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آتش سوزی سطحی در ۵۶هکتار از جنگلهای گیالن در سه روز

مدیرکل منابع طبیعی گیالن ،روزگذشته با بیان اینکه طی  ۷۲ساعت گذشته  ۵۶هکتار از
عرصههای جنگلی استان گیالن درگیر حریق بوده است ،گفت :کلیه پرسنل منابع طبیعی
گیالن در آمادهباش صد درصدی هستند تا به محض وقوع حریق در هر نقطه از جنگلها
عملیات اطفا را انجام دهند .به گزارش ایسنا ،میرحامد اختری افزود :با تالش نیروهای
حفاظتی موفق به مهار و اطفای کامل حریق شدیم.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1905وضعیت هوای شــهر افتضاح است
چه کسی پاسخگوی این هوای آلوده است؟
دلیل این آلودگیها چیست؟ ()10/22
 -1846یعنــی چی عرضه تخــم مرغ به
صورت فلهای ممنوع میشود؟ چرا بار بیشتر
روی دوش مــردم میگذارند؟ تخممرغهای
بستهای قیمت بیشتری دارند)10/22( .
 -1831از اینکــه واردات واکســن کرونا از
آمریکا و انگلیس ممنوع شد افتخار میکنیم.
آنها فکر میکردند میتوانند با تحریمها ما را
به زانو درآورند)10/22( .
 -1809برخی از هواپیماها و ناوگان هوایی
ما فرسوده است سوار هواپیما که میشویم
متوجه میشــویم خیلی قدیمی و فرسوده
است با ترس سفر میکنیم .فکری به حال
نوسازی اینها بکنند)10/22( .
 -1753وام ازدواج  100میلیون شــده اما
توجه کنید با صدمیلیون چند قلم جهیزیه
میتوان خرید؟ قیمتها وحشتناک باال رفته.
کسی هم نیســت جلو این وضع را بگیرد.
()10/22
 -1741مقامات قضایی با شیطان صفتهایی
که باعث آزار کودکان میشوند رحم نکنند
اشد مجازات را باید برای آنان در نظر گرفت.
()10/22
 -1721نگاه برخی مســئوالن به مشکالت
مردم هم حالت شــعاری دارد .کسی به فکر
این مردم نیست)10/22( .
 -1705وضع زندگی بســیاری از مردم به
قدری اسفناک شده که اگر ریزش قیمتها
در بازار اتفاق نیفتد خصوصا در قیمت مسکن
و مایحتاج اساســی زندگی مــردم مختل
میشود)10/22( .
 -1637بــه وضعیت اســفناک بازار روغن
رسیدگی کنید .مگر ما میتوانیم بدون روغن
غذا درســت کنیم؟ روغــن جامد هم اصال
موجود نیست)10/22( .
 -1611چرا برخی آقایان مداح آنقدر با برخی
مقامات دولتی سر ستیز دارند؟ ()10/22
-1602قیمتبرخیقبورخیلیگراناستحاال
اگرافزایشقیمتهاراهمتکذیبکنندامابرخی
قبورخیلیافزایشقیمتداشتند)10/22(.
 -1213این دعواهای خواهر و برادری خانم
فائزه هاشــمی با محسن هاشمی چرا پایان
ندارد؟ چقدر رســانهها به این دعواها دامن
میزنند؟ اما مشخص است این دو خیلی از
دست هم شاکی هستند)10/23( .
 -1201امیدواریم رئیسجمهور جدید آمریکا
رویکردی منطقی در برابر برجام بگیرد و با
تعقل و منطــق رفتار کند .این به نفع همه
است)10/23( .
 -1123روی چه اصولی برخی افراد شــیاد
میتوانند روزی چند میلیارد از سایتهای
قماربازی درآمد کسب کنند؟ باید جلو این
فعالیتهای نامشروع گرفته شود)10/23( .
 -1109برخی نماینــدگان مجلس مراقب
کالمشــان باشند .نباید هر حرفی را بر زبان
بیاورند)10/23( .
 -1037آقای روحانی! دولت اگر نرخی برای
ارز تعیین میکند مثال نرخ  11هزار تومانی
را برای آن مشخص میکند باید توانایی فقط
این نرخ را داشته باشد وگرنه اقتصاد لطمه
میخورد)10/23( .
 -1021اگر آمریکا به برجام برگردد به احتمال
زیاد تحریمها را هم لغو میکند .برجام بدون
لغو تحریمها که ارزشی ندارد)10/23( .
 -1011آقای صدیقی چرا حرفهایی در مورد
جوابیه

