www.iran-newspaper.com

سال بیستوششم شماره 7284
پنجشنبه  1اسفند 1398

editorial@iran-newspaper.com

با سرمایه گذاری 10میلیارد دالری «جف بزوس» صورت می گیرد

دستور جهرمی برای پیگیری فوری
مزاحمتهایپیامکیانتخاباتی

نجات آمازون به دست «آمازون»
میترا جلیلی

خبرنگار

گاردین

«جــف بــزوس» یکــی از ثروتمندتریــن
مــردان دنیا قصــد دارد 10میلیــارد دالر
معــادل  7.7میلیارد پونــد برای مقابله
بــا تغییــرات آب و هوایــی هزینــه کنــد.
بنیانگــذار آمــازون تأکید کرده اســت که
میخواهــد با حــدود  8درصــد از ثروت
فعلی خــود ،جنگلهــای آمــازون و کل
کره زمین را نجات دهد.
 ëëیک سرمایهگذاری تعجبآور
انتشــار خبــر ســرمایهگذاری بنیانگــذار
آمــازون در اینســتاگرام آن هــم بــا ایــن
رقــم ،بســیاری را متعجــب کــرد چراکه
«جــف بزوس» تاکنون به انجام کارهای
بشردوســتانه و خیرخواهانــه رغبــت
چندانــی نشــان نــداده و از ســایر مولتی
میلیاردرهــا عقــب مانــده بــود .پیش از
این ،بیشــترین رقمی که بــزوس در یک
کار خیرخواهانــه هزینه کــرده  2میلیارد
دالر در ســپتامبر  2018در راستای کمک
به خانوادههــای بیخانمان و همچنین
کمک به مدارس بوده است.
وی همچنین پیش از این مورد انتقاداتی
گســترده قرار گرفته بود که چرا همچون
ســایر ابرثروتمندهای جهان تعهدنامه
 Giving Pledgeرا امضــا نکــرده اســت.
درقالــب این تعهدنامــه ،ابرثروتمندان
متعهد میشــوند حدود نیمی از ثروت
خود را که در طول زندگی کسب کردهاند
به کارهای بشردوستانه اختصاص دهند
ولی بزوس هرگز این تعهدنامه را امضا
نکرد و هیچ گاه هم به سؤاالتی که در این
زمینه مطرح شد ،پاسخی نداد.
ازســوی دیگــر برخــی ،این رفتــار بزوس
بنیانگــذار آمــازون و مالــک روزنامــه
واشــنگتن پســت را با اعتقادات پیشــین
وی در تناقــض میداننــد .وقتــی اعــام
شد آمازون به عنوان یکی از بزرگترین
کمپانیهــای جهــان ،در ســال گذشــته

حــدود  44.4میلیــون تــن کربــن تولیــد
کرده است ،این رقم باال صدای بسیاری
از مــردم و حتــی کارکنان ایــن کمپانی را
درآورد .حتی راهپیماییهایی هم برگزار
شــد تا جف بــزوس مجبــور بــه بازبینی
در نحوه عملکرد شــرکتش شــود اما در
مقابــل ،بنیانگــذار آمــازون کارکنانش را
تهدید کرد که دیگــر درباره این موضوع
صحبت نکنند در غیر این صورت اخراج
خواهند شــد .این موضــوع کارکنان این
شرکت را عصبانی کرده بود.
جف بــزوس مالــک شــرکت هوافضای
 Blue Originکه ســاخت موشــک برای
اســتفاده تجــاری را در برنامه خــود دارد
نیــز هســت و البتــه بــا دونالــد ترامــپ
رئیــس جمهوری امریکا بــه عنوان یکی
از سیاستمدارانی که باالترین بی توجهی
را بــه تغییــرات آب و هوایــی داشــته نیز
تاکنون مشــکالت زیادی داشــته و دامنه
ایــن دغدغهها بعــد از خــروج امریکا از
تعهدنامه پاریس بیشتر هم شده است.
تعهــد  10میلیــارد دالری جــف بــزوس
بــرای نجــات محیــط زیســت ،ســومین
کمکهای بشردوســتانه بــزرگ در قرن
حاضر محسوب میشود« .وارن بافت»
ســرمایهگذار امریکایــی کــه در ســال
 2006رقــم  36.1میلیــارد دالر بــه بنیاد
خیریــه بیــل و ملینــدا گیتــس اهــدا کرد
در صــدر جدول قــرار دارد و پــس از آن،
سرمایهگذاری 16.4میلیارد دالری هلن
والتــون در بنیــاد خــودش بــا همین نام
در ســال  2007قــرار دارد .حاال هم جف
بزوس با  10میلیارد دالر ســرمایهگذاری
در ســال  2020ســومین ســرمایهگذاری
بــزرگ در کارهای بشردوســتانه در قرن
حاضر محسوب میشود.
 8 ëëدرصــد ثروت «جف بــزوس» برای
محیط زیست
بنیانگذار آمازون درست یک ماه پس از
اینکه کارکنان این کمپانی را که به نقش
آمــازون در افزایــش گازهــای گلخانهای

