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پارک اقتصاد دیجیتال
در دهه فجر راهاندازی میشود

مهر  -وزیر ارتباطات گفت :برای رونق کسب وکارهای فضاپایه ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سه کار مهم انجام داده که یکی
از آن ها ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال است که در دهه فجر افتتاح میشود .به گفته آذری جهرمی این شرکت ها از بیمه و مالیات معاف
هستند و همه امکانات مورد نیاز از جمله مشاورههای الزم در اختیارشان قرار داده میشود تا ظرف سه سال بتوانند درآمدزا شوند.

...

علمیوفناوری
رقابت  ۶هزار دانش آموز
در المپیاد ملی کامپیوتر

بیست و نهمین المپیاد ملی کامپیوتر با
شرکت بیش از شش هزار دانش آموز دختر
و پسر در دو هــزار و  ۵۰۰حــوزه امتحانی
دیروزبرگزار شد .به گزارش خبرگزاری
صــدا و سیما ،فاطمه مهاجرانی رئیس
س ــازم ــان مــلــی پــــرورش اســتــعــدادهــای
درخــــشــــان گ ــف ــت :ب ــرگ ــزی ــدگ ــان ایــن
المپیاد باید در مرحله دوم ایــن المپیاد
که اردیبهشت  ۹۸برگزار میشود شرکت
کنند و پس از قبولی در ایــن مرحله  ،در
نهایت تیمی چهار نفره از بین شش هزار
دانــش آمــوز شــرکــت کننده  ،بــه المپیاد
جهانی سنگاپور اعــزام خواهند شد.وی
افزود :دانش آموزان ایرانی جزو پنج کشور
برتر جهان در علم کامپیوتر هستند .

اروپا تا  ۲۰۲۵از ماه اکسیژن و
آب استخراج میکند
سازمان فضایی اروپا قصد دارد تا ۲۰۲۵
میالدی حفاری را در ماه آغاز و اکسیژن و آب
استخراج کند.به گزارش مهر ،این سازمان
قــراردادی  ۱۲ماهه با یک شرکت موشک
سازی   امضا کرده است تا مطالعات و آماده
سازی برای ماموریت استخراج سنگ ماه یا
«ریگولیت» را انجام دهد.

ارسال یک پیام برای بیش از
 5نفر در واتس اپ ممنوع شد

به نظر میرسد که اپلیکیشن وات ـساپ
قصد دارد به منظور مقابله با انتشار اخبار
کــذب محدودیت جدیدی را در قابلیت
فوروارد و ارسال پیامها در این پیامرسان
ایجاد کند.به گــزارش ایسنا ،اپلیکیشن
پیام رسان واتس اپ تصمیم گرفته است
که محدودیت جدیدی را به پلتفرم این
پیام رسان بیفزاید تا بدین ترتیب کاربران
نتوانند یک پیام واحــد را بیشتر از پنج
بــار و بــرای پنج نفر ارســال و به اصطالح
ف ــوروارد کنند.مدیران و مقامات ارشد
واتـساپ بر این باورند که چنین قابلیت
و محدودیت جدیدی بــدون شک کمک
بسزایی در جلوگیری از انتشار و ارسال
اخبار و گــزارش هایی که صحت آن ها از
لحاظ خبری تایید نشده ،خواهد کرد.

کمیسیون مشترک فضای مجازی
تشکیل میشود
در جلسه مشترک دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی و دبیر شورای عالی فضای مجازی،
بــرای ایجاد کمیسیون مشترک در حوزه
فضای مجازی توافق شد.به گزارش ایسنا،
فــیــروزآبــادی دبیر شـــورای عالی فضای
مجازی در جلسه مشترک با دبیر شورای
عالی انقالب فرهنگی پیشنهادهایی برای
توسعه همکار یهای مشترک میان این
دو شــورا ارائــه کرد و مقرر شد کمیسیون
مشترکی در حــوزه علم و فناوری فضای
مجازی بــرای موضوعات مشترک در دو
شــورا تشکیل شــود و دبیرخانه شــورای
عالی انقالب فرهنگی با دبیرخانه شورای
عالی فضای مجازی در این زمینه تعامل و
همکاری داشته باشند.