مرحوم آیتاهلل مصباح زدند که واکنش تند
برخی افراد را در پی داشــته باشــد؟ قبول
برخی حرفها کمی سخت است)10/23( .
 -0917آقای همتی خدا از دهنتان بشنود
امیدواریم شرایط بهتری درزندگی ما مردم
ایجاد شــود .بیشترین فشــارها را در این
چند ساله تحمل کردیم)10/23( .
 -0905آقای کالنتری رئیس سازمان محیط
زیست! شــما چرا آنقدر ســخنان عجیب
میگویید؟ روزی دو ساعت خاموشی داشته
باشیم میدانید چه مشــکالتی برای مردم
ایجاد میکند؟ ()10/23
 -0841احیای شــرایط بهتر برای زندگی
مردم و ایجاد ثبات اقتصادی یکی از بهترین
راههای ایجاد مشــارکت مردم در انتخابات
است)10/23( .
 -0805پرداخت یارانــه  120هزار تومانی
به نیازمندان چقدر صحت دارد؟ شامل چه
کسانی میشود؟ ()10/23
 -1512پُرتَوقــع! متأســفانه برخــی
پیام دهندگان با این که برخی روزها تعدادی
از پیام هایشان در ستون پیام های مردمی
چاپ می شــوند ،به جای سپاسگزاری هر
بار به بهانه های گوناگــون از چاپ پیام ها
و مطالب بقیه همراهــان روزنامه ایرادهایی
می گیرند و پُرتَوقع تشریف دارند! ()10/22
 -1847سید محمد علوی از تهران :اینجانب
به تازگی حواله خودرو پژو پرشیا خریده ام،
اما نتوانســتم پول آن را جور کنم و مجبور
شدم آن را با ضرر به یکی از دالالن بفروشم.
ایشــان هم چون وکالت کاری و محضری
داشت ،روزهای گذشته بدون حضور من به
شرکت ایران خودرو مراجعه و آن را تحویل
گرفــت .حاال به دنبال مشــتری می گردد
تا بتواند ســند دســت اول را به نام خریدار
جدید بزند .به دلیل این که پالک خودرو به
نام اولین فروشــنده ـ من ـ است ،اگر اتفاق
ناگــواری با خودرو رخ دهد ،از لحاظ قانونی
تکلیف چیســت؟ تا چه مدت برگه وکالت
اعتبار دارد؟()10/22
آفتاب یزد :شما میتوانید توقیف پالک
خود را بخواهید.
 -1319توقف دوبله و تخلف؛ هر روز بدون
استثنا در خیابان شکوفه به علت توقف دوبله
خودروها ،ترافیک و بی نظمی ایجاد می شود.
چرا راهنمایی و رانندگــی منطقه چهارده
تهران بــه این گونه تخلف ها به طور جدی
رسیدگی نمی کند؟()10/22
-0918نبود نظارت بر فروشگاه های عرضه مواد
غذایی ،پوشاک و لوازم خانگی باعث شده برخی
فروشندگانبهمشتریاناجحافکنند.بهعنوان
نمونه قیمت تخم مرغ از شانه ای چهل و چهار
هزارتومانتاچهلوهشتهزارتوماناست.بیثباتی
قیمت ها هم مزید بر علت است)10/22( .
 -1138اعتمــاد مــردم نســبت به برخی
مســئوالن به ویژه رئیس جمهوری ســلب
شده اســت .به دلیل این که آقای روحانی،
رئیس جمهوری کشور ما به مردم وعده هایی
داده اند اما خلف وعده ایشان و بی توجهی
به مشکالت اقتصادی ،معیشتی و گرانی ها،
موجب ناامیدی مردم از ایشــان شده است.
چه دلیلی دارد قیمت بسیاری از اجناس به
ویژه مواد شــوینده ،لبنیات ،حبوبات و نان
این همه افزایش قیمت داشــته باشد .تیم
اقتصادی دولت و ســازمان عریض و طویل
تعزیرات حکومتی و اصناف برای چه منظور
تشکیل شده اند آیا فقط باید حقوق بگیرند و
کاری در مقابل گرانی ها انجام ندهند؟ علی
از تهران ()10/22

