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عملکرد ترامپ در حوزه فناوری زیر ذره بین دموکراتها
میترا جلیلی

خبرنگار

نظام بانکی ایران با بالکچین
متحول می شود

منبع :نیویورک تایمز

باالخــره بعــد از 8ســال انتظــار،
دموکراتهــای امریــکا موفــق شــدند
اکثریــت مجلــس نماینــدگان را از آن
خود کنند .هرچنــد نتایج انتخابات میان
دورهای امریــکا نشــان میدهــد که حزب
جمهوریخــواه همچنــان اکثریــت خــود
در مجلــس ســنا را حفظ کردهاســت ،اما
خبــر پیــروزی دموکراتهــا نــور امیــدی
در دل بســیاری از مخالفــان ترامــپ از
جملــه مدیــران کمپانیهــای فنــاوری
ایجــاد کــرد .حاال کــه دموکراتهــا کنترل
مجلس نمایندگان را به عهده گرفتهاند،
میخواهند برخی فرامین و عملکردهای
ترامپ در زمینه فنــاوری و مواجهه وی با
کمپانیهای فناوری و همچنین رسانهها
را بــه چالش بکشــند و مــورد تحقیق قرار
بدهند.
ëëیکتحقیقبزرگ
نماینــدگان دموکــرات بهدنبال پیــروزی،
میخواهند تحقیق کنند کــه آیا ترامپ از
قــدرت حکومتی خود بــرای تنبیه برخی
کمپانیهای فنــاوری و رســانهها ازجمله
آمــازون و نیز کمپانی  AT&Tبهره گرفته
و سوءاســتفاده کرده اســت یا خیر؟ «آدام
شــیف» دبیــر کمیتــه اطالعــات مجلس
نمایندگان گفت :به نظر میرســد دونالد
ترامــپ با سوءاســتفاده از قــدرت خود به
آمــازون فشــار زیــادی وارد کــرده و حتــی
تــاش داشــته تــا گاه قوانینــی را بــه ایــن
کمپانــی تحمیــل کنــد که ســبب متضرر
شدن آمازون و حتی کاهش ارزش سهام
آن شده است.
وی ادامــه داد :مــا دریافتیــم کــه دونالــد
ترامــپ مالقاتهایــی محرمانه با رئیس
پســت امریکا داشته است تا وی را مجبور
کند کــه تعرفههای پســتی آمــازون را باال
ببــرد .بــه اعتقــاد وی ،ترامــپ از فرصت
خود سوءاســتفاده کرده تا «جف بزوس»
مالک و بنیانگذار این کمپانی و فروشگاه
بزرگ آنالین را تنبیه کند« .آدام شــیف»

همچنین به گزارشــی از واشــنگتن پست
اشــاره کــرده کــه در آن بــه 3منبع اشــاره
شده بود .این منابع نشان میداد ترامپ
شخصاً از اهرم فشــارهای خود به رئیس
پســت آمــازون اســتفاده کــرده اســت تــا
تعرفههای پســتی ایــن کمپانــی دو برابر
شــود .وی در ادامــه ســخنانش گفــت:
رئیــس جمهــوری امریــکا همچنیــن بــه
رســانههایی همچون واشــنگتن پســت و
ســیانان و مدیــران آنها فشــار وارد کرده
و بــه نوعی مانع آزادی بیان شــده اســت.
دبیر کمیته اطالعات مجلس نمایندگان
از تالشهــای ترامــپ بــرای ممانعــت
از ادغــام دو کمپانــی  AT&Tو تایــم
وارنر(کمپانــی مــادر ســیانان) بهعنوان
یکی دیگر از تخلفها و سوءاستفادههای
ترامــپ از قدرت حکومتی خــود یاد کرد.
وی افزود :ما نمیدانیم ممانعت ترامپ
در نوامبــر  2017از این جهت بود که فقط
میخواست سیانان را تنبیه کند یا اینکه
نگرانی درباره ترویج اخبار مخالف خود را
داشت.ترامپبارهابهصورتشفاهینیز
به سیانان و واشنگتن پست حمله کرده
اســت و در ماه مه هــم در قالب توئیتی با
ایــن ادغــام بهصــورت واضــح مخالفت
کــرده بود .وی یادآور شــد :ترامپ بیشــتر
رســانهها را دشــمن مــردم و محلی برای
اخبــار جعلــی میدانــد« .آدام شــیف»
یــادآور شــد :روزنامــه واشــنگتن پســت
تحت مالکیت«جــف بزوس» قــرار دارد
و به نظر میرســد دونالد ترامپ بهدلیل
کینههای شــخصی خود و با سوءاستفاده
از قدرتش بهدنبال ایجاد اشــکال در روند
اطالعرســانی این روزنامه بوده اســت .به
دنبــال واکنش نامناســب ترامــپ با یک
خبرنــگار در کنفرانس خبری کاخ ســفید
که بتازگی برگزار شده ،این موضوع بیش
از پیش مورد توجه نمایندگان قرار گرفت
و جدیــت دموکراتهــا بــرای مطالعه در
این زمینه بیشــتر شــد .در ایــن کنفرانس
خبری ،ترامپ با «جیم آکوستا» خبرنگار
ســیانان برخــورد نامناســبی داشــت.
وقتی خبرنــگار درباره مهاجران مکزیکی