و تشــدید تغییــرات آب و هوایــی
معترض بودنــد تهدید کرده بــود ،حاال
در اینســتاگرامش با بیش از  1.4میلیون
فالوور خبری جالب را منتشر کرد.
«جــف بــزوس» در اینســتاگرام خــود
نوشت« :تغییرات آب و هوایی بزرگترین
تهدید برای سیاره ما محسوب میشود.
مــن میخواهم به مــوازات دیگــران در
ایــن حوزه فعالیت داشــته باشــم تا هم
راههایی که تاکنون در جهان برای مقابله
با گرمایش کره زمین شــناخته شــدهاند
را با قدرت بیشــتری به کار بگیریم و هم
اینکــه راههای جدیــدی برای کاســتن از
اثرات زیانبار تغییرات زیست محیطی بر
زندگی انسانها ،جنگلها ،حیات وحش
و ...پیدا کنیم.این پول صرف تحقیقاتی
خواهــد شــد کــه توســط دانشــمندان،
فعــاالن عرصــه مقابله بــا گرمایش کره
زمین و همچنین ســایر گروههای فعال
در ایــن زمینه و NGOها (ســازمانهای
مردمنهــاد) انجام میدهنــد .من از هر
اقدامی که بتواند از زمین ،محیط زیست
و حیــات وحــش حمایــت و حفاظــت
کند اســتقبال میکنم و مطمئناً بخشی

از ایــن ســرمایهگذاری بــه کمپانیهــای
بــزرگ و کوچــک ،ســازمانهای جهانی
و شــخصیتهای حقیقــی و همچنیــن
کشورهای مختلف تعلق خواهد گرفت.
من متعهــد به پرداخت  10میلیارد دالر
در ایــن زمینــه شــدهام و کار خــود را از
تابســتان آغــاز خواهم کــرد .زمین برای
همه ماســت پس بیایید از آن حفاظت
کنیم».
وی بــا اعــام ایــن خبــر در اینســتاگرام
خود یادآور شــد کــه این ســرمایهگذاری
از تابســتان امســال آغــاز خواهــد شــد.
مجلــه فوربــس ثــروت وی را بیــش از
 130میلیــارد دالر بــرآورد کرده اســت و
رقم ســرمایهگذاری حدود  8درصد کل
ثروتــش به حســاب میآیــد .به هرحال
حاال بسیاری امیدوار شــدهاند که درآمد
آمــازون ،جنگلهــای آمــازون و ...را
میتواند نجات دهد.
 ëëیک شبکه بزرگ برای سرمایهگذاری
ایــن روزهــا وضعیــت جنگلهــای
آمــازون ،اســترالیا و ...خــوب نیســت و
آتشســوزیهای ناشــی از خطاهــای
انســانی یا تغییــرات آب و هوایی دامان

