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چرا بجای واتس اپ از سیگنال
استفاده میکنند؟

کاربران اپلیکیشن پیام رسان سیگنال این روزها شاهد ورود شمار
زیادی از دوستانشــان به این اپلیکیشن هستند که برای پیامهای
رمزگذاری شده و ساختار مستقل به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی
شناخته شده است.
به گزارش ایسنا ،سیگنال پیش از این روش ارتباطی فعاالن ،جامعه
هکری و افراد دیگری بوده که نگران حریم خصوصی بوده اند.
اپلیکیشن پیام رسان واتساپ که متعلق به شرکت فیس بوک است
و مانند ســیگنال از فناوری رمزگذاری سر تا سر استفاده می کند،
اخیرا اطالعیه ای در خصوص تغییر شــرایط استفاده از سرویس و
اشتراک گذاری داده ها منتشر کرده و برای کاربرانش روشن ساخته
که داده آنها را در اختیار فیس بوک قرار می دهد .این مسئله باعث
شــده کاربران در جســت و جوی برنامه ارتباطی مطمئن دیگری
باشند .در این یبن ،ایالن ماسک ،مدیرعامل شرکت خودروسازی
تسال و ثروتمندترین مرد جهان هفتم ژانویه ای در توییتی نوشت:
از سیگنال استفاده کنید.
سیگنال در سه سال گذشته مشغول سرمایه گذاری در زیرساخت
بیشــتر و قابلیتهایی برای حمایت از کاربرانش بوده است .در بهار
که مردم آمریکا به دنبال شــرکت در اعتراضات ضد نژادپرستی در
واکنش به قتل جــورج فلوید بودند و دریافتند که ماموران اجرایی
تا چه حد از نزدیک آنها را زیر نظر دارند و از شــرکتها خواسته اند
اطالعات کاربران را در اختیارشان بگذارند ،سیگنال برای نخستین
بار با افزایش شمار کاربرانش روبرو شد و در حال حاضر در فهرست
برنامه های پردانلود فروشگاههای برنامه اپل و گوگل قرار گرفته
اســت و تقاضای باالی کاربران در پنج شــنبه گذشته باعث شد
سیســتم احراز هویت دو مرحله ای ایــن برنامه برای مدتی از کار
بیافتد.
بر اســاس گزارش ســایت  ،Mashableاگر حریم خصوصی
برایتان اهمیت دارد و می خواهید به سیگنال بپیوندید ،الزم است
اطالعاتی درباره این پیام رسان بدانید.
سیگنال چیست؟
ســیگنال یک برنامه پیام رسان متنی و مکالمات صوتی است که
روی حریم خصوصی متمرکز بوده و در تلفنهای هوشــمند اپل و
اندروید و در دسکتاپ قابل دسترسی است .برای پیوستن به آن تنها
کافی است یک شماره تلفن داشته باشید .می توانید به دوستانتان
پیام دهید یا با آنها مکالمه صوتی و تصویری تک به تک یا گروهی
داشته باشــید و مانند اپلیکیشنهای دیگر از واکنشهای ایموجی یا
استیکرها استفاده کنید.
آیا سیگنال اپلیکیشن مطمئنی است؟
ارتباطات در سیگنال رمزگذاری شده هستند یعنی تنها افراد حاضر
در مکالمه می توانند محتوای آن را ببینند و خود سیگنال هم نمی
تواند به آنها دسترســی داشته باشد .حتی استیکرها هم رمزنگاری
خاصی دارند.
ســیگنال پروتکل رمزگذاری ایجاد کرده که سایر شرکتها از جمله
واتساپ و اســکایپ از آن اســتفاده می کنند و استاندارد طالیی
حریم خصوصی است.
حریم خصوصی در سیگنال
حریم خصوصی در سیگنال فراتر از این حقیقت است که پیامهای
کاربران رمزگذاری می شوند .می توانید پیامهایتان را طوری تنظیم
کنید که پس از یک مدت زمان مشخص خود به خود حذف شوند.
بعالوه ســیگنال هیچ اطالعاتی از کاربران جمع آوری نمی کند.
تنها اطالعاتی که ســیگنال از کاربرانش دریافت می کند ،شماره
تلفن آنهاســت .در این مورد هم سیگنال به دنبال راهی است تا به
رمزگذاری ســرورهای تماس ،دریافت این اطالعات را هم حذف
کند .به این ترتیب حتی اگر ماموران قانون بخواهند سیگنال را وادار
کنند اطالعات کاربران را در اختیار آنها قرار دهد ،این شرکت می
تواند صادقانه اعالم کند که هیچ اطالعاتی برای اشــتراک گذاری
ندارد.
بخشــی از علت عدم جمع آوری اطالعات این است که سیگنال
یک ســازمان غیرانتفاعی بوده و یک شــرکت در جست و جوی
ســودآوری نیست .این اپلیکیشــن هیچ تبلیغاتی ندارد و بنابراین
انگیزه ای برای ردگیری کاربرانش ندارد .این اپلیکیشــن توســط
ســرمایه گذاران خصوصی تامین مالی می شــود که یکی از آنها
تمایل زیادی برای ایجاد یک پلتفرم امن دارد .اگرچه گروه کوچکی
از فعاالن حریم خصوصی در ســال  ۲۰۱۳سیگنال را ایجاد کردند
اما این اپلیکیشــن در سالهای اخیر رشد کرده است .برایان اکتون،
موسس واتساپ در سال  ۲۰۱۸حدود  ۵۰میلیون دالر برای ایجاد
بنیاد ســیگنال کمک کرد که اکنون سیگنال را اداره می کند .پس
از این که شرکت فیس بوک واتساپ را خریداری کرد و اکتون بر
سر از بین رفتن حریم خصوصی در واتساپ با فیس بوک اختالف
پیدا کرد و این شــرکت را ترک کرد ،با هدف ایجاد یک سرویس
پیام رسان واقعا امن به هیات مدیره سیگنال پیوست.
سیگنال در برابر واتساپ
هر دو اپلیکیشن سیگنال و واتساپ از رمزگذاری سر تا سر استفاده
می کنند یعنی محتوای پیامهایی که ارسال می کنید و تماسهایی
که دارید خصوصی می ماند .اما فیس بوک اطالعات زیادی دیگری
را در قالب آمار استفاده ،متادیتا و موارد دیگر جمع آوری می کند.
ســیگنال مانند واتساپ قابلیتهای خصوصی سازی جذاب مانند
صفحه زمینه را ندارد اما در خصوص حریم خصوصی ،نظیر ندارد.
برنامه دیگری که با رشــد محبوبیت رو به رو شده ،تلگرام است.
تلگــرام می گوید بــه حریم خصوصی اهمیت مــی دهد اما این
اپلیکیشن هم معایب زیادی دارد .پیامها در تلگرام به صورت پیش
فرض رمزگذاری ســر تا سری نمی شوند .گروههای خصوصی در
این اپلیکیشن نامحدود هستند و هر کسی با یک لینک دعوت می
تواند به آنها وارد شود و بدون نظارت شفاف روی محتوا ،به کانون
انتشــار مطالب مضر مانند هرزه نگاری یا فعالیتهای تروریســتی
تبدیل می شود.
ســیگنال هم محتوا را اداره نمی کند اما گروههــا را به هزار نفر
محدود کــرده و برخالف برنامه هایی مانند واتساپ و تلگرام ،به
ارتباطات بین افراد بیشــتر از فعالیت گروههای غریبه اهمیت می
دهد.
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سال سختی برای تعیین سبد معیشت داریم

نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید
امســال سال سخت و حساســی برای تعیین
هزینه سبد معیشت کارگران داریم و اگر هزینه
مسکن و اجاره بها را از آن کسر کنیم ،تنها در
بخــش خوراکی ها بیش از  ۷۶درصد افزایش
در سبد معیشت دیده می شود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا ،با تشریح
جزییات دومین جلســه کمیته دستمزد اظهار
کــرد :قرار بود این جلســه نماینده مرکز آمار
ایران با گزارش کاملی از لیست اقالم مصرفی
خانــوار کارگری حضور یابد ولــی این اتفاق
نیفتاد و اعالم شــد برای آنکه نماینده مرکز
آمار آخرین و دقیق ترین گزارش را به کمیته
دستمزد ارائه دهد این ماه نیز بگذرد و به بهمن
ورود کنیم تا گزارش  ۱۰ماهه سال جمع بندی
و ارائه شود.
وی افزود :ما معتقدیم شــرایط حاضر به گونه
ای است که قیمتها لحظه به لحظه تغییر می
کند لذا اگر مرکز آمــار ایران گزارش کامل و
جامعــی از هزینه های  ۱۰ماه گذشــته ارائه

دهد ،به پیش بینــی تورم نزدیکتر خواهد بود
و بهتر می توانیم هزینه سبد معیشت کارگران
را مشخص کنیم.
به گفتــه نماینده کارگران در شــورای عالی
کار ،لیســتی که گروه کارگری از هزینه اقالم
مصرفی ســبد معیشــت کارگران طی  ۹ماه
گذشته به دست آورده تنها در بخش خوراکی

هــا  ۷۶.۵درصد بوده و اگر هزینه مســکن و
اجاره بها به آن اضافه شود ،بیش از صد درصد
افزایش می شود.
چمنی با بیان اینکه امســال ســال سخت و
حساســی برای تعیین ســبد هزینه معیشت
خانوارهای کارگری است ،اظهار کرد :مشخص
اســت که گروه کارفرمایی تالش خواهد کرد

که مشکل تراشــی کند ولی ما اعتقاد نداریم
که کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده است
چون بیشتر تولید کنندگان تا آنجا که توانسته
اند روی کاالهایشان آورده اند و سود و درآمد
بسیاری نصیبشان شده است .چرا قالب پنیری
که زمانی تا آخر برج مصرف می کردیم امروز
آب رفتــه و در برابر افزایش قیمتها ،کیفیت و
کمیت برخی از کاالها پایین آمده است؟
نماینــده کارگران در شــورای عالــی کار در
پایان از ارائه گزارش پژوهشــهای ســازمان
تامین اجتماعــی در خصوص مزد منطقه ای
در جلســه کمیته مزد خبر داد و گفت :قسمت
پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی مسئولیت
تحقیق و پژوهش در خصوص مزد منطقه ای
را برعهده گرفته و در این جلسه ،گزارش اولیه
ای درخصوص چگونگی منطقه ای شدن مزد
ارائه کرد که گــزارش خوبی بود و در نهایت
مقرر شــد تا طرح اولیــه آن جهت مطالعه در
اختیار اعضای کمیته مــزد قرار گیرد و نقطه
نظرات خود را در این خصوص ارائه دهند.
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قیمتگذاری فوالد ،دستور کار سهشنبه هفته آینده شورای عالی بورس
عضو شورای عالی بورس از بررسی موضوع قیمتگذاری
فوالد در جلســه  ۳۰دیماه این شــورا خبــر داد و گفت:
قیمتگذاری دستوری ،ثمرهای جز زیان میلیونها سهامدار
و جابجایی منافع برای عدهای خاص ندارد.
ســعید اســامی بیدگلی در گفتگــو با خبرنــگار مهر با
اشــاره به موضعگیری صریح رئیسجمهور و معاون اول
