ارسال این سیم کارت رایگان است و از این بابت هزینه ای از مشترکان دریافت نمی شود.  از سوی دیگر، حسین فالح جوشقانی، رییس 
سازمان تنظیم مقررات نیز گفت: پس از دستور وزیر ارتباطات و عکس هایی که از تشکیل صف های طوالنی برای ما ارسال شده بود، به اپراتورها اعالم کردیم فعال تا 
یک یا دو هفته آینده فروش سیم کارت به صورت آنالین انجام شود و مامور پست، زمانی که قصد تحویل سیم کارت را دارد فرد را احراز هویت کند. تا بتوانیم بدون 
مشکل این دوره را پشت سر بگذاریم. جوشقانی همچنین در پاسخ به این که سازمان تنظیم مقررات برای جلوگیری از تخلفات به سمت احراز هویت بیومتریک 
و الزام حضور صاحب سیم کارت رفته است و صدور سیم کارت به صورت آنالین کامال بر خالف این پروتکل است،افزود: صدور آنالین سیم کارت و احراز هویت 
توسط پست صرفا در همین زمان مشخص انجام می شود و پس از آن دوباره به سمت همان شیوه های نوین احراز هویت گام برمی داریم. شرایط بحران گاهی 

اوقات منجر به صدور قوانین موقتی می شود تا مشکالت را به حداقل برساند.
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