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اخبار

مدرنترین مرکز مکانیزه و هوشمند
پست راه اندازی می شود

وزیر ارتباطات گفت :به زودی مدرنترین مرکز مکانیزه و هوشمند
تجزیه و مبادالت در پســت آغاز به کار میکند و فصل جدیدی از
خدمات پستی رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار مهر ،عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در
شبکه اجتماعی نوشت :امروز سالروز قتل میرزا تقیخان فراهانی یا
همان امیرکبیر اســت .مفهوم دانش و توسعه در ایران دوره معاصر
با نام امیرکبیر پیوند خورده و دارالفنون از یادگارهای او به حســاب
میآید؛ بیراه نگفتهایم اگر بگوییم امیرکبیر پیشگام ارتباطات نوین
در ایران بوده است.
وی ادامه داد :با دســتور امیرکبیر پستخانه تأسیس شد و وی برای
حفاظت محمولههای پســتی در تمامی راههای کشــور قراولخانه
ساخت .چاپارهای پستی از تهران به اصفهان ،آذربایجان ،مازندران،
کرمان ،خراســان ،اســترآباد و کرمانشــاه در رفــت و آمد بودند و
محمولههای پستی را به دســت صاحبانشان میرساندند .هنوز داغ
قتل امیرکبیر بر سینه شیفتگان پیشــرفت و توسعه ایران سنگینی
میکند.
وزیــر ارتباطات با بیان اینکه پســت قدیمیترین واحد ارتباطی در
کشور ما است که همان نام دیرینه خود را حفظ کرده است اما امروز
تأثیری شــگرف و شــگفت در ارتباطات و اقتصاد دارد ،خاطرنشان
کرد :امروز پســت پشــتوانه اقتصاد دیجیتال است و تسهیلکننده
خدمات عمومی؛ با کارکنانی پرتالش و وظیفهشناس که به سازمان
و کارشان متعصب و وفادارند.
وی گفت :پســت این روزها در حال پوستاندازی و تحول است و
گامهای بلندی به سوی اصالح فرآیندها و هوشمندسازی برداشته
اســت .به زودی مدرنتریــن مرکز مکانیزه و هوشــمند تجزیه و
مبادالت در پســت آغاز به کار میکنــد و فصل جدیدی از خدمات
پستی رقم خواهد خورد.
زارع پور خاطرنشــان کرد :در جریان مشکالت همکاران در شرکت
ملی پســت هستم و برای حل آنها اقدامات اساسی در جریان است
که انشاهلل در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

اطالعات  ۳.۷میلیون کاربر نرم افزار
آنالین آمریکایی لو رفت

فلکس بوکر ارائه دهنده خدمات نرم افزاری آنالین برنامهریزی و تنظیم
وقت از نشت اطالعات  ۳.۷میلیون کاربر خدمات خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت ،این پلتفرم تنظیم وقت
و برنامهریزی تأیید کرده که در ماه دسامبر سرورهای این شرکت که در
شرکت آمازون و بر روی سرورهای کلود آن میزبانی میشدند ،به علت
نفوذ و دسترسی غیرمجاز آسیب دیدهاند.
بر اســاس بیانیهای که توسط فلکس بوکر منتشر شده ،بخشهایی از
پایگاه داده مشتریان این شــرکت هدف نفوذ قرار گرفته و سرورهای
آن در تاریخ  ۲۳دســامبر توسط افراد غیرمجاز هک شدهاند .در جریان
این حمله بخشــی از دادههای ذخیره شده مورد دسترسی قرار گرفته و
بارگذاری شدهاند.
این شرکت از همکاری با آمازون برای بازگرداندن بخشی از اطالعات
مســروقه با استفاده از نسخه پشتیبان دادهها خبر داده و افزوده که این
روند تنها  ۱۲ساعت طول کشیده است.
در عین حال هکرهــا بخشهایی از دادههای مربــوط به کارتهای
اعتباری مشتریان فلکس بوکر را نیز سرقت کردهاند .البته بخش عمده
اطالعات مسروقه شامل نام ،آدرس ایمیل و شماره تلفن افراد است .این
شرکت به افراد هک شده اطالع رسانیهای الزم را انجام داده است.