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار به یک پیام مردمی

سازمان مدیریت شهرداری تهران در پاسخ به
پیامی مردمی با عنوان «تشکیل صف برای
خرید تخم مــرغ در میادین میوه و ترهبار»
جوابیهای به شرح زیر ارسال کرده است:
سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران همه
توانشرابرایتکریمشهروندانبهکارگرفتهاست
 -1پیام این شهروند عزیز ،شاهدی است بر
موثر بودن فعالیت میادین و بازارهای میوه
و ترهبار در تامیــن ارزاق و مایحتاج روزانه
و هفتگی شــهروندان با قیمت مناســب و
کیفیت مطلــوب .از این رو ،ضمن قدردانی
از ایشــان ،خداوند متعال را شاکریم که به
ما توفیق خدمت به مردم عزیزمان را ارزانی
داشته است.
 -2ســازمان مدیریت میادین شــهرداری
تهران ،در راســتای حمایت از شــهروندان
و کمک به ســازمانهای دولتی در توزیع
محصوالت تنظیم بازار مانند گوشت ،مرغ

ادامه از صفحه اول:

و تخممرغ ،همه تــوان و امکاناتش را برای
تکریم شهروندان به کار گرفته و خوشبختانه
فضای میادین میوه و ترهبار از آرامش و ثبات
خوبی برخوردار است.
 -3سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران
امیدوار است با تدابیر و تمهیدات اندیشیده
شده از سوی مراجع ذیصالح ،فضای بازار
بیش از پیش به سوی ثبات حرکت کند تا
شهروندان با آرامش خاطر و آسودگی خیال،
مایحتــاج موردنیاز خــود را تهیه نمایند و
این سازمان تا هر زمان که الزم باشد برای
خدمترســانی حداکثری به شهروندان در
کنار سازمانهای مربوطه خواهد ماند.
 -4از شهروندان محترم درخواست میشود
تا نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را از
طریق شماره تلفن  1888به سامانه نظارت
همگانی ســازمان بازرسی شهرداری تهران
اعالم نمایند.

کرونا؛ درد مشترکی که درمان میشود

این بالی عظیم خسارت خیزتر از آن است که تصور
میشود .به جای هشدار نسبت به موج چهارم ،شاید
الزم باشد همچون دولت آلمان که تمامی هیئت دولت
را به «کابینه کرونا» تبدیل کرد« ،دولت کرونا» اعالم
شــود .و باز همچون آلمان الیح ه «مدیریت کشور در
بحران کرونا» تهیه شــود .این بالی عظیم با هشدار
دادن و ابراز نگرانی مسئوالن بیرون نمیشود .چابکی
در اقدام و سرعت در تصمیمگیری میخواهد .یکی از
تجربههای موفق آلمان تفویض اختیار به ایالتهای 16
گانه بود تا بحران سریعتر و مبتنی بر شرایط هر ایالت
مدیریت شود .در کنار درس گرفتن از تجربههای موفق
باید از تجربههای ناموفق هم بر حذر بود .خوشبختانه
در کشــور ما ،مدیریت کرونا سیاســی نشد .یکی از
دالیل ضعف مدیریت کرونا در امریکا را سیاسی شدن