رئیسجمهور در خصــوص فصلالخطاب بودن مصوبات
شــورای عالی بورس در تصمیمات مرتبط با عرضه کاال
در بورس و قیمتگذاری دستوری در حوزه برخی کاالها از
سوی وزارتخانههای تخصصی گفت :شورای عالی بورس
در خصوص تصمیمگیری برای مــوارد مختلف مرتبط با
بازار ســرمایه ،کمیتههای تخصصی تشــکیل داده که بر
این اساس ،در خصوص تغییر در دستورالعمل قیمتگذاری
کاالهایــی همچون فــوالد ،کمیته تخصصــی مربوطه،
بررسیهای کارشناسی الزم را صورت داده است.
قیمتگذاری در بورس منجر به کنترل تورم نمیشــود و
صرف ًا جابجایی منافــع ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد
قیمتگذاری محصوالتی که شــرکت تولیدکننده آن در
بورس حضور دارد ،نرخگذاری عمــ ً
ا به منافع میلیونها
ســهامدار لطمه وارد خواهد آوردعضو شورای عالی بورس
افزود :بر این اســاس بــا توجه بــه اظهارنظرهای اخیر
رئیسجمهــور و معاون اول وی ،قرار اســت در خصوص
تعیین نرخ فوالد در بورس ،موضوع در دســتور کار جلسه
سهشنبه هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.
وی با ابــراز مخالفت با هر گونه قیمتگذاری دســتوری
در بورس تصریح کرد :هــر گونه قیمتگذاری در بورس،
اساس ًا مخالف با فلسفه بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض
است؛ ضمن اینکه معتقدم قیمتگذاری در بورس ،منجر به
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کنترل تورم نمیشود و صرف ًا جابجایی منافع ایجاد خواهد
کرد؛ به ویژه در مورد قیمتگذاری محصوالتی که شرکت
تولیدکننــده آن ،در بورس حضــور دارد ،نرخگذاری عم ً
ال
به منافع میلیونها ســهامدار لطمه خواهد زد و سودهای
میلیاردی عاید عدهای خاص خواهد شد.
اسالمی بیدگلی اظهار داشت :چنانچه موضوع قانونی بودن
یا نبودن قیمتگذاری دســتوری در بورس را کنار گذاشته
و صرف ًا به لحاظ فنی و اقتصادی با موضوع برخورد کنیم،
بازهم قیمتگذاری دســتوری در بــورس ،کار صد درصد
غلطی است.
وی گفت :مطابق با قانون ،قیمتگذاری کاالهای پذیرفته
شده در بورس ،ممنوع است؛ ضمن اینکه قانون اصل ۴۴
نیز بــه صراحت اعالم کرده اگر به هــر دلیلی ،یک نهاد
دولتی یا حاکمیتی ،تصمیم به قیمتگذاری کاالیی بگیرد،
حتم ًا مکلف اســت مابهالتفاوت نرخ را برای شــرکتهای
تولیدکننده ،از طریق «ردیفهای بودجه» و «کسر مالیات»
جبران کند؛ بنابراین هر گونه قیمتگذاری دستوری ممنوع
یا مشروط بوده و عملیاتی کردن آن ،دارای ضوابط خاص
خود است.
«فســاد» وزارت صنعت را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی
هدایت کرده اســت ،اما اگر نخواهیم به این موضوع اشاره
کنیــم ،باید گفت که بهانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
آن اســت که قیمتهــا را کنترل کندوی اظهار داشــت:
بــه عنوان یک پژوهشــگر حوزه اقتصــادی ،معتقدم که
قیمتگذاری دستوری اقدامی بسیار اشتباه بوده و منطبق
بر ساز و کارهای بورس نیست.
عضو شورای عالی بورس ،در پاسخ به این سوال خبرنگار
مهر که چه موضوعی وزارت صنعت را به مســیر اشــتباه

