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شماره دادن «مادورو» و زائران حج در صف کرونا!




تجارت اب
سالح کژدم

اهبام  180درجه ای کارایی
کارت میل هومشند

نیشعقربهرچندکشندهاستاماسمآنبه

دلیلکاراییکهدرطبداردتاگرمی 250میلیون
3.9 M views

محاصرهقاچاقچیانچوبجنگل
گزارشیازقطعدستقاچاقچیانچوبازجنگلهایشمال
کشورمنتشرشدکهبازتابزیادیدرفضایمجازیداشت.
همشهری در این گزارش به نقل از قائم مقام معاونت
سازمان جنگل ها نوشت که ۲۴۰۰جنگلبان در جنگل های
شمال کشور مستقر می شوند ،تا دست قاچاقچیان چوب
از جنگل های کشور قطع شود .در این گزارش همچنین
از شناسایی هشت هزار راه فرعی در جنگل خبرداده
که اعالم شده قرار است با نصب دوربینهای حفاظتی
به زودی مسدود شوند .در ضمن در ششماه نخست
امسال ۱۱۴۲ ،مترمکعب چوب قاچاق از جنگلها کشف
شده است .کاربری نوشت« :به اندازه کافی هر سال توی
آتش سوزی ها جنگل از دست می دیم دیگه ،قاچاق رو
کجای دلم بذارم!» کاربر دیگری نوشت« :سازمان جنگل
ها هربار می گه کاری می خوایم بکنیم ولی در عمل شاهد
قاچاق چوب درختان جنگل هستیم».

3.1 M views

زائران حج در صف کرونا!
یکی از خبرهایی که در فضای مجازی با بازتاب زیادی همراه
شد ،خبر واریز مازاد هزینه حج ۹۸به حساب زائران در روز
سه شنبه و به تبع آن حضور مردم و مخصوصا سالمندان
در بانک ها برای استرداد وجه بود ،اما نکته تاسف بار این
بود که سازمان حج و زیارت این پیام را درست در هفته
اعمال قرنطینه و محدودیت های کرونایی ارسال کرد و
باعث هجوم گسترده برخی به بانک ها شد .کاربران هم به
این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :چی می
شد دو هفته دیگه این کار رو می کردن یا تماس می گرفتن
شماره حساب می گرفتن ازشون و به حساب ها شون واریز
می کردن ».کاربر دیگری نوشت« :مردم هم اگه بخوان
رعایت کنن ،برخی مسئوالن اجازه نمی دن .یه روز مردم رو
برای الستیک توی صف قرار می دن ،یه روز مرغ و روغن
حاال هم برای  120هزار تومن مازاد هزینه حج».





تومانهمخریداردارد

درحالیکهامیدهابهسمتاستفادهازکاراییهایدیگرکارتملیهوشمندمیرفت،گزارشمرکز
پژوهشهایمجلسعالمتسوالهایجدیدیایجادکرد

روز گذشته خبر صــادرات زهر کژدم یا همان عقرب از
افغانستان به آمریکا بازتاب گسترده ای در فضای مجازی
داشــت .گفته می شود یک پرورشگاه عقرب و مار در
هرات ،قرار است  ۵۰۰گرم سم را به خارج از کشور صادر
کند که درآمد ارزی باالیی را هم به همراه دارد و هر گرم
سم عقرب  10هزار دالر خرید و فروش می شود .امروز
در کنار صحبت از این صادرات پر سود که ظرفیت آن در
کشورمان هم فراهم است از خطرات آن نوشته ایم.
▪سم  2سال از  20هزار عقرب

2.8 M views

شماره دادن «مادورو»
یکی از خبرهای جالب دیروز که واکنش های زیادی در
فضای مجازی داشت توئیت جدید «نیکوالس مادورو»
رئیس جمهور ونزوئال بود .مــادورو با انتشار پیامی در
توئیتر ،شمارهای را که میتوان با او را در پیامرسانهای
تلگرام و واتساپ ارتباط برقرار کرد ،به اشتراک گذاشت
و نوشت« :من از امروز از طریق واتساپ و تلگرام شروع
به مبارزه برای حقیقت و مردم در ونزوئال میکنم .مرا در
گروههای خود عضو کنید ».کاربران به این توئیت مادورو
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :به نظر فکر خوبیه
برای در کنار مردم بودن و حرف هاشون رو شنیدن ولی آیا
می رسه همه مطالب رو بخونه و جواب بده؟!» کاربر دیگری
نوشت« :این کار غیر از یک حرکت پوپولیستی نیست».
کاربری هم نوشت« :اگه این جا بود ،یکی داد می زد آقای
مادورو چرا سروش نه!»