فرانسه ،گوگل را  50میلیون یورو
جریمه کرد
فرانسه شرکت آمریکایی گوگل را به دلیل
رعایت نکردن قوانین اتحادیه اروپا در زمینه
احــتــرام به حریم خصوصی 50 ،میلیون
یــورو ( 57میلیون دالر) جریمه کرد.به
گزارش ایرنا« ،کمیسیون ملی انفورماتیک
و آزادی» فرانسه اعالم کرد که این جریمه با
استناد به مقررات اتحادیه اروپا اعمال شده
اســت« .مقررات عمومی حفاظت از داده
ها»( )GDPRدر اتحادیه اروپا که مهم ترین
بازنگری در قوانین حریم خصوصی طی
بیش از دو دهه در اتحادیه اروپاست ،در ماه
می به اجرا درآمد.

سلطانیفر ازمعاونت مطبوعاتی رفت
بعد از یــک ســال فعالیت در قــامــت معاون
مطبوعاتی وزیــر ارش ــاد ،محمد سلطانیفر
از ادامــه این فعالیت استعفا کرد .به گزارش
خــراســان؛ وزی ــر فرهنگ و ارشـــاد اسالمی
روز گذشته با استعفای محمد سلطانیفر
موافقت کرد تا این وزارتخانه بعد از یک سال،
مجددبهفکر انتصاب فردی جدید برای این
پست باشد.محمد سلطانیفر پنجم دی ماه
ســال گذشته جایگزین حسین انتظامی در
معاونت مطبوعاتی شده بود .در کارنامه کاری
این استاد علوم ارتباطات ،مدیر
مسئولی روزنــامــه انگلیسی
زبــان - TEHRAN TIMES
(از ســال  63تــا ســال ،)73
م ــدی ــری ــت گـــــروه مــطــالــعــات
رســانـهای مرکز تحقیقات
اســتــراتــژیــک مجمع

رزمایش قطع اینترنت درکشور

تشخیص مصلحتنظام ( )1385و مدیریت
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها (در
دولت یازدهم تا سال  )95نیز دیده میشود.
گزارش خراسان حاکی است ،برخی رسانه ها
دخالتهای برخی مسئوالن وزارتخانه در امور
معاونت مطبوعاتی  ،تخصیص نــدادن یارانه
مطبوعات و بدقولی سازمان برنامه و بودجه را
دالیل استعفای محمد سلطانی فر اعالم کرده
اند.اگرچه هنوز جایگزین سلطانی فر معرفی
نشده اســت امــا از علی معزی (دبیر شــورای
اطالع رسانی دولت) و همچنین عالءالدین
ظهوریان (عضو هیئت نظارت بر مطبوعات)
بــه عــنــوان گزینههای احتمالی جایگزینی
معاون مطبوعاتی وزیر ارشــاد نام
برده میشود .سلطانیفر نیز
قــرار اســت به تدریس در
دانشگاه بپردازد.

یکی از شــرک ـتهــای ارائــهدهــنــده درگــاه
پــرداخــت ایــنــتــرنــت از ب ــرگ ــزاری اج ــرای
رزمایش قطع اینترنت در ایران و قطع برخی
سرویسهای مبتنی بر کارت بانکی هشدار
داد .به گزارش تسنیم ،نامه یکی از شرکت
های ارائــه دهنده درگــاه پرداخت اینترنتی
حاکی از آن است که به زودی «رزمایش قطع
اینترنت»به صــورت مکرر در کشور برگزار
خواهد شد تا میزبانی ها داخلی شود و میزان
اتکا به اینترنت کاهش یابد.در متن نامه این
شرکت آمده است«:پیرو اطالعیه صادر شده از
شاپرک و بنابر اعالم پدافند غیرعامل کشور،
به منظور رزمایش قطع اینترنت به اطالع می
رساند ،تمام سرویس های مبتنی بر کارت
در تاریخ  97.11.7از ساعت  10تا  12به
مــدت دو ساعت قطع خواهد بـــود».در این
فرایند تمام پذیرندگان دارای سرور خارج از

کشور ،از دسترس خارج خواهند شد.بدیهی
است پس از پایان رزمایش تمامی سرویس
ها به حالت عادی خود باز خواهند گشت.در
آینده نزدیک این رزمایش به تناوب تکرار می
شود و در نهایت تمامی پذیرندگانی که دارای
سرویس خارج از کشور هستند از سرویس
پرداخت خارج خواهند شد.لذا پیشنهاد شده
است برای انتقال سرور خود به داخل کشور
اقدام کنند».