وزیر ارتباطات:

ســؤال کرد ترامپ تنها پاســخ داد« :کافی
اســت» .وقتــی این خبرنــگار ادامــه داد و
درباره روســیه ســؤالی پرســید تالش شد
تــا میکروفون از دســت وی گرفته شــود و
درنهایــت نیز ایــن خبرنــگار از کنفرانس
اخراج شد.
«ëëسیلیکونولی»،مقابلترامپ
امــا چــرا ترامــپ بــا آمــازون و همچنیــن
برخــی رســانهها در امریــکا مشــکل دارد
و دائــم برای آنهــا مانع تراشــی میکند؟
شــاید نگاهــی بــه عملکــرد کمپانیهای
فناوری و «ســیلیکون ولی» نشان دهد که
حساسیتترامپنسبتبهاینشرکتها
چندان هم دور از ذهن نیست .بهتر است
بدانیــد کــه بخــش عمــده کمپانیهــای
فنــاوری ،دموکــرات هســتند و در جریــان
انتخابات چهل و پنجمین دوره ریاســت
جمهوری امریکا (سال )2016هم مقابل
دونالد ترامپ قرار گرفته و حامی هیالری
کلینتون بودند .پیش از این گزارش مجله
خبــری  WIREDنشــان داد که در جریان
انتخابات بیشتر کارمندان سیلیکون ولی
از دموکراتها حمایت کردند .این مجله
خبــری بــا تحلیــل رفتــار 125هزار نفــر از
کارمندان آمازون ،اپل ،فیس بوک ،گوگل
ومایکروسافت اعالمکردکهبخشعمده
آنها همچنان حامی دموکراتها هستند

پــس جای تعجب نیســت کــه وی میانه
خوبیبااینکمپانیهانداشتهباشد.
ëëبزرگترینفروشگاهآنالینجهانزیر تیغ
ترامپ
آمازون چه رفتاری داشته که تا این حد زیر
تیغ انتقــادات ترامپ قرار گرفتــه و اصوالً
ماجــرا چیســت؟ آمــازون در ســالجاری
رشد قابل توجهی داشته و به بزرگترین
فروشگاه آنالین جهان تبدیل شده است.
تجهیــز انبارهــای آمــازون بــه روباتهــا،
ارسالسریعمحصوالتو...هریکدالیلی
برایموفقیتآمازونمحسوبمیشوند.
گستردگی و توسعه این فروشگاه در خارج
از مرزهای امریکا و در بازارهایی همچون
هندوســتان و همچنیــن ایجاد ســرویس
 AWSیعنی ســرویسهای وب آمازون و
نیز دامنه وســیع طیف محصــوالت ارائه
شــده روی ایــن پلتفرم ،باعث شــد تا این
کمپانی بــه بزرگترین فروشــگاه آنالین
جهانتبدیلشود،امااینکمپانیباوجود
محبوبیت بــاال در جهان چندان به مذاق
دونالد ترامپ خوش نیامده و این شرکت
بارها مــورد بیمهــری رئیــس جمهوری
امریکا قرار گرفت تا آنجا که فشارهایی نیز
به این کمپانی وارد کرد .آمازون حاال دیگر
تبادالتــی در ابعاد بین قــارهای دارد و این
کمپانیبهیکغولاقتصادیتبدیلشده