آنها را گرفته است .اما آیا  10میلیارد دالر
ســرمایه بــرای مقابلــه با ایــن وضعیت
کافی اســت؟ «الیزابت رابینسون» یکی
از اساتید دانشگاه و فعاالن حوزه محیط
زیســت در امریکا در این باره گفت :این،
اتفــاق خوبــی اســت کــه وی میخواهد
صدماتی را که تاکنون به محیط زیســت
و زمیــن وارد کــرده جبران کنــد ولی این
رقم به تنهایی کافی نیست .درواقع این
تعهــد میتواند آغازگر یک وب ســایت
کیــک اســتارتر جدید باشــد؛ ســایتی که
سرمایه مورد نیاز برای تولید یک کاال را از
طریق پیش فــروش آن ،جذب میکند.
حــاال میتوان بــرای مقابله بــا گرمایش
کره زمین نیز چنین ســایتی راه انداخت
و پس از جف بزوس ،ســایر کمپانیها و
فعاالن عرصه محیط زیست نیز در این
سرمایهگذاری سهیم شوند تا بتوان کره
زمین را نجات داد.
بــه اعتقاد وی ،بخشــی از ایــن برنامهها
باید برای تأمین ســوخت پــاک و توقف
اســتفاده از سوختهای فســیلی هزینه
شــود که زمینهســاز تولید میــزان باالیی
دی اکســید کربن و گازهــای گلخانهای و

درنهایت گرمتر شــدن کره زمین است.
البتــه کشــورهایی با درآمد کــم باالترین
میــزان مصــرف ســوختهای فســیلی
را دارنــد و بــه همیــن دلیل هــم بیش از
کشورهای توسعه یافته در تولید گازهای
گلخانــهای نقش دارند بــه همین دلیل
هــم بهتــر اســت بخــش زیــادی از ایــن
سرمایه در چنین کشورهایی هزینه شود
تا ســوخت پاک جایگزین ســوختهای
فسیلی شود.
البتــه برخــی هــم معتقدنــد در حــال
حاضــر تکنولوژیهــای زیــادی بــرای
تولیــد انرژیهای پــاک وجــود دارد ولی
ایــن ســوختها بهــای باالیــی دارنــد
پــس بهتر اســت جف بزوس بخشــی از
ســرمایهگذاری خــود را در ایــن بخــش
هزینه کند تا شاهد تولید انرژیهای پاک
مقرون به صرفه باشــیم .به این ترتیب
تعــداد بیشــتری از مــردم جهــان از این
سوختهای سبز اســتفاده میکنند و به
تبع آن میزان انتشــار گازهای گلخانهای
و گرمایــش کــره زمین کاهــش مییابد.
بــه اعتقــاد آنــان ،میتــوان نیروگاههای
خورشــیدی و بادی متعددی راهاندازی
کــرد تا هــم در تابســتان و هم زمســتان
بتوانیــم انــرژی پــاک در اختیــار داشــته
باشــیم .البتــه در ایــن راســتا برخــی
کشــورها اقداماتــی را آغــاز کردهانــد بــه
عنــوان مثــال بریتانیــا در ســال گذشــته
اعــام کــرد کــه تــا ســال  2030حــدود
 30درصد از الکتریســیته مــورد نیاز این
کشــور از انرژیهــای تولید شــده توســط
توربینهــای بــادی تأمیــن خواهد شــد.
گروهــی نیز معتقدند جف بــزوس باید
عالوه بر ســوخت پــاک در حــوزه حمل
و نقــل عمومــی آســان و ارزانقیمت نیز
ســرمایهگذاری کنــد .در کنــار کارهــای
فناورانــه ،بــه اعتقــاد برخــی فعــاالن
محیط زیســت ،بنیانگذار آمازون باید با
ســرمایهگذاری در موضــوع درختــکاری
گسترده برای نجات جنگلها اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با صدور دستور به رئیس سازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی(رگوالتوری) خواســت تا هر
اخبــــار
چه ســریعتر نسبت به پیگیری شــکایات مردم نسبت به دریافت
پیامکهای مزاحم انتخاباتی و عضویت ناخواســته در گروهها و کانالها توســط ستاد
انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی اقدام شود.
بهگزارش «ایران» ،در متن نامه دســتور محمدجــواد آذری جهرمی خطاب به رئیس
رگوالتــوری آمــده اســت :ارســال پیامکهای انبــوه و عضو کردن ناخواســته مــردم در
گروهها و کانالهای پیامرسان موجب رنجش و آزار برخی از مردم شده است .مسائلی
همچونعدمرعایتمصوباتکمیسیونتنظیممقررات ارتباطات،قوانین انتخاباتی،
اجرای دستورالعملهای شورای محترم نگهبان و ستاد انتخابات کشور و رعایت حریم
خصوصی و نیز موضوع نحوه دریافت شــماره تلفنهای مردم باید مورد بررسی قرار
گیرد .از شما میخواهم سریعاً نسبت به پیگیری شکایات مردم ،برخورد با متخلفین
این حوزه مطابق مقررات و اعالم آنها به دستگاههای قضایی و دیگر نهادهای نظارتی
اقدام و گزارش آن بهطور مستمر برای اینجانب ارسال شود .تمامی هدف باید برگزاری
انتخابات پیش روی مجلس شــورای اســامی در آرامش کامل و ایجاد فضای عادالنه
و کمک به شورای محترم نگهبان و دیگر مسئوالن برگزارکننده انتخابات با تمامی قوا
باشد .گفتنی است وزیر ارتباطات روز گذشته نیز با انتشار توئیتی در حساب کاربری خود
در توئیتر از مردم خواست در صورت دریافت پیامکهای مزاحم انتخاباتی و عضویت
ناخواســته در گروهها و کانالها توســط ســتاد انتخاباتی نامزدهــای انتخابات مجلس
شورای اسالمی شکایت خود را در  ۱۹۵ثبت کنند.