تردد  ۱۱میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور

مونسان :به یابندگان اشیای تاریخی ،حق کشف پرداخت میکنیم

رئیس اداره حقوقی پلیس راه با انتقاد از عملکرد دستگا هها در حوزه اسقاط وسایل نقلیه
فرسوده گفت :هم اکنون یک میلیون و  ۵۰۰هزار خودروی فرسوده و  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار
موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد میکنند .بنابراین در مجموع ۱۱میلیون وسیله نقلیه ثبت
شده در کشور در حال تردد است و جمعیتی بیش از  ۳۵میلیون نفر با این تعداد وسیله نقلیه
فرسوده درگیر هستند .به گزارش ایسنا ،محمد ترحمی با بیان این که  ۹۰هزار تاکسی فرسوده
در ایران وجود دارد ،افزود :میزان تردد این تاکسیها هشت برابر خودروهای عادی است.

در پی ادامه حفاریهای غیرمجاز ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اعالم کرد :به یابندگان اشیای تاریخی حق کشف پرداخت می کنیم .به گزارش ایلنا ،علی
اصغر مونسان در توئیتی با اشاره به این که شاید تاکنون بسیاری از آثار تاریخی که بخشی از
هویت ملی و متعلق به تمام مردم ایران است در خفا کشف و از کشور خارج شده باشد ،نوشت:
امیدوارم در سال آینده با پرداخت حق کشف به یابندگان آثار تاریخی از قاچاق جلوگیری و این
آثار ملی را حفظ کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبرداد:

فازجدید برخورد با ارسالکنندگان پیامک های تبلیغاتی
▪قطع 70هزار سیم کارت تبلیغاتی

وی افزود :پیش از این افراد و شرکت ها با ایجاد
سامانه هایی اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی
به مردم می کردند که ما با ایجاد سامانه ستاره
 800مربع با درخواست مردم اقــدام به مسدود
کــردن آن سامانه ها کــردیــم.امــا ایــن کــار باعث
شد افــراد به سمت استفاده از سیم کــارت های
شخصی بروند و با ارسال پیامک هایی با حجم زیاد
مزاحمت های بسیاری را برای مردم ایجاد کردند
که همین موضوع با واکنش روز گذشته رئیس
جمهور و دستور وی برای برخورد با این پیامک
های تبلیغاتی مزاحم همراه شد .فالح جوشقانی

با اشاره به قطع بیش از 70هزار سیم کارت ارسال
کننده پیامک ،طی یک سال گذشته افزود :از یک
هفته پیش برخوردها تشدید شده است،به طوری
که آستانه هایی را که برای شناسایی سیم کارت ها
ایجاد کرده بودیم افزایش دادیم تا سیم کارت های
مزاحم بیشتری را شناسایی کنیم و در همین مدت
شناساییسیمکارتهایمزاحمبهدوبرابرافزایش
یافتهاست.برایمقابلهبااینموضوعبهتامینسیم
کارتهاهمورودکردیمکهیکیازحلقههایتامین
سیم کارت ها؛ اپراتورها و دیگری دفاتر ارتباطی
آن ها هستند که سیم کارت ها را می فروشند.وی
خاطرنشانکرد :روزگذشتهدرابالغیهوبخشنامه

ای به اپراتورها اعالم کردیم که اگر مشخص شود
خوداپراتورهایادفاترفروشآنهازمینهسازارسال
پیامکهایتبلیغاتیباشندازهمهخدماتمحروم
می شوندو با آن ها برخورد می شود.
▪گزارش شماره پیامک تبلیغاتی به 195

فالح جوشقانی دیگر راهکار مقابله با پیامک
های تبلیغاتی را کمک مردم به سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی دانست و گفت :اگر
مردم پیامک تبلیغاتی را دریافت کردند شماره
آن پیامک را به  195ارسال کنند تا در اسرع وقت
برای قطع آن شماره اقدام کنیم.