نماینده مجلس :پول کالنی به جای واکسن خرج خرید رمدسیور شد

بــه گفته برخــی از مســئوالن وزارت
بهداشت در دولت قبل ،موضوع تحریم
در کنار نیاز کشورهای سازنده واکسن به
واکسنهایشان ،باعث شد تا دولت قبل
نتواند به میزان الزم واکسن وارد کند.
الهه محمدی« :در دولت جدید شخص
آیتاهلل رئیسی در تماس با رئیسجمهور
چین درخواســت خرید  ۹۰میلیون دوز
واکســن را مطــرح کرد و بــا پذیرش
«شــیجینپینگ» روند واردات واکسن
«ســینوفارم» یکباره متحول شد .در
دولــت روحانی ،اما نه تنها چنین اتفاقی
نیفتاد بلکه عالوه بر برخی اظهارات علیه
چینیها ،جهت درخواستها برای خرید
واکسن بیشتر بهسمت کشورهایی بود که
عمال نیاز ما را برآورده نکردند».
ایــن پاراگرافی از گــزارش خبرگزاری
صداوســیما درباره چرایی وارد نشــدن
واکسن کرونا به کشور در زمان ریاست
جمهوری حسن روحانی بود؛ موضوعی
که رسانههای اصولگرا و البته بسیاری از
کاربران شبکههای اجتماعی بارها به آن
پرداختند و مسئوالن دولت قبل را مورد
پرسش قرار دادند که چرا در ماههای اخیر
واکســن زیادی وارد کشور شده و آیا در
این زمینه دولت رئیسی از دولت روحانی
بهتر عمل کرده است؟

تحریم و مشکالت بینالمللی
دولت دوازدهم تازه به پایان رســیده بود
که به قول دولت سیزدهمیها« ،سیل»
واکســن کرونا روانه کشور شــد .آمار
واکسیناسیون روز به روز باالتر میرفت
و آمار مرگ و میر پایینتر .اما همچنان
حــرف و حدیثها دربــاره چرایی وارد
نشدن واکســن در دولت قبل و افزایش
واردات آن در دولــت فعلــی ادامه دارد.
وزیر بهداشــت چند روز پیش گفت که
تا شهریور امسال تنها  ۵میلیون واکسن
تامین شده بود تا مردم تحت فشار قرار
گیرند و برخی کارها را مانند برجام و اف
ای تی اف قبــول کنند اما تاکنون ۱۸۰
میلیون دز واکسن تامین شده و در ۴ماه
اخیر بیش از  ۱۱۵میلیون دز واکســن
تزریق شده است.
بــه نظر بعضــی از مســئوالن وزارت
بهداشــت در دولت قبلــی هم موضوع
تحریم در کنار نیاز کشــورهای سازنده
واکسن به واکسنهایشان ،باعث شد تا
دولت قبل نتواند به میزان الزم واکسن
وارد کند.
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سابق وزارت
بهداشت در گفتگو با خبرآنالین با بیان
اینکه واردات واکسن آن هم در شرایطی
که تقاضای بازار جهانی قابل مقایسه با
تولید نبود ،چیزی نیســت که یک شبه
یا طی یک هفته انجام شــود ،میگوید:
«هفتهها و ماهها تالش و توافقاتی انجام
شده بود که نهایتا منجر به شروع واردات
واکســن تا پایان دولت قبــل با رقمی
حــدود  ۳۰میلیون دوز شــد .زمانی که