قیمتگذاری دستوری فوالد در بورس کشانده است ،گفت:
نظر شــخصی من این است که «فساد» وزارت صنعت را
به سمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده است ،اما اگر
نخواهیم به این موضوع اشــاره کنیم ،باید گفت که بهانه
وزارت صمت آن است که قیمتها را کنترل کند؛ در حالی
که این هدف از طریق قیمتگذاری دستوری رخ نخواهد
داد و در نهایت ،آنچه که به دست مصرفکنندگان نهایی
میرسد ،کاالیی با نرخ بازار آزاد است.
به گزارش خبرنگار مهر ،موضوع قیمتگذاری دســتوری
فوالد در بورس کاال و ابالغ شــیوهنامه جدید نرخ گذاری
این محصول طی هفته گذشــته سر و صدای زیادی به پا
کرده است که بر این اساس ،معاون اول رئیس جمهور روز
شــنبه در جلسهای که با فعاالن بورسی داشت ،تاکید کرد
که سازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد ضمن اینکه
رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر ضرورت عرضه هر چه
بیشــتر کاالها در بورس کاال ،به صراحت اعالم کرد که
مکانیزمهای مورد تائید و تصمیمات شورای عالی بورس،
مــاک عمل دولت در تصمیمگیریها خواهد بود؛ این در
شرایطی است که بورس کاال نیز اعالم کرده که شیوهنامه
نرخگذاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت مخالف قوانین
بورســی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و تصمیمگیری
درباره آن را به شــورای عالی بورس سپرده است .در عین
حال امروز در مجلس کلیات طرح «توســعه و تولید پایدار
زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاستهای تنظیم بازار»،
پیشــنهادی از ســوی تعدادی از نمایندگان ،با  ۱۸۶رأی
موافق در مجلس تصویب شــد .نگاهی به محورهای این
مصوبه نشــان میدهد این مصوبه بیش از ابالغیه وزارت
صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