3.4 M views

آنیوروآنیتایملپی!
بارها از گاف های انگلیسی صحبت کردن جواد خیابانی
نوشته ایم اما این بار تندیس داغترین اشتباه ل ُپی تقدیم
میشود به علی خضریان نماینده مجلس که دو کلمه ساده
انگلیسی « »Anytimeو « »Anywhereرا «آنی تایم
و آنی وِ ر» تلفظ کرد و در روزهای گذشته بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی داشته است .کاربران هم به این
اشتباه نماینده جوان مجلس واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت«:حاالآنقدرشلوغشنکنینآدمگاهیاشتباهلپی
می کنه دیگه این بنده خدا هم اشتباه کرد ».کاربر دیگری
نوشت« :از یه جوون معمولی اگه این اشتباه رخ بده زیاد
مهمنیستولیبراییهدانشجویدکتراکهنمایندهمردمم
هست و درباره برجام هم نظر میده ،بده انگلیسی بلد
نباشه!» کاربری هم نوشت« :یاد اون نماینده ای افتادم که
اسم موزه لوور رو لوبر ،لو ُور و ...می گفت آخرم نتونست
درستش رو تلفظ کنه».



2.4 M views

سبقتخودکشیازکرونادرژاپن
گزارش دویچه وله از آمار خودکشی ها در ژاپن که از
تعداد کشته های کرونا هم بیشتر شده بسیار شوکه
کننده بود .بر اساس این گزارش طی ماه اکتبر  2152نفر
خودکشی کرده ،در حالی که در زمان مشابه  2083نفر به
خاطر کرونا جان خود را از دست داده اند .به عقیده برخی
روان شناسان ،این آمار تکان دهنده نشان از آثار مخرب
قرنطینه و بی توجهی به سالمت روان است .کاربری نوشت:
«تنها قرنطینه که نیست رکود اقتصادی ،تورم و گرونی
همه اینا باعث می شه روح و روان آدم به هم بریزه ».کاربر
دیگری نوشت« :معموال کشورهای پیشرفته تعداد زیادی
خودکشی دارن به همین دلیل آماری اعالم نمی کنن مثال
آمریکا چندین ساله که آمار خودکشی هاش رو نمی ده».
کاربری هم نوشت« :کاش مسئوالن به فکر ما باشن ما از
قرنطینه شاید نمی ریم ولی از تورم حتما دیوانه می شیم».

همین اول کار بگوییم که شاید در نگاه اول درآمد از عقرب
کار ساده ای به نظر برسد اما صادرکننده افغانستانی سم
عقرب نظر دیگری دارد .اکبر درویش ،سرمایه گذار و
رئیس پرورشگاه صادر کننده سم عقرب گفته ،در ابتدا
با نگهداری از هزار عقرب کارشان را آغاز کرده اند و حاال
تعداد عقرب ها به  ۲۰هزار رسیده است .او درباره هزینه
زیاد نگهداری از عقرب ها گفته« :برای نگهداری  20هزار
عقرب در دو سال گذشته  800هزار دالر هزینه کرده
اســت ».البته فروش سم عقرب در کنار تامین مخارج
سود زیادی هم دارد .این پرورشگاه عقرب طی دو سال
توانسته  500گرم جمع کند که گفته می شود هر گرم آن
 10هزار دالر در بازار جهانی به فروش می رسد.
▪کشنده ای درمانگر
هر چند که نیش عقرب بسیار مرگبار است اما همین زهر
از جمله با ارزشترین مایعات جهان به شمار میرود .این
زهر بیشتر به کشورهای آمریکا و اروپا و کشورهای عربی
صادر میشود .گفته میشود از زهر عقرب برای مداوای
بیماری سرطان و تولید آنتی بیوتیک در پزشکی استفاده
میشود .زهر کژدم حاوی «کلوروتوکسین» است که در
تشخیص اندازه و موقعیت تومورهای سرطانی ،بسیار
استفاده می شود .همچنین از زهر عقرب برای از بین
بردن بیماری ماالریا نیز استفاده میشود.
▪خطرات پرورش عقرب