واکسیناسیون در چین به حد قابل قبولی
رسید ،انتشار آن در بازار جهانی افزایش
پیدا کرد .اصل واردات واکســن چیزی
نبود که یک شبه و با تغییر دولت انجام
شود .قطعا دولت جدید هم اهتمام جدی
داشت که توافقات سریعتر انجام شود و
من جایی را سراغ ندارم که کمکاری در
این زمینه صورت گرفته باشد».
نماینده مجلس :پــول کالنی به جای
واکســن خرج خرید رمدســیور شــد/
جهانپور :تکذیب میکنیم ،این حرفها
سیاسی است
او ادامه میدهد« :واردات واکسن تابعی
از محدودیتهــای کشــور در عرصه
بینالمللــی و تابعــی از ظرفیتهــای
تولید بینالمللی در عرصه واکســن بود.
جنــس قضاوتها چه آنهایی که به نفع
دولــت قبل و چه آنهایــی که صرفا به
نفع دولت جدید اســت ،سیاسی است.
اگــر بخواهیم از جنس واقعیت صحبت
کنیم ،واکسیناسیون پروسه ای است که
برنامه جامع آن از دی ماه  ۱۳۹۹تدوین
و منتشر شــده بود و وعده هم داده شد
که ایران زودتر از بسیاری از کشورها این
واکسیناســیون را به اتمام خواهد رساند.
چنانچــه که این اتفاق هــم افتاد .االن
هم محدودیت ها برداشته نشده است؛ از
محل هایی که محدودیتها کمتر بوده
واکسن تامین شده است».
همایون ســامه یــح نجفآبادی ،عضو
کمیسیون بهداشت مجلس دراین باره با
بیان اینکه تصمیم واردات با وزارتخانه
است و به تبع وزارتخانه در این مسئله
دخیل بوده است به خبرآنالین میگوید:
«ایــن را که دولت قبــل از کدام طرف
تحت فشار بوده که واردات واکسن انجام
نشــود ،نمیدانم اما انتقال و تامین ارز
مشکلی بوده که از سوی وزارت بهداشت
دولــت قبل برای وارد نکردن واکســن
اعالم شده است».
علیرضا رییســی ،معاون سابق بهداشت
وزارت بهداشت وارد نشدن واکسن کرونا
به اندازه کافی در دولت قبلی را موضوعی
غیرقابــل درک نمیدانــد و در گفتگو
با خبرآنالین میگویــد« :هنوز از عمر
واکسیناسیون دو سال نگذشته است .از
همان اول که بحث واکسیناسیون مطرح
بود معلوم بود که کشــورهای ســازنده
واکسن بیشتر به کشــور خودشان فکر
خواهند کرد و البتــه این نگاه جای نقد
دارد که کشوری که تولیدکننده واکسن
است اول به مردم خودش واکسن میزند
و چنانچه واکسنی اضافه آمد شاید آن را
صادر کند و به دیگران بفروشد .بنابراین
از اول پیشبینی میشد و به همین دلیل
سبد کمک کوواکس درست شد .به تبع
کشور ما در آن هم شرکت و ثبتنام کرد
که عضو کشــورهایی باشد که بتواند از
سبد کوواکس استفاده کند».
ماجــرای خریــد دارو به جای

واکسن
مردادماه امسال ،حمیدرضا شریفیمقدم،
دبیــر کل خانه پرســتار در گفتگویی با
روزنامه آرمان ملی گفت در دولت قبل،
 ۷۲۰میلیون یورو از یک میلیارد یورویی
که از صندوق توســعه ملی برای مهار
کرونا برداشت شــد صرف خرید آمپول
رمدسیویر شد که به باور سازمان جهانی
بهداشت تاثیری روی کرونا ندارد.
موضوعی که همایون سامه یح هم آن
را تایید میکند و این تصمیم را اشــتباه
میدانــد .او در گفتگــو بــا خبرآنالین
میگوید« :در دولــت قبل به هر علتی
واردات واکسن خیلی کم بود و به جای
آن داروهای ضد کرونا وارد میشد .اگر با
همان مبلغی که ما دارو وارد میکردیم،
واکسن میخریدیم خیلی سود میکردیم
و به نفعمان بود .من علت آن را نمیدانم
و نمیدانم که توســط چه کسانی این
تصمیم گرفته شــد .به جای واکســن،
رمدســیویر و فاویپیراویر به مقدار بسیار
باال و با مبالغ کالنی وارد مملکت شــد
و تمام اینها ارزبر بود .اگر تصمیم گرفته
میشد به جای اینها واکسن وارد شود
میتوانســتیم راحتتر بیماری را کنترل
کنیم که حتی به پیک پنجم هم نرسیم».
کیانــوش جهانپور اما ایــن حرفها را
حاشیهســازی میداند و میگوید« :این
حرفها مستند نیســت ،هیچ منطق و
استداللی ندارد و بیشتر مباحثی است که
به لحاظ سیاسی به آن دامن زده میشود.
داروهای کوید  ۱۹در داخل کشور تولید
شــد در حالی که واکسن عمدتا از خارج
وارد شد .داروی رمدسیور که در ماههای
آخر کرونا در دولت قبل استفاده میشد
توسط  ۷یا  ۸شرکت داخلی تولید میشد
و ایران جزء نادر تولیدکنندگان این دارو
در دنیا بود .محل بودجــه دارو ارز آن و
منابع مورد نیازش در دولت قبل و دولت
فعلی ارتباطی با موضوع واکسن نداشت
و نــدارد .مذاکرات واکســن از طریق
وزارت خارجه دنبال میشد و عمال این
دو موضوع هیچ ارتباطی باهم نداشتند.
هرگونه پیوند زدن بین این دو بیشتر به
درد بهره برداریهای سیاسی میخورد
و دردی از مــردم دوا نمیکند جز اینکه
آگاهی و اطالعات غلطی را ممکن است
به جامعه تزریق کند».