مدیریت بحران دانستهاند و طرفه آنکه این هم یکی از
خسارتهای آقای ترامپ برای آمریکا به شمار میرود.
برای مثال ماسک زدن سیاسی شد به این معنی که
فرمانداران جمهوری خواه اهمیتی به استفاده از ماسک
یدادند ولی فرمانداران دموکرات ،شهروندان ایالتهای
نم 
خود را تشویق به ماسک زدن و در خانه ماندن میکردند
و ترامپ به عنوان رئیس جمهور و در واقع رئیس دولت
فدرالبراینشاندادنضدیتشباتصمیماتفرمانداران
دموکرات از طرفداران خود در این ایاالت خواســت به
خیابان بیایند تا فرمان «درخانه بمانید» این فرمانداران
دموکرات لغو شــود .این در حالی است که شرط الزم
برای مدیریت بحران این است که کام ً
ال غیر سیاسی و
جناحی باشد.این بحران فراگیر یک امر ملی است .این
دردمشترکهرگزجداجدادرماننمیشود.مسئولیت
خودمانراجدیبگیریم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

ایراندرانتظاردریافت۱۶میلیونو۸۰۰دوزواکسنکرونا

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ،در ارتباط
با تازهترین تصمیمات برای دسترســی به واکسن
کرونا در کشــور ،توضیحاتی ارائــه داد.به گزارش
مهر ،علیرضا رئیســی از همکاری و ایجاد مســیر
جدید تهیه و تولید واکسن میان ایران و کوبا خبر
داد و گفت :واکســنی که تهیه آن با انعقــاد قراردادی میان
ایران و کوبا به تولید رســیده ،فاز اول انسانی خود را در کوبا
طــی نموده بنابراین طبق قرارداد فــی مابین ،تکنولوژی این

واکسن از کوباییها است ولی این واکسن ایرانی
محسوب میشــود از این رو میتوانیم فاز  ۳این
واکســن را تا پایان سال جاری در کشور خودمان
شــروع کنیم .رئیســی با اشــاره بــه پرداخت
 ۵۲میلیون دالر برای خرید واکسن کواکس ،افزود:
با پرداخت این مبلغ حدودا ً  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز برای
 ۸میلیون و  ۴۰۰هزار نفر واکســن خریداری شده که البته به
رغم کارشکنیهای بسیار از سوی آمریکا این مبلغ انتقال و در

حساب نشست و در حال حاضر در انتظار دریافت  ۱۶میلیون
و  ۸۰۰هزار دوز واکســن تا  ۲ماه آینده هســتیم .این میزان
دوز کمک میکند تا قبل از تولید واکســن داخلی ،پاسخگوی
شبکه درمان کشورمان باشیم .رئیســی همچنین از احتمال
ورود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار دوز واکسن از روسیه و چین خبر
داد و ابراز داشــت :تهیه و دریافت این میزان دوز این امکان را
فراهم میکند تا قبل از پایان سال جاری ،واکسیناسیون را در
کشورمان آغاز کنیم.

رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران مطرح کرد

احتمال فعالیت  ۵۰۰هزار دستگاه استخراج رمز ارز در ایران

رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین ایــران با بیان اینکه آمار
رسمی درباره تعداد دستگاههای استخراج رمز ارز وجود ندارد ،گفت:
برآوردی که حدود دو سال قبل انجام شده ،نشان میدهد  ۵۰۰هزار
دستگاه در ایران موجود بوده است .به گزارش ایرنا ،سال گذشته قبل
از اینکه صنعت استخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شود ،به ماینرها
(استخراجکنندگان رمزارز) قاچاقچی برق میگفتند .اما پس از مدتی،
دولت این صنعت را به رسمیت شناخت .اما به رسمیت شناختن این
صنعت به این معنی نبود که مانند دیگر صنایع با آن برخورد شود.