برقراری پیمانهای پولی به نفع کشور است

این کارشــناس امور اقتصادی بیان کرد :تنها راه خروج از
این بنبســت ،انجام مذاکره است و باید مدنظر داشت که
در شرایط فعلی فشار عجیبی بر مردم وارد آمده و چنانچه
تغییری بر روند آن روی ندهد ،ادامه دار هم خواهد بود.
به گزارش پول نیوز ،هدف ( FATFگروه بینالمللی اقدام
مالی) شفافیت تراکنشهای مالی کشورها است .از آنجا که
در ســطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است FATF ،با
هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شده و بسیاری
از کشورها به آنها پیوستهاند و حسابهای آنها شفاف است.
کشــورهای طرف معامله با کشــوری که عضو FATF
است ،میتوانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل
کننــد و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند .اما حاال
که ایران در لیســت ســیاه قرار گرفته است ،باید دید که
پیامدهای آن برای سیستم بانکی و اقتصاد ایران چیست؟
جمشید عدالتیان ،کارشــناس امور اقتصادی درباره نقش
پیمانهای پولی به عنوان یکی از راهکارهای بیاثر کردن
تحریمهــای مالی بــه خبرنگار پول نیــوز گفت :برقرای
پیمانهای پولی به نفع کشور است و در این مسئله بحثی
وجــود ندارد ،اما این موضوع با تمــام فواید خود جایی به
بنبســت میخورد که کشــورهای مقابل ایران در مورد
پذیرش آن دچار تردید میشوند .در واقع برای طرفهای
مقابــل حفظ پول منفعت به همــراه دارد ،بنابراین تالش
میکند تا حد امکان زیر بار آن نرود.
وی در ادامــه اضافه کرد :ایران با توجه به شــرایط حاکم
باید در دســتیابی به چنین راهکارهایی بیشتر کوشا باشد
و در راه رســیدن به این مقصد تمام تالش خود را به کار
بندد و به جای امیدوار شــدن بــه وعدهها به میدان عمل
آید .اما با تمام اینها بهترین مسیر ،رفتن به سمت درست

رمزارز ایرانی برای
حل مشکالت تجار و

صادرکنندگان ارائه میشود

مدیــر یک شــرکت ایرانی در جریان برگزاری ششــمین
نمایشــگاه تراکنش ایــران میگوید ،شــرکتش بهزودی
رمــزارزی ارائه میکند که میتواند مشــکالت مربوط به
حوالجات تجار و صادرکنندگان را برطرف کند.
بــه گزارش پول نیــوز ،عبدالرضا عامریــان ،مدیرعامل و
رییس هیات مدیره شــرکت توسعه سرمایهگذاری «شبا»

قضیه یعنی پذیرش  FATFاســت .حتی چنانچه موفق
به اخذ پیمانهای پولی با کشــورهای دوست هم بشویم،
ممکن اســت از راه دیگر آن را هم با ممانعت روبرو سازند
و در نهایت بازهم ایران برای بازپسگیری پول خود دچار
مشــکل شود؛ بنابراین به جای دســتیابی به راه حلهای
کوتــاه مدت یا موقتی باید راه اصلی آن را در پیش گرفت،
زیرا در این صورت است که اقتصاد ایران از شرایط موجود
خارج خواهد شد.
این کارشناس امور اقتصادی دلیل عدم موفق در خصوص
پیمانهای پولی و بازارهای مشــترک با کشورهای هدف
را چنین توضیح داد :شــرایط کشور ،مناسب برای این کار
نیســت ،زیرا از قدرت چانهزنی پایینی برخوردار است .به
همین دلیل برای انجام کارهایی از این دســت با مشکل
برمیخوریم .در حال حاضر باید از تمام شــانسهای خود
بهره ببریــم و کوتاهی و غفلت هیچ جایگاهی ندارد .امید
بیشــتر به تغییر دولت در آمریکا طی چند روز آینده است
و چنانچه مذاکرهای جدید روی دهد خیلی از مســائل که
االن برای ایران به ســختی پیش میرود ،راحتتر خواهد
شــد .البته یک ایراد به دولت این است که بسیار عالقمند