علیرضا رییســی هم با جهانپور همنظر
اســت و میگوید موضــوع درمان یک
موضوع اســت و موضوع پیشگیری و
واکســن یک موضوع دیگــر« :بخاطر
کمبود پول نبود که واکســن وارد نشد
چون اصال واکســنی نبود که بخواهیم
وارد کنیــم ،واکســنی نبود که پشــت
مرزهای ما مانده باشد و بخاطر پول وارد
نشده باشــد .اینگونه نبود که پول ثابتی
داشته باشــیم و با آن فقط قرص و دوا
خریده باشیم و واکسن وارد نکرده باشیم.
این اصال موضوع درستی نیست و این دو
کامال از هم جدا هستند».
از تولید داخلی تا بدقولی خارجی
هنوز در پیچ و خــم پیکهای مختلف
کرونا و افزایش مرگ و میرها بودیم که
خبرهای مختلفی از رونمایی از چندین
واکسن داخلی کرونا به گوش میرسید.
مهمترین آنها که تبلیغات گستردهای
هم برایش انجام شد ،واکسن برکت بود
اما وعدهها محقق نشد تا در نهایت همه
امیدها باز هم به واردات واکســنهای
خارجی باشد .قول و قرارها درباره تولید
داخلی واکســن به نظر عدهای یکی از
دالیلی بوده که ورود واکســن خارجی
به کشور را در دولت قبلی با تعلل روبرو
کرده است.
همایون ســامه یح ،عضو کمیســیون
بهداشــت مجلس میگوید نظر وزارت
بهداشت قبلی بر استفاده از تولید داخلی
واکسن بوده اما تولیدات واکسن در کشور
خیلی پایین بود« :شرکت برکت میگفت
ماهی  ۳۰میلیون دوز میتوانم واکســن
تولید کنم .مــن کاری به صحبتهایی
که به طور اغراقآمیز با رؤســای نظام
کرده بودند (که بیش از این عددها بود)،
ندارم ولی آن چیزی که مسئوالن مرکز
در حضور بنده گفتنــد ،تولید ماهی ۳۰
میلیون دوز بود .میگفتند در مرحله اول
 ۳۰۰هزار واکســن ،بعد  ۳میلیون و بعد
 ۳۰میلیون تولید میکنیم .ولی متاسفانه
به هر علتی (تحریم ،ورود دســتگاه و)..
این انجام نشــد .آن زمــان تصمیمگیر
وزیر بود ولی اگر من میخواستم تصمیم
بگیریم میگفتم مقــداری وارد کنیم تا
تولید داخلی به حد کفاف برسد».
او در پاســخ به این سوال که کمیسیون