اســت به همین دلیل هم دولــت امریکا
میخواهد از ســودهای کالن این کمپانی
سهمیبزرگداشتهباشد.دونالدترامپ،
رئیسجمهوری امریــکا ابتدا تعرفههای
پســتی کمپانی آمازون را نشــانه گرفت و
در توئیتهــای مختلف ،قرارداد شــرکت
آمازون با اداره پســت امریکا برای ارســال
بستههایپستیرازیاندهدانستوعنوان
کرد کــه این کمپانی بــه مالیاتدهندگان
امریکایــی ضــرر میزنــد .وی در یکــی از
توئیتهایش نوشــت :اداره پست امریکا
برای هر بســتهای که برای شرکت آمازون
حمل میکنــد به طــور متوســط  ۱.۵دالر
ضرر میدهد که روی هم رفته میلیاردها
دالر میشــود .ایــن کالهبــرداری از اداره
پست باید متوقف شود و آمازون باید نرخ
واقعــی و مالیــات بپــردازد .بهدنبــال این
تالشهاسرانجامهزینهترابریبستههای
پســتی آمــازون دو برابــر شــد .عالوهبــر
تعرفههای پســتی ،موضــوع مالیات هم
مورد توجه دونالد ترامپ قرار گرفت و در
گام بعدی تالش کرد تا بر میزان مالیات
این کمپانی بیفزاید و درنهایت ،مجموع
عملکــرد رئیس جمهوری امریکا ســبب
شد تا سهام کمپانی آمازون افت شدیدی
داشــته باشــد .برخی معتقدند حمایت
مســتقیم «جــف بــزوس» از هیــاری

کلینتــون در انتخابات ریاســت جمهوری
 ،2016قلــب ترامــپ را بــه درد آورده و
وی تــاش کرده تا بــا روشهای مختلف
بــه ایــن کمپانــی ضــرر برســاند .درواقــع
«جف بزوس» بــا گرایشهای دموکرات،
آمازون را به تریبونی برای تبلیغ نماینده
دموکراتهــا تبدیــل کــرده بــود .گفتنــی
اســت مجله واشــنگتن پســت هــم بارها
عملکرد ترامپ را در زمینههای مختلف
زیر ســؤال برده اســت و همیــن موضوع،
«جف بــزوس» را بیــش از ســایر مدیران
کمپانیهــای فنــاوری در کانــون انتقــام
رئیسجمهوریامریکاقراردادبهگونهای
کــه ترامــپ بارهــا واشــنگتن پســت را به
البیگری برای شرکت آمازون متهم کرد
کــه البته این ادعا همیشــه ازســوی«جف
بزوس» ،پوچ و بیاساس خوانده شد.
ëëامکانحلمشکالتاپل
یکی دیگر از مشکالتی که با قدرت گرفتن
ترامپ برای شرکتهای فناوری ازجمله
اپــل ایجاد شــد ،جنــگ تجــاری امریکا با
چین اســت .بیشــتر کارخانههــای اپل در
خارج از امریکا و عمدتاً در چین قرار دارد
و حــاال ترامــپ خواســتار آن شــده اســت
که همه ایــن کارخانهها بــه داخل امریکا
بازگردند .البته کمپانی اپل تاکنون در این
موضوع مقاومت کرده اســت چــرا که به
این ترتیب قیمت محصــوالت اپل برای
امریکاییها بســیار باال میرود .نیروی کار
ارزان در چین یکی از مواردی است که اپل
از آن نهایــت اســتفاده را برده اســت ولی
نگــرش ترامپ برایش دردسرســاز شــده
است .حاال برنده شدن دموکراتها عالوه
بر اینکه ممکن اســت مشکالت آمازون و
رسانهها را کمتر کند ،برخی هم معتقدند
که میتواند جنگ تجــاری چین و امریکا
در زمینه محصوالت اپل را نیز تا حدودی
تلطیــف کنــد .نماینــدگان دموکــرات
همچنیــن عنــوان کردهاند حفــظ حریم
خصوصی و حفاظت از اطالعات و دادهها
نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و
تــاش میکنند تا مشــکالت شــبکههای
اجتماعی در این زمینه حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :تغییر زیرساختهای
بانکی ایران با استفاده از فناوری بالکچین و کاربردهای متعدد
اخـــــبار
و بینظیــر آن میتوانــد نظــام بانکــی ایــران را متحــول کنــد.
بهگزارش «ایران» ،محمد جواد آذری جهرمی درباره به کارگیری فناوری بالکچین
در نظــام اقتصــادی و بانکی دنیا ،افــزود :نظام اقتصادی و مالی دنیا با اســتفاده از
فناوریهــای نویــن و کارآمد از جمله بالکچین دچار تغییر و تحوالتی شــده اســت
و مســئوالن نظــام اقتصادی و مالی ایران نیز باید بالکچیــن را بهعنوان تکنولوژی و
پروتکلی با نکات مثبت و در عین حال دارای تهدیداتی ناشی از تغییر ،بررسی و از
آناستفادهکنند.
آذریجهرمیبابیاناینکهدرمقابلبالکچینبازگشتبهعقبمعنیندارد،گفت:
بدون شــک فناوری بالکچین در چند ســال آیند ه تحوالتی عظیم و زیرســاختی در
پیکره ارتباطات و نظام مالی و اقتصادی ،اینترنت اشیا و سایر حوزهها ایجاد خواهد
کرد و باید برای همگام شــدن با این فناوری ساختارهای کشور با تغییرات منطبق
شود که در غیر این صورت در حوزه فناوری عقب ماندگی خواهیم داشت.
وی افزود :یکی از مســائل مهم تحول نظامهای پرداخت جهان و ایران گسترش و
استفاده از ارزهای رمزنگار است که همین مسأله توجه بانک مرکزی و نظام بانکی
کشور را به خود جلب کرد و دستاورد آن پیشرفت و مطالعات مناسب است.