به دریافت سریع جواب است ،در حالی که انجام مذاکرات
کار بسیار سختی محسوب میشود و دولت بر این امر قطعا
آگاهی دارد.
عدالتیان در خصوص آنکه تا چه اندازه ضعفها سبب شده
که تاثیر تحریمها بر معیشــت مردم بیشتر شود؟ تصریح
کرد :موضوع فوق اصال قابل کتمان نیســت .ملت ایران
تحت فشــار اقتصادی قرار دارند ،زیرا از یک طرف ارزش
کاالها روزانه افزایش مییابد و از ســوی دیگر دستمزدها
جوابگوی این رشد قیمتها نیست .البته در این میان خبر
خــوب هم وجود دارد و آن این اســت که فعال قیمت ارز
در یک ماه گذشــته بدون تغییر باقی مانده و به یک ثبات
نسبی دست پیدا کرده ،ولی این رقمی نیست که خانوادهها
را راضی نگه دارد.
وی در ادامه افزود :مشــکل عمده مردم در این بخش آن
است که که هیچ پیشبینی قابل انجام نیست .زیرا افزایش
قیمتها به سادگی در بازار پایین نمیآید و مقاومت سختی
از خود نشــان میدهد .البته باید ایــن نکته را هم مدنظر
داشــت که ریزش قیمــت دالر نیز به یکبــاره خطرناک
اســت ،زیرا با همین قیمت فعلی صادرات و واردات انجام
میگیرد ،بنابراین در چنین وضعیتی در صورت روی دادن
این اتفاق با ضررهای غیرقابل جبرانی روبرو خواهند شد.
البته پیشنهاد فعاالن اقتصادی این است که برای خرید و
فروش دست نگه داشته شود ،ولی این هم ممکن نیست.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه بیان کرد :تنها
راه خروج از این بنبســت همانطور کــه در باال هم مورد
اشاره قرار دادم ،انجام مذاکره است و باید مدنظر داشت که
در شرایط فعلی فشار عجیبی بر مردم وارد آمده و چنانچه
تغییری بر روند آن روی ندهد ،ادامه دار هم خواهد بود.

در جریان ششــمین دوره نمایشــگاه تراکنــش ایران به
تشریح فعالیتهای این شرکت پرداخت و گفت :مجموعه
ســرمایهگذاری شبا از سال  ۱۳۸۵فعالیت خود را بهصورت
غیررسمی در حوزههای مختلف سرمایهگذاری در داخل و
خارج از کشور کار خود را آغاز کرد.
او با اشــاره به اینکه بیشترین فعالیت این شرکت در زمینه
خدمات ارزی در کشــورهای حوزه خلیجفارس و آســیای
میانه ،بود ،مدیریت منابع انســانی مدیریت اســتراتژیک و
چرخه تســهیالت اعتباری را از دیگر خدمات این شرکت
برشــمرد و افزود :در حال حاضر مجموعه شــبا در زمینه
خدمات سرمایهگذاری در حوزههای امالک و ارز دیجیتال
فعالیت مستقیم دارد.
او یکی از اهداف این شــرکت در حوزههای مالی و بانکی

را ارائه رمزارزی برای برطرف کردن مشــکالت مرتبط با
حوالجات بازرگانان و تجار خواند و خاطرنشان کرد :به این
منظور در حال حاضر و بر روی توکنی به اسم «شباکوین»
هســتیم که تحتعنــوان ارز دیجیتال ارائه خواهد شــد.
همچنین با راهاندازی صرافی آنالین شــابکس و ارائه ارز
دیجیتال شباکوین تحت عنوان توکنهای سرمایهگذاری،
مشغول ارائه این ارز به مردم هستیم.
عامریان ادامه داد :ما با جمعآوری سرمایههای خرد مردم،
تالش میکنیم تا یک سرمایهگذاری کالن داشته باشیم تا
بازدهی مناســبی برای آنان به دنبال داشته باشد؛ به همین
منظور شرکت شبا زمینه و موقعیتی را فراهم کرده است تا
عالقمندان در صندوقهای سرمایهگذاری ما اقدام به خرید
سهام کرده و از سود حاصله بهره ببرند.

خبر

رشد  ۵۱۰۰درصدی سهام یک شرکت با یک
اشتباه!