ارزش کل بازار رمز ارز دنیا و ایران چقدر است؟

بهداشــت در آن زمان با حسن نمکی،
وزیر وقت بهداشــت جلسه گذاشت یا
خیر ،ادامه میدهد« :در مورد این موضوع
صحبت شــد ولی آقای دکتر نمکی در
جلســه نبودند .زمانی که ایشان دعوت
میشــدند چه خودشان و چه معاونشان
سریعا به جلسه میآمدند و جلسه برگزار
میشد .احتماال آن زمان دعوت نبودند.
در هر حال سیاســت دولت قبل واردات
بســیار محدود واکســن بود چون اگر
میخواست ،مثل دولت بعدی میتوانست
راحت واکسن را وارد کند».
علیرضا رییســی ،معاون سابق بهداشت
وزارت بهداشــت دولــت دوازدهم اما
شنیدهها را مبنی بر اینکه شخص حسن
نمکی بخاطر واکسنهای داخلی ،مایل
نبوده تا واکســنهای خارجی وارد شود،
قبــول ندارد و میگویــد« :واقعا اینطور
نیســت .کدام کشــور میخواســت به
ما واکســن بدهد که مــا گفتیم ندهد؟
ما با روســیه و چین قرارداد بســتیم و
واکسنهایشان میتوانست وارد شود اما
واکسن ندادند .قرار بود هند به ما واکسن
دهد که در فرودگاه توقیف شد .من فکر
میکنم سیاست کشــور این نیست که
بخواهد محدودیتی ایجاد کند و تا االن
این کار را نکرده است».
او ادامه میدهد« :پتانسیل واکسنسازی
در کشــور ما کم نیست .ما چندین دهه
واکسن در کشور تولید کردیم .پیشبینی
میکردیــم که شــاید کشــورها به ما
واکســن ندهند بنابراین تولید داخل کار
دوم ما بود .االن که واکســن زیاد شده
و در دسترس قرار گرفته است ،میبینیم
که به واکسنســازان داخلی کملطفی
میشود .نکتهای که در بعضی از خبرها
وجود دارد این اســت که میگویند شما
میتوانستید از فالن کشور واکسن وارد
کنید ،درحالیکه خیلی ســخت بود چون
آنها میخواســتند اول به مردم خودشان
واکسن بزنند .باید از کشوری مثل چین
تشکر کرد چون بیشتر واکسن را کشور
چین به ما داد».
اما علیرضا ناجی ،رئیس مرکز تحقیقات
ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی
شــهید بهشــتی و عضو ســابق عضو
کمیتــه علمی کوویــد ،۱۹در گفتگو با
خبرآنالین ،اســتراتژی دولت دوازدهم
در تامین واکســن را اشــتباه میداند و
میگوید« :ما زمانطالیی زدن واکسن
را از دســت دادیــم و در ایــن دیرکرد
واکسیناسیون ،تعداد باالیی از هموطنان
جانشــان را از دســت دادند .از اول هم
مشــخص بود که تولید واکســنهای
داخلی با توجه به واقعیتهایی که وجود
داشت نمیتوانست تنها انتخاب ما برای
واکسیناسیون باشد .هنوز هم در آن زمان
واکســنهای داخلی کارآزمایی بالینی
خودشــان را رفع نکرده بودند که بدانیم
چه کاراییای دارند .به تازگی کارآزمایی
بالینی واکسنهای داخلی ما تمام شده

است که گزارشهای رسمی هم درباره
آنها وجود ندارد اما پاســتور تمام شده و
منتظر چاپ گزارشهایی هستیم .درباره
اینکه دولت چه سیاســتی دقیقا داشته
نمیتوانم اظهارنظر کنم ولی برآیندش
خسرانی بود که به کشور وارد شد».
او ادامه میدهد« :مشخص بود کشوری
که  ۸۰و خــردهای میلیون نفر جمعیت
دارد و حداقل  ۲۰۰میلیون دوز واکســن
احتیاج دارد که بزند فقط با متکی بودن به
تولیدات داخلی خودش نمیتوانست این
نیــاز را رفع کند و این واقعیتی بود که از
اول هم آن را میدانستیم .اگر در باطن
خودشان روی چنین چیزی حساب کرده
بودند به نظر من اشــتباه بسیار بزرگی
کردند .در آن زمانها ما گوشــزد کردیم
که نمیشود فقط با تولیدات داخلی این
کار را انجام داد .ما به جای اینکه  ۵یا ۶
واکسن را در داخل درست کنیم که حتی
نتوانیم کارآزماییهای بالینی مربوط به
آنها را به اتمام برسانم ،خوب بود که روی
 ۲واکسن ســاز بزرگمان سرمایهگذاری
و تمرکز بیشــتری میکردیم که زودتر
بــه محصول میرســیدند و واکســن
زودتر وارد چرخه مصرف کشــور ما قرار
میگرفت .اما نــه اینکه تمام ماهیت و
وجود واکسیناسیون ایران را روی  ۶الی
 ۷واکسن تقســیم کنیم و در نهایت به
نتیجه خوبی هم نرسیم».
ناجی میگویــد« :در هر صورت برکت
به آن تعدادی که پیشبینی کرده بودند
نرســید و پاستور هم خیلی کالسیکتر
از همه حرکت کرد و با مشــارکت یک
مؤسسه خارجی از اول میدانست اگر بعد
از اینکه کارآزماییهای بالینی تمام شود
و به تولید برسد ،شاید ماهی  ۱یا ۱ونیم
میلیون دوز بتواند تولید کند تا بعدا ببیند
 Scale upکردن آن چقدر است .من
زمانی که در کمیته واکسن بودم اینطور
نبود که با وارد کردن واکســن مخالفت
کنند ،تالشهای مختلف میکردند ولی
شــاید آن زمان مشــکالتی داشتند .به
نظر میرســد خیلی از واکسنهایی که
االن داریم استفاده میکنیم ،پیشینهای
از دولت قبل داشــته ولی شــاید تضاد
منافعی وجود داشته که واردات واکسن را
خیلی کند کرده است .االن هم باید ورود
واکســن از خارج را ادامه دهیم چون در
هر صورت ممکن است دوباره دچار آن
محاسبات اشتباه شویم و کمبود واکسن
به وجود آید».
کیانوش جهانپور اما با این نظر مخالف
اســت و با بیان اینکه چه تولید داخل و
چه واردات واکسن که توسط حاکمیت
و دولــت وقت انجام شــده ،موفق بوده
و تفاوتی بیــن دولت قبل و فعلی وجود
ندارد ،میگویــد« :نگاههای جانبدارانه
که بخواهد یک طــرف را مقصر جلوه
دهد ،نگاههایی است که بار سیاسی دارد
و ارزش علمــی و فنی ندارد و از جنس
واقعیت نیست».