اعتراف دیر هنگام

سرپرست وزارت بهداشت :طرح «تحول سالمت» تفکر و منطق اقتصادی برای اداره نداشت
گروه اجتماعی -سعید نمکی سرپرست وزارت
بهداشت که چندی قبل گفته بود طرح تحول
ســامــت در هیچ ایستگاهی تــوقــف نخواهد
کرد ،دیــروز گفت :در شرایط کمبود منابع ،با
طــرح تحول سالمتی مواجه شدیم که فرمول
اقتصادی نداشت و تفکر و منطق اقتصادی
بــرای اداره آن نبود.به گــزارش خراسان ،این
اظــهــارات یک مقام در راس وزارت بهداشت
اکنون در شرایطی مطرح می شود که طی پنج
سال گذشته همواره کارشناسان درباره آینده
اقتصادی این طرح هشدار داده اند .وزیر سابق
بهداشت طی ماه های اخیر فقط درباره تامین
بودجه ایــن طــرح و بدهی سنگین بیمه ها به
بیمارستان ها انتقادهایی را مطرح می کرد
که سرانجام نیز صحنه را خالی کــرد .در عین
حال امروز از داخل وزارتخانه و مقام اول آن از
نبود منطق اقتصادی دیــروز و امــروز این طرح
سخن به میان می آیــد .نمکی تاکید می کند
که بــدون علم و خــرد نمیتوان جایی را اداره
کــرد.وی دیــروز در همایش اجــاس سراسری
مــدیــران کل بیمه سالمت سراسر کشور ،آن
طــور که فــارس گــزارش کــرده اســت ،گفت :در
ســال  94که به سازمان برنامه و بودجه آمدم
این سازمان با مشکالتی مواجه بود و با بیمه
همگانی و طرح تحول سالمت مواجه شدیم و
به نوبخت نامه نوشتم که اگر این شیوه هزینه
اصالح نشود ،طرح با مشکل مواجه خواهد شد.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد ۹۵ :درصد
بودجه کشور را در ســا لهــای قحطی منابع،
مدیریت کردیم و در شرایطی که با کمبود منابع
مواجه بودیم ،با طــرح تحول سالمتی مواجه
شدیم که فرمول اقتصادی نداشت و تفکر و منطق
اقتصادی برای اداره آن نبود ،در هیچ جای دنیا با
درآمد سرانه  ۵۰تا  ۶۰دالری نمیگویند افراد
هر سرویسی را دریافت کنند.وی افزود :به دلیل
این که به دنبال موفقیت این طرح بودم به نحوی
آن را مدیریت کردیم ،بیمه همگانی طوری بود که
تاجران و افراد سرمایهدار نیز بیمه شده بودند ،بار
سنگین این طرح بی توجهی به زیرساختهایی
مثل پزشکی خانواده ،نظام ارجاع و راهنماهای
بالینی و بیتوجهی به آزمون وسع بود به همین
دلیل بیمهها با بدهی مواجه هستند.
▪ضرورت اصالح زیرساخت ها

وی گــــفــــت :یـــکـــی از
مطالبات بیمه سالمت
باید درخــواســت اجــرای
زیــرســاخـتهــا از وزارت
بــهــداشــت بــاشــد و البته
ساختار بیمه باید تقویت

شود .نمکی افــزود :طرح تحول
ســامــت بــایــد ادامـــه یــابــد اما
بستهها بــه گــون ـهای تدوین
شود که متخصصان نیز آن
را بپذیرند.وی تصریح کرد:
دفترچهبیمهسالمت
بـــایـــد مــنــزلــت
داشته باشد و
بــرای فقدان
پـــشـــتـــوانـــه
اقــــتــــصــــادی
چـــک بـــی محل
صادر نشود ،در غیر این
صورت بیمه سالمت ارزشی ندارد.
سرپرست وزارت بهداشت افــزود :من مخالف
بودم که گیرنده و دریافت کننده خدمت در یک
بخش باشند ،بیمه سالمت مستقل است و باید
عملکرد مستقل داشته باشد و به افکار عمومی
پاسخ گو باشد .نمکی با بیان این که سرویس
ارائه خدمت تنها در بخش دولتی است ،افزود:
به دلیل ناکارآمدی بخش خصوصی ،رفتن به
سمت خرید راهبردی دشوار است اما باید این
کار صورت گیرد.

...
اخبار

ترک خوردگی های پارکینگ
برج میالد تایید شد

از میان خبرها

رئیس ســازمــان تنظیم مــقــررات و ارتباطات
رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از
تشدید برخورد با ارسال کنندگان پیامک های
تبلیغاتی پس از تذکر دو روز قبل رئیس جمهور
خبر داد .به گزارش وزارت ارتباطات ،حسین
فالح جوشقانی با اشاره به موضوع پیامک های
تبلیغاتی گفت :این موضوع تــازه ای نیست و
با توجه به این که افــراد و شرکت های کوچک
راهکارهای مناسب و ارزان قیمتی برای تبلیغات
در اختیار ندارند به ارسال پیامک های تبلیغاتی
روی می آورندکه باعث مزاحمت بــرای مردم
شده است.