توصیه دو کلمه ای ایالن ماســک برای استفاده از پیام رسان سیگنال ،باعث
شد ســرمایه گذاران به اشــتباه به خرید سهام یک شــرکت کوچک سازنده
دستگاه پزشکی با نام مشابه ســیگنال هجوم برده و باعث صعود سرسام آور
ارزش سهام آن شوند.
به گزارش ایســنا ،ایالن ماسک ،مدیرعامل تســا در هفتم ژانویه در توییتر
نوشــت :از سیگنال اســتفاده کنید که البته منظورش پیام رسان سیگنال بود.
تا پایان آن روز ارزش ســهام شرکت «ســیگنال اَد َونس» بیش از شش برابر
افزایش یافت و ســهام این شــرکت در مدت ســه روز بیش از  ۵۱۰۰درصد
صعود کرد و ارزش بازارش را به  ۳۹۰میلیون دالر رســاند.
با وجود گزارشــها درباره این اشــتباه در روز جمعه ،روند صعود ســهام این
شــرکت ادامه داشت و روز دوشنبه  ۸۸۵درصد افزایش یافت.
دکتر کریس هایمل ،مدیرعامل این شــرکت در مصاحبــه تلفنی به بلومبرگ
گفــت :قویا توصیه می کنیــم دقت کرده و با احتیاط ســرمایه گذاری کنند.
«ســیگنال اَد َونس» هیچ ارتباطی با ایالن ماسک یا اپلیکیشن سیگنال ندارد.
ســیگنال ادونس از سال  ۲۰۱۹نزد کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
گزارش ســاالنه تنظیم نکرده و از سال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶درآمدی نداشته است.
اشــتباه اخیر جدیدترین نمونه از تشــابهات اسمی است که سرمایه گذاران را
به اشتباه انداخته اســت .محبوبیت شرکت ارتباطات ویدیویی زوم در سالهای
اخیر باعث صعود موقتی ارزش ســهام شرکت «زوم تکنولوژی» شده بود زیرا
معاملــه گران نماد  ZOOMرا با این شــرکت کنفرانس ویدیویی اشــتباه
گرفته بودند .زوم تکنولوژی یک شــرکت مســتقر در پکن اســت که قطعات
تلفن همــراه تولید می کند و بعدا نام خود را به  ZTNOتغییر داد.
اپلیکیشن ســیگنال توسط یک سازمان غیرانتفاعی اداره می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،ایالن ماسک در پاسخ به کامنتی در توییتر اعالم
کرد یک ســال پیش به بنیاد ســیگنال کمک کرده بود و قصد دارد در آینده
کمک بیشتری انجام دهد.

تراشه جدید اینتل باج افزارها را شناسایی
میکند

شرکت اینتل گروه جدیدی از تراشههای نسل یازدهم خود را عرضه کرده که
مجهز به سپر ســخت افزاری و قابلیت مقابله با حمالت باج افزاری هستند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت ،تراشــه یادشــده Core
 vProنام دارد و حاوی بهروزرســانیهای ســخت افزاری است تا شناسایی
تهدیدهای امنیتی را تسهیل کند.
تراشــههای یادشــده با همکاری شرکت امنیتی ســایبریزون تولید شدهاند و
انتظــار میرود به صورت انبوه در نیمه اول ســال  ۲۰۲۱عرضه شــوند .دو
قابلیت ســپر سخت افزاری و شناسایی تهدیدهای تراشه مذکور با قفل کردن
بخش  UEFI/BIOSو تســهیل شناســایی کدهای مخــرب از نفوذ باج
افزارهای خطرناک به رایانهها جلوگیری میکند.
هر دو فناوری به طور مستقیم به پردازنده جدید اینتل اضافه شدهاند و از این
طریق برخی دادههای مهم با نرم افزارهای امنیتی و ضدویروس به اشــتراک
گذارده میشوند تا شناســایی بدافزارها قبل از مخفی شده در رایانهها و آغاز
روندهــای خرابکارانه ممکن شــود .امید میرود تولید این تراشــههای جدید
موجب شناســایی ســریع حمالت باج افزاری و جلوگیری از خسارت مالی به
افراد و شرکتها شود.