کاریکاتور

ازسرگیری فعالیت کارخانه جنجالی تولید
آیفون در هند

شرکت «فاکســکان تکنولوژی» فعالیت کارخانهای در هند که آیفون
اپل را تولید می کرد و به دنبال اعتراضات کارگری تعطیل شــده بود را
ازسرمی گیرد.
به گزارش ایسنا ،فاکسکان در بیانیهای اعالم کرد این شرکت تایوانی
این مجتمع را پس از آماده ســازی خوابگاهها و بهبود شرایط آنها ،به
صورت مرحله به مرحله بازگشــایی خواهد کرد و سیستمی را به اجرا
میگذارد تا مطمئن شــوند کارگران می توانند در آینده اعتراضشان را
ابراز کنند و اگر الزم باشد این اعتراض به صورت ناشناس خواهد بود.
فاکســکان این کارخانه را که در حومه شهر چنای در جنوب هند قرار
دارد ،پس از این که اعتراض کارگران به مسمومیت غذایی گسترده به
خشــونت کشیده شد و حتی در مقطعی از این اعتراضات ،یک بزرگراه
بزرگ را اواسط دسامبر مسدود کردند ،تعطیل کرد .این اتفاق توجهات را
به وضعیت کارگران جلب کرد و باعث به جریان افتادن تحقیقات دولت
شد .اپل روز دوشنبه اعالم کرد این کارخانه تحت نظارت خواهد بود اما
کارگران بازگشت به محل کارشان را با دریافت ضمانت درباره استاندارد
بودن وضعیت غذا و محل استراحتشان ،آغاز کردند.
برای اپل این مســئله منعکس کننده حادثه مشــابهی است که یک
سال پیش در هند برای شرکت ویسترون اتفاق افتاد و بدنبال شورش
کارگران بر سر دســتمزدهای پرداخت نشده ،این تولیدکننده آیفون را
تحت نظارت قرار داد.
فاکســکان پس از اعتراضات چنای ،متعهد شــده که در تیم مدیریت
هندی خــود و فعالیتهایش اصالحاتی صورت دهد و دولت تامیل نادو
اعالم کرد این شرکت با توسعه مناطق استراحتگاهی ،ارتقای تاسیسات
نظافت شخصی و فراهم کردن آب آشامیدنی موافقت کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،فاکسکان که مهمترین شریک تولیدکننده
محصوالت اپل اســت ،در گذشته هم مســائل کارگری به خصوص
در چین داشــته که اکثر گوشــیهای آیفون ،لــپ تاپها ،تبلتها و
کنســولهای بازی برندهای بزرگ در آنجا تولید می شود .این شرکت
تایوانــی که بزرگتریــن کارفرمای خصوصی در چین اســت ،پس از
چندین مورد خودکشــی در ســال  ۲۰۱۰که شــرایط دشوار زندگی و
کار صدهــا هزار مهاجر مشــغول به کار در کارخانههای شــرکتهای
خارجی را منعکس کرد ،اصالحات گستردهای را در کارخانه هایش به
اجرا گذاشت.