5

مدیرعامل برج میالد درباره ترک خوردن
برخی از دیوارهای پارکینگ این سازه گفت:
حرکت و زاویه ترک ایجاد شده مهم است؛
ظاهر برخی ترک ها ممکن است خطرناک
باشد ،ترک های پارکینگ نیز مقاوم سازی
شده و هیچ ارتباطی با سازه برج ندارد .به
گزارش تسنیم ،علی درویش پور همچنین
درب ــاره شنیده شــدن صداهای مهیب در
برج گفت :چندی پیش میگفتند از آسمان
صدای عجیبی شنیده شده و فردی هم یک
فیلمگرفتهولیدرنهایتمشخصنشدمنشأ
آن چه بوده است صدایی که در برج شنیده
شده هم تنها یک بار بوده و یکی از کارگران
قسمت آشپرخانه آن را اعالم کرده ،شاید این
صدا ،صدای افتادن یک قابلمه بوده است!

هشدار درباره افزودن
ُ
«گل» به توتون برای شادیآور
کردن قلیان
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی
ایران در خصوص اضافه کردن ماده مخدر
"گل" به مواد توتون برای شــادیآور کردن
آن هــشــدار داد و گــفــت :همین موضوع
باعث افزایش روزافزون استعمال قلیان در
نوجوانان و جوانان شده است .به گزارش
ایسنا ،دکتر ایــرج خسرونیا در ایــن باره
گفت :متأسفانه مــردم از عــوارض قلیان و
مواد سیگار اطالعات کافی ندارند .هنوز
وسایل ارتباط جمعی به صورت جدی به این
موضوع نپرداختهاند و آگاهی کامل به مردم
داده نشده است .وی گفت :در گذشته افراد
 ۵۰تا  ۶۰ساله قلیان میکشیدند و در سن
 ۷۰سالگی سرطان میگرفتند ،اما االن
که جوانان گرفتار این دخانیات و قلیان
شدهاند ،انتظار داریم سرطان و بیماریهای
دستگاه تنفسی شیوع بیشتری یابد.

افزایش وام اشتغال کمیته امداد
از  ۲۰به  ۵۰میلیون تومان
رئیس کمیته امــداد با بیان این که تالش
کردیم تا صفهای انتظار دریافت وام را
برداریم ،افزود :با همکاری دولت و منابعی
که در اختیار ما قرار دادند ،سقف وام اشتغال
را از  ۲۰میلیون تومان به  ۵۰میلیون تومان
افزایش دادیم .فتاح به ایلنا گفت :وام کمیته
امداد چند بخش را شامل میشود ،یکی از
این وامها ،وام ضروری و کارگشایی است که
تاسقفپنجمیلیونتومانپرداختمیشود.
ضمانت این وام بسیار ساده است و افراد به
راحتی میتوانند ،آن را دریافت کنند.

عضو شورای شهر:

نمیتوان به دلیل وضع بد مردم
هیچ کاری در کشور انجام نداد

▪بدون خرد نمی توان جایی را اداره کرد

سرپرست وزارت بهداشت بیان کــرد :بیمه
سالمت در جهت ارائــه خدمات به مستحقان
واقعی باید پیش رود ،این موضوع افتخار کشور
است .دستاوردهای نظام سالمت در 40سال
به نسبت دیگر بخشها قابل توجه بوده است.
وی گفت :بدون علم و خرد نمیتوان جایی را
اداره کرد.

رئیس کمیسیون عــمــران و حمل و نقل
شورای شهر تهران با اشاره به این که یکی
از راههـــای کسب درآمــد پــایــدار و کاهش
ترافیک در دنیا دریافت عوارض از مردم برای
تردد در معابر شهری خاص است ،گفت :به
شهرداری تهران اجازه دادیم تا برای اتمام
پروژهها و بزرگراههای نیمهتمام ،مشارکت
بخش خصوصی را جذب کند و هزینه آن را
از محل عوارض دریافتی از مردم تامین کند
و نمیتوان به دلیل وضع بد مردم هیچ کاری
در کشور انجام نداد .علیخانی در پاسخ به
این سوال که آیا در دیگر کشورها نیز برای
تردد در معابر شهری از مردم عوارض دریافت
میشود ،به ایلنابیان کرد :بله ،اکنون در
امــارات ،دبی ،استانبول و  ...این کار اجرا
میشود .یکی از راههای مدیریت ترافیک،
وضع عوارض برای معابر خاص است.