تعداد دستگاههای ماینینگ موجود در ایران با بیان این که آمار رسمی
در این خصوص وجود ندارد ،افزود :برآوردی که حدود دو ســال قبل
انجام شده ،نشــان میدهد  ۵۰۰هزار دستگاه در ایران موجود بوده،
البته اکنون و با گذشــت این مدت ،قطعا تعدادی از این دســتگاهها
از رده خارج شــدهاند.وی افزود :در تمامی صنایع معموال طول عمر
خطوط تولید بین ۱۰تا  ۲۰سال است اما عمر حداکثری دستگاههای
استخراج رمز ارز  ۲سال است .در حوزه استخراج رمز ارزها ،هر چند
ماه یکبار دستگاههای به روزتر وارد چرخه کار میشوند و فعاالن این
حوزه باید مدام به فکر جایگزین کردن تکنولوژیهای جدید باشند.

> استخراج رمز ارز با انرژی کمتر و بازدهی بیشتر

«محمدرضا شرفی» رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران
دراین باره گفت :برخورد دستگاهها با استخراج رمز ارز خیلی سختتر
و محدودتر از صنایع دیگر است .محدویتهایی که خالف قانون است
اما هنوز نتوانستهاند از آنها عبور کنند .او معتقد است با قوانین دست
و پاگیری که در این حوزه وضع شده ،معدود اشخاصی میتوانند در
حوزه استخراج رمز ارز فعالیت کنند و همه مردم در حال حاضر راهی
بــرای ورود به این فعالیت ندارند .فعالیتــی که با صرف انرژی کمتر
نسبت به صنایع دیگر ،پربازدهتر است .وی با این توضیحات افزود :طبق
مصوبه تیرماه ســال گذشته هیئت دولت ،استخراج رمز ارز به عنوان
یک فعالیت تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته شد اما دستورالعمل
وزارت صمت برای فعالیت اســتخراج رمز ارز در کشور بسیار عجیب
است و فعالیت مجموعهها را به طور عملی به شهرکهای صنعتی که
زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی فعالیت میکنند ،محدود کرده
است که این شرکت هم اجازه برای فعالیت نمیدهد .شرفی تشریح
کرد :به واسطه این اتفاق بسیاری از سرمایههای کشور بدون استفاده
ن صنعت نیاز به سرمایهگذاری مجدد و اتالف منابع
ماندهاند .ورود به ای 
دارد کــه این موضوع کامال مغایر با اصول جهش تولید اســت .برای
برداشته شدن این موانع ،نامهنگاریهایی انجام دادیم اما هنوز چارهای
برای آن اندیشــیده نشده است .در این زمان خاص است که میتوان
از دستگاههایی که وارد شده در مسیر قانونی استفاده کرد .اگر مسیر
قانونی وجود نداشته باشد ،مردم ناچار دستگاههای قاچاق خود را به
زیرزمینها میبرند و فرصتی که میتواند به نفع کشور باشد به همین
سادگی از دست رفته و تبدیل به تهدید میشود .شرفی افزود :عالوه
بر این وزارت صمت محدویتی برای انشعاباتی که اکنون بدون استفاده
مانده ،در نظر گرفته است .در حالی که میتوان با تغییر تعرفه از این
انشعابات برای استخراج رمز ارز استفاده کرد اما با محدود کردن این
امکان ،حداقل توان انشعاب را  ۲۵۰کیلووات در نظر گرفتهاند.
> سهم کشور از استخراج رمز ارز قابل وصول است

او در توضیــح این که چرا تخصیص حداقــل  ۲۵۰کیلووات میتواند
مشکلآفرین باشد ،افزود :در این توان صرفا میتوان از ترانسفورماتور
زمینی استفاده کرد که قیمت آن  ۲.۵برابر ترانس هوایی است و این

رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران:
براســاس برآوردهای انجام شده ۴ ،درصد از کل
اســتخراج رمزارزها در ایران انجام میشود .طبق
محاسبههای انجام شده ،هر ساعت  ۱۲هزار مگاوات
در جهان صرف اســتخراج بیتکوین میشود .اگر
برای ایران ســهم  ۵درصدی هــم در نظر بگیریم،
میتوان گفت هر ساعت تقریبا  ۶۰۰مگاوات برق
مصرف میشود که وزارت نیرو برای  ۳۱۰مگاوات
آن مجوز صادر کرده است
تفاوت قیمت به فعاالن این صنعت تحمیل شده است .شرفی با بیان
اینکه ما در کشور ،صنعتی نداریم که برای تولید آن میزان «حداقلی»
در نظر گرفته شــده باشد ،خاطرنشان کرد :اگر میخواهیم از افرادی
دعوت کنیم که به صورت شفاف کار کنند ،باید موارد اینچنینی در آن
لحاظ شود .اگر فعالیت شفاف شود ،سهم کشور از این فعالیت اقتصادی
قابل وصول است .اما زمانی که موانع ایجاد میشود و افراد نمیتوانند
قانونی کار کنند ،ممکن است به سمت مسیرهای نادرست بروند.شرفی
فعالیت غیرمجاز ،استفاده از برق به شیوه نادرست و پایینتر از تعرفه،
واردات دستگاههای قاچاق و شفاف نبودن فعالیت ماینینگ در جامعه
را مسیرهای نادرستی میداند که افراد ممکن است در آن قدم بگذارند.
> دستگاههای ماینینگ ،ثبت میشوند

او درباره مصوبه خوداظهاری دســتگاههای ماینینگ گفت :تقریبا از
حدود  ۲۵روز قبل خوداظهاری دستگاههای ماینینگ آغاز شده است.
به واســطه این سایت ،فقط دســتگاههای ثبت شده در این صنعت
به رسمیت شناخته میشــوند و در واقع میتوان گفت دستگاههای
اســتخراج رمز ارز در حال «رجیستر شدن» است .اما زمانی این کار
میتواند تاثیر خوبی داشته باشد که موانعی که وزارت صمت سر راه
اســتخراج رمز ارز گذاشته است ،حذف شود و فعالیت در این صنعت
شفاف شود.رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین ایران درباره

پرداخت  70هزار تسهیالت کرونایی
با استفاده از فنآوری سفته دیجیتالی

معاون وزارت اقتصاد با اشــاره بــه راهاندازی
ســفته الکترونیکی در ســال گذشته توسط
ایــن وزارتخانــه ،از پرداخت  70هــزار فقره
تسهیالت کرونایی با استفاده از همین فناوری
خبر داد .عباس معمار نژاد طی ســخنانی در
ششمین رویداد بزرگ فناوریهای مالی ایران
که با حضــور مدیران عامــل بانکها ،فعاالن
عرصه فناوریهای مالی کشــور برگزار شــد،
با اعالم ایــن خبر گفت :در آینــده نزدیک،
کل ســفتههای بانکــی ،الکترونیکی خواهند
شــد و دیگر ســفته کاغذی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکــه توجه به تحول دیجیتال و
اقتصاد هوشمند در حال حاضر از یک انتخاب
گذشــته و تبدیل به اجبار شده است ،گفت:
معنی این حرف این اســت که ما بدون توجه
به فناوریهای نوین و دیجیتال ،دیگر امکان
رقابــت در بازار ،مخصوصــا بازارهای مالی را