عضو کمیســیون رمز ارز و بالکچین ســازمان نظامصنفی رایانه ای
کشــور گفت :ارزش کل بازار رمــز ارز دنیا حدود  ۳۵۰میلیارد معادل
یک و نیم تریلیون دالر با گردش روزانه  ۵۳هزار و  ۱۵۰میلیارد دالر
تخمین زده میشود.
علی پاک باخته گان زنجانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه
به رقم باالی معامالت رمزارزها ،نباید از این بازار جدید غافل بمانیم،
میتوان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دالری رمز ارزها ،بیت کوین
به تنهایی  ۵۷درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.
وی افزود :میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵میلیارد دالر و
در ایران ۱.۱ ،میلیارد دالر (در شرایط غیررسمی فعلی) است.
وی ادامه داد :در حال حاضر از حدود  ۳۲۴هزار بیت کوین استخراجی
ساالنه دنیا  ۱۹۵۰۰بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج
میشود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصتهای این تکنولوژی
و فناوری جدید بتوان بهره الزم را کسب کرد.
رئیــس هیأت مدیره خانه بالکچین ایــران در عین حال بیان کرد:
متاســفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار ســازمان یافته،
عموم مــردم به دلیل عدم بهره مندی از دانــش الزم در خرید امن
رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی
و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی ،با انجام خریدهای اینترنتی دچار
خســارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی میشوند ،از
این حیث الزم اســت ضمن تعیین متولی ،به ساماندهی این تقاضاها
پرداخته شود.
رئیس هیأت مدیره خانه بالکچین ایران ،برضرورت فرهنگسازی و
آموزش عالقه مندان و حتی مسووالن از این حوزه تاکید کرد.
وی با اشــاره به صحبت های رئیــس کل بانک مرکزی مبنی راه

انــدازی رمز ارز ملی در آینده ای نزدیک اظهار کرد :موضوع رمزپول
ملــی از جملــه موارد مهم در دســتور کار بانک مرکزی اســت که
زیرســاخت و دســتورالعملهای مربوط به آن تدوین شده و در آینده
نزدیک به صورت آزمایشــی راهاندازی خواهد شد ولی بجای اینکار
بهتر اســت که به کارهای کالن در سطح بین المللی توجه بیشتری
داشته باشیم.
عضو کمیســیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای
کشور در عین حال بیان کرد :قرار است در منطقه آزاد کیش ،با توجه
به تجارت و قابلیتهای موجود این جزیره ،تولید رمز ارز ملی به زودی
به مرحلــه اجرا در آید که در بخشهایی غیر از ماینینگ چون ایجاد
صرافی و استفاده از کیف پول دیجیتال ،همچنین خدمات جانبی رمز
ارزها ،در کنار کنترلها و راهاندازی رمز ارز ملی در این جزیره شــکل
عملیاتی به خود گیرد.
پاک باختهگان زنجانی یادآور شد :امروز ،ما شاهد این هستیم که تعداد
فزاینــده ای از پرداخت در اقتصاد ما به صورت دیجیتال وغیر نقدی
انجام می شود .تمامی کســب و کارها مبتنی بر تجارت الکترونیک
هســتند و شرکت های تاسیس شــده به دنبال راه های جدید برای
گسترش روش های پرداخت موجود خود هستند .مفهوم ارز دیجیتال
به معنای پول رمزگذاری شــده ،به منظور تسهیل انجام امور مالی و
ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد.
وی ادامه داد :ارز دیجیتال هیچ ســرویس دهنده مرکزی یا موسسه
مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر
به نظیر بنا شــده است .ارز دیجیتال یک ماهیت غیر متمرکز دارد که
بر اســاس آن تمامی فرآیند انتشار ،پردازش و اعتبارسنجی معامالت
توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ای صورت می پذیرد.

تاکسی هوایی مسئوالن راهاندازی شد!

در خبرها آمدهبالگردهای هالل احمر در مناطق سیل زده به جای امداد رسانی به تاکسی هوایی مسئوالن تبدیل شده و آنها را
برای بازدید از مناطق سیل زده از این شهر به آن شهر ،جا به جا میکند .موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی
در خبرآنالین شد