استانداردی دوگانه برای آفالین شدن
شبکه اجتماعی «پارلر»

مدیر ارشد اجرایی شــبکه اجتماعی پارلر پس از آفالین شدن توسط آمازون،
اعالم کرد :اســتانداردی دوگانه برای حذف و آفالین شــدن شبکه اجتماعی
«پارلر» وجود دارد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از فاکس بیزینس ،جان متز مدیر ارشــد
اجرایی پارلر معتقد اســت اقدام آمازون ،اپــل و گوگل برای حذف این پلتفرم
اجتماعی نمونهای از نقض قوانین آنتی تراســت (ضدانحصار) است.
روز گذشــته پس از تصمیم آمازون برای قطع ســرویس وب پارلر ،این شبکه
اجتماعی آفالین شــد .اما جان متز در یــک مصاحبه به کاربران گفت :منتظر
بمانند زیرا این شــرکت مشغول بررسی ادامه فعالیتهای خود است.
او در این باره افزود :همه باید منتظر بمانند .در صورت لزوم برای بازگشت به
اینترنت حتی ممکن اســت ما دیتا ســنتر خود را بخریم و بسازیم .اما همیشه
ریســکی درباره آنچه فروشــندگان انجام میدهند و اینکه تا این حد برای از
بیــن بردن ما تــاش میکنند ،وجود دارد .این روند تأثیر مخربی بر کســب
وکار ،مدل و پتانســیل ما برای جمع آوری ســرمایه دارد .امــا چنین اتفاقی
ممکن است برای هر شرکتی بیفتد.
در همین راســتا متز میگوید :تاکنون هیچکس اطالعات معتبر یا شــواهدی
که نشــان دهد مشــکلی در پارلر وجود دارد که در بقیه پلتفرمها نیست ،ارائه
نکرده است .این استانداردی دوگانه است.
این درحالی اســت که گوگل روز جمعه اپ پارلر را در اپ اســتور خود تعلیق
کرد زیرا این شــرکت در بازبینــی محتوای کاربران که بــه حمله به کنگره
منجر شــده ،موفق نبوده اســت .آمازون نیز اعالم کرد پارلــر برای مقابله با
افزایش محتوای خشــونت آمیز هیچ اقدامی نکــرده و این امر خالف قوانین
پلتفرم است.

ارزش سهام توئیتر پس از تعلیق دائم
حساب کاربری ترامپ کاهش یافت

پس از آنکه توئیتر حســاب کاربری دونالد ترامپ را برای همیشه تعلیق کرد،
ارزش سهام آن در بورس  ۱۲درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســی ان بی سی ،روز گذشته در نخستین
روز فعالیــت بورس پس از تعلیق دائمی حســاب کاربــری دونالد ترامپ در
توئیتر ،ارزش ســهام این شرکت  ۱۲.۳درصد سقوط کرد.
به نوشته بیزینس اینســایدر ،چنین کاهش ارزشی معادل کم شدن  ۵میلیارد
دالر از سرمایه بازار توئیتر است.
این درحالی اســت که پس از حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا ،توئیتر
روز جمعه اعالم کرد به دلیل ریسک تشدید خشونتها حساب کاربری رئیس
جمهور آمریکا را حذف کرده است.
اقدام توئیتر ممکن اســت به تجدید بحث و گفتگو برای لغو بخش  ۲۳۰قانون
اینترنت آمریکا منجر شــود .طبق این بخش از قانون ،شــبکههای اجتماعی
مســئولیتی درباره پستهای کاربران در پلتفرم هایشان ندارند.
پس از حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا ،توئیتر نخســت  ۲۴ســاعت
حســاب کاربری دونالد ترامــپ را تعلیق کرد اما پــس از آنکه ترامپ دوباره
توئیت هایی منتشــر کرد و احتمال افزایش خشونت به وجود آمد ،این شبکه
اجتماعی رئیس جمهور آمریکا را برای همیشــه تعلیق کرد.
پیش از این نیز توئیتر به پستهای دونالد ترامپ واکنش نشان داده بود و در
جریان کمپین برای انتخابات ریاســت جمهوری به برخی از آنها برچسبهایی
اضافه کرده بود.
این درحالی اســت که شــبکههای اجتماعی دیگر نیز نسبت به نقش ترامپ
در حمله به کنگره واکنش نشــان دادهاند و فیس بوک تعلیق  ۲۴ســاعته بر
حســاب کاربری دونالد ترامپ را به مدت زمان نامعینی تمدید کرد.