اختصاص کد پستی فضای اشتراکی به شرکتهای
استارتاپی

معاون وزیر ارتباطات در مراســم مبادله تفاهمنامه در خصوص تخصیص کد پســتی
فضای اشتراکی گفت :اختصاص کد پستی به شرکتهای استارتاپی مستقر در فضاهای
اشــتراکی و مراکز رشــد و شتابدهنده آغازگر اســتحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت
اقتصــادی این اکوسیســتم اســت .به گــزارش «ایــران» ،تفاهمنامه همــکاری بین امیر
ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران و حسین نعمتی
معاون وزیر و رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در خصوص تخصیص
کد پستی  10رقمی به شرکتهای استارتاپی مستقر در فضاهای اشتراکی ،مراکز رشد و
شتابدهنده امضا و مبادله شد .رئیس سازمان فناوری اطالعات در این مراسم گفت:
این تفاهمنامه در راستای اجرایی نمودن ماده  10آییننامه نوآفرین در خصوص تبادل
الکترونیکی اطالعات و پاســخگویی الکترونیکی به استعالمهای موردنیاز دستگاههای
اجرایی از طریق شبکه ملی تبادل اطالعات امضا شد .وی تخصیص کد پستی فضای
اشــتراکی را یکی از موضوعات بســیار تأثیرگذار در توسعه کسبوکارهای نوپا دانست و
تصریح کرد :تحوالت بسیاری در نظام جدید کسبوکار در کشور رخداده است و تعداد
زیادی از شــرکتهای نوپا در یک مکان فیزیکی مشــترک مستقر میشوند و فقدان کد
پستی منحصر به هر شرکت به لحاظ قانون و مقررات پذیرفته نبود و مشکالت فراوانی
را برای این اســتارتاپها ایجاد کرده بود .ناظمی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در
اکوسیستم استارتاپی گفت :اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکانهای اشتراکی
مراکز رشــد و شــتابدهنده ،نقطــه آغاز فعالیتهای بعــدی اســتارتاپها در اموری از
قبیل کد بیمه ،مالیات و غیره است .معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه
افزود :این تفاهمنامه باهمت و نگاه مثبت شرکت پست بهصورت یک وبسرویس به
کسبوکارهای نوپای مستقر در شتابدهندهها و مراکز رشد تعلق میگیرد.