نخواهیم داشــت .وی اظهار داشت :نکته قابل
توجــه در موضوع اقتصاد هوشــمند و تحول
دیجیتــال این اســت که این مســئله صرفا
یک موضوع فناورانه نیســت و تحقق تحول
دیجیتال و اقتصاد هوشــمند نیــاز به تغییر
پارادایم فکری و فرهنگی در اداره ســازمانها
و شــرکتها دارد .وی افزود :مهمترین تغییر
پارادایم این است که باید نگاه مان را در بانک،
سازمان دولتی یا یک شــرکت فناوری یا هر
کسب و کاری از "نگاه درون به بیرون" به نگاه
"بیرون به درون" تغییر دهیم ،به این معنا که
در نظام بانکی بهجای اینکه بنشینیم و برای
مشتریان مان تصمیم بگیریم ،محصول تولید
کنیم و از مشتری بخواهیم از آن استفاده کند،
باید برویم نیاز مشــتری را بشناسیم تجربه او
را بشناسیم و بر مبنای نظر مشتری ،محصول
بومی شده برای او آماده کنیم.

> هزار مجوز فعالیت صادر شده است

وی با بیان اینکه برای این فعالیت تا االن هزار مجوز صادر شده است،
تاکید کرد :از آذر سال گذشته که وزارت صنعت صدور مجوز را آغاز کرد،
حدود هزار مجوز صادر شــده است که اکنون به دلیل محدویتهایی
مانند انشــعاب برق ،محدودیت محل استقرار ،ســرمایه ،میزان توان
پردازشی ،زیرساختهای که باید در واحدهای صنعتی لحاظ شوند ،تنها
۲۰مجموعهفعالیتمیکنند.شرفیدربارهقیمتروزدستگاههایاستخراج
رمز ارز گفت :شنیدهها حاکی از آن است که دستگاههای استخراج رمز ارز
بــه دلیل باال رفتــن قیمت بیتکوین افزایــش  ۱۰۰درصدی قیمت
داشتهاند و االن با میانگین سه تا چهار هزار دالر خرید و فروش میشوند.
او باال رفتن مصرف برق به واســطه اســتخراج بیتکویــن را نوعی
فرافکنی میداند که شاید ریشه سر و صدای آن به شبکههای خارجی
برمیگردد .شــرفی گفت :زمانی که این موضوع در کشور مطرح شد،
بیش از رســانههای داخلی ،رســانههای خارجی آن را در بوق و کرنا
کردند تا یک دروغ را در جامعه بسط بدهند .آنها قصد دارند با تبلیغ
مسئلهای غیر واقعی را واقعی جلوه دهند و با همراهسازی افکار عمومی
فرصت اســتخراج رمز ارز و منافعی که در این مسیر میتوان به دست
آورد را از کشور بگیرند.وی خاطرنشان کرد :براساس برآوردهای انجام
شــده ۴ ،درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران انجام میشود .طبق
محاســبههای انجام شده ،هر ساعت  ۱۲هزار مگاوات در جهان صرف
استخراج بیتکوین میشــود .اگر برای ایران سهم  ۵درصدی هم در
نظر بگیریم ،میتوان گفت هر ساعت تقریبا  ۶۰۰مگاوات برق مصرف
میشود که وزارت نیرو برای  ۳۱۰مگاوات آن مجوز صادر کرده است.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران افزود :اکنون مصرف برق
در ساعت اوج مصرف ۴۰هزار مگاوات است و این عدد آنقدر تاثیرگذار
نیست که باعث خاموشی گسترده و اختالل شود .تصور میکنم برخی
رســانههای غربی با تمرکز بر این اخبار نادرست و ایجاد فشار توسط
افکار عمومی در اثر اطالعات غلط قصد دارند ما را وادارند تا با دســت
خودمان کشور را از عواید این صنعت محروم کنند .قیمت برقی که در
این صنعت استفاده میشود۱۰ ،برابر تعرفه برق صنعتی است که از نظر
مالی هم برای کشور آورده خوبی دارد.