سخنگوی طرح رجیستری :

دلیل فروش گوشی با کدملی تنظیم بازار است

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،فروش تلفن همراه با کدملی را اقدام فروشندگان
درجهــت کنتــرل و تنظیم بازار تلفــن همراه عنوان کرد و گفــت :ابالغیهای در این
بــاره بــه صنف داده نشــده اســت .به گــزارش مهر،حمیدرضــا دهقانی نیــا اقدام
فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی با کدملی را مبنی بر بخشنامه یا الزامی
قانونی ندانســت و گفت :این موضوع ،تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از
سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی
از زمان ورود به کشــور تا زمانی که به دســت مصرفکننده میرسد ،پیگیری شود،
صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشــی با یک کد ملی گرفت .معاون ســتاد
مبارزه با قاچاق کاال با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی ،در جهت تنظیم و کنترل
بازار مصرفکننده اســت ،ادامه داد :این روش باعث میشــود که برای مثال یک
نفر امکان خرید  ۱۰۰گوشی را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه
بعد ،گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.
وی تأکید کرد :صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم ،قصد کنترل بازار را داشته
تــا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به ســرمایهای مانند گوشــی کنند .دهقانی نیا
با بیان اینکه فروشــندگان گوشــی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دســتگاههای
نظارتی مانند ســازمان حمایت از مصرف کننده ،پاســخگو باشند ،گفت :تصمیم
برای فروش گوشــی با کدملی ،از ســوی واردکنندگان و توزیعکنندگان گرفته شده و
ارتباطی باطرح رجیستری ندارد .سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد:
فارغ از اینکه خریدار گوشــی را با اعالم کدملی میخرد ،ثبت و فعالســازی گوشی
در ســامانه رجیســتری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد .اما به طور کل ضوابط جدید
برای خرید گوشی ،ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد ،بلکه ارتباط غیرمستقیم
در حــوزه تنظیــم بــازار دارد کــه اختیــار آن بــا وزارت صمت و ســازمان حمایت از
مصرفکنندهاست.