تبدیل شهر زیر زمینی پایتخت
به شهری هوشمند

مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حومه از ایجاد زیرســاختها بــرای تبدیل
شــهر زیر زمینی پایتخت به شهری هوشمند
خبر داد و گفت شهر زیرزمینی هوشمند گام
نخست را برای اجرای برنامههای آتی هوشمند
دیگر برداشته شده است .فرنوش نوبخت افزود:
در شــرایط فعلی که با کمبود نقدینگی روبرو
هســتیم با اســتفاده از امکانات دیگر تالش
کردهایم راهکاری ارائه دهیم تا مسافران شرایط
مطلوب و بهتری را احساس کنند .وی با تاکید
بر اینکه نباید مشکالت موجود را به مردم انتقال
داد گفت :برای رســیدن به وضعیت مطلوبتر
تمامی تالش خــود را میکنیم .نوبخت افزود:
یکی از اقداماتی که شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه در این شرایط انجام داد استفاده
از هوش مصنوعی و ابزاری برای مشاهده میزان
مسافران در خطوط است با این ابزار شهروندان

میتوانند با انتخاب زمان مناسب سفر ،سفری با
آسایش بیشتر را تجربه کنند .وی گفت :یکی از
اصلیترین برنامههایی که در این دوره مطالعه
و اقدام شد محقق کردن شعارتهران هوشمند،
در شــهر زیر زمینی است که دو بخش عمده
سنجش میزان مســافر و تهیه بلیت عملیاتی
شده است.وی با اشاره به اینکه زیرساختهای
نرم افزاری برای متروی هوشــمند تا حدودی
فراهم شــده و وضعیت قابل قبول است .افزود:
تهیه بلیــت از طریق نرم افــزار «تهران من»
که ســعی شــده ،همه ارتباطات بین مردم و
شهرداری دیجیتال باشــد و سرویس عمومی
را ارائه دهد .وی با تاکید براینکه تمامی تالش
خود را برای نشــان دادن وضعیت رو به بهبود
کردهایم تصریح کرد :مترو نیز از فضای عمومی
کشور جدا نیست و نمیتوانیم فضای عمومی
کشور را تغییر بدهیم.

مفقودی

سندســبز وســندکمپانی ســواری پرایــد
مدل1379
شماره شاسیS1412279633571:
شماره موتور00157459:
شماره پالک 66:ایران  562ه 56
مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.
مفقودی

کارت خودرو  ،برگ سبز و سند کمپانی
ســواری بنز ســی ال اس 500مدل2012
شمارهشاسیWddLJ7DB8CA037168:
شماره موتور27892230028300:
شماره پالک 88:ایران  348ط 35
بهنام محسن باقری طادی مفقودگردیده وفاقد
اعتبارمیباشد.
مفقودی

سند کمپانی -شناســنامه مالکیت و کارت
اتومبیل پراید 131مدل  97ســفید به شماره
انتظامــی 33 :ایــران  356ه  43به شــماره
موتور  M136162110و شــماره شاســی:
 NAS411100J3462327بــه نــام:
اکبــر محبی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار
ساقطمیباشد.
مفقودی

مفقودی

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب سید محمد حسینی فرزند سید قاسم به شماره شناسنامه۲۸۳۱صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی آزاد شهرقدس به شماره۲۲۶۹۷۷۹مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس به نشانی شهرقدس ،میدان قدس انتهای بلوار کلهر دانشگاه آزاد اسالمی شهر
قدس ارسال نمایید  .نشانی :بزرگراه فتح کیلومتر۲۰شهرقدس انتهای بلوار کلهر صندوق پستی  ۳۷۵۱۵۳۷۴:تلفن  ۲۰)۰۲۱۴۶۸۹۶۰۰۰خط)

کارت وبــرگ ســبز موتــور ســیکلت گالکســی جی تی
شــماره شاســی mn130C9001824 :و شــماره موتــور:
mn130HEl41907شــماره پــاک۸۵۲۲۶ :ایــران
۱۱۹مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.