2.1 M views

سرطانساختگیبرایپولجمعکردن
تصویری از یک زن و شوهر که به دلیل سوءاستفاده از
احساسات مردم دستگیر شده بودند ،در فضای مجازی
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .ماجرا از این قرار بود
که این زن چندی پیش موهایش را می تراشد و به دوستان
و آشنایانش اعالم می کند که سرطان دارد و برای درمان
نیاز به پول دارد .او با همین ترفند  8500پوند (حدود
 300میلیون تومان) جمع آوری و اعالم می کند به شهر
دیگری برای درمان می رود اما در همین زمان با نامزدش
جشن عروسی می گیرد .او بعد از مدتی اعالم می کند که
سرطانش درمان شده اما چند روز پیش لو می رود و پلیس
به دلیل سوء استفاده از احساسات مردم او را دستگیر می
کند .کاربری نوشت« :حواستون باشه که این جوری به جای
کمک به یک نیازمند به یک مفت خور کمک نکنید».

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی پیش از این در گفت و گو با ایرنا درباره
خطرات پرورش عقرب گفته« :پرورش عقرب در منازل
خطرات جانی به همراه دارد و به هیچ وجه قانونی
نیست .پرورش این گونه بندپا شرایط و ضوابط
خــاص خــود را دارد و خــارج از ایــن ضوابط
هرگونه اقــدام به پــرورش می تواند توام با
مخاطرات جانی باشد ».او همچنین درباره
شرایط زهرگیری گفته که حتما باید در
شــرایــط آزمایشگاهی
باشد.

رعیتنواز-امروزمیخواهیمدربارهکارتملیهوشمندیبنویسیمکهاحتماالبرخیازشماهنوزموفقبهدریافتآننشدهاید.
کارتی که گفته می شد قرار است جای همه کارت های بانکی ،شناسنامه ،گواهی نامه ،گذرنامه ،دفترچه بیمه و ...را بگیرد و ما را
از جابه جایی آن همه کارت خالص کند ولی هنوز ما غیر از یک کارایی آن که همان کارت شناسایی بودن است چیز دیگری ندیده
ایم.البتهاینمطلبکهوزیرارتباطاتدرصفحهاینستاگرامشنوشتهبود«:برایاینکهازکارتملیهوشمند،استفادههوشمند
شود،بایدکاربردهایآنراترویجکرد».وهمچنینصحبتهایاودرویدئوکنفرانسیدرجمعمدیرانپستبانککهگفتهبود:
«از پستبانک خواسته بودم که کارتخوانهای کارت ملی هوشمند را در تمام شعبهها نصب کند تا برای افتتاح حساب و وصول
چک،دیگرنیازیبهکپیگرفتنازکارتوتشخیصهویتتوسطمسئولباجهنباشد ».ماراکمیامیدوارکردکهناگهانروزگذشته
مرکزپژوهشهایمجلسباانتشارتحقیقیپروژهکارتملیهوشمندراشکستخوردهارزیابیکرد.بااینحالامروزسعیداریم
دربارهاینابهامبنویسیم.پساگرکارتملیهوشمندگرفتهایدیامنتظردریافتآنهستیدباماهمراهباشید.

تاریخچهکارتملیهوشمند

پروژه کارت هوشمند ملی از سال 91با صدور دو میلیون کارت
آغاز به کار کرد .طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید در
سال 94صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می
یافت ،اما هم اکنون با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام
نرسیده است و گفته می شود این تاخیر به دلیل تحریم ها بوده
چونتراشهکارتملیبهصورتوارداتتامینمیشود.

تعدادکارتهایهوشمندصادرشده
بر اساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع  62.5میلیون نفر
واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ،حدود  58میلیون نفر
برایدریافتکارتهوشمندملیثبتنامکردهاندکهبرای48
میلیون نفر کارت صادر شده است .بنابراین حدود  10میلیون
نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند ،کارت هوشمند ملی خود را
دریافتنکردهاند.حدودچهارمیلیوننفرنیزبرایدریافتکارت
تاکنوناقدامینکردهاندکهدرمجموعحدود 14میلیوننفردر
کشوربدونکارتملیهوشمندداریمکهرقمقابلتوجهیاست.

کارایی های اعالم شده
پیش از این اعــام شده که کــارت هوشمند ملی میتواند به
عنوان یک کلید ورود مناسب برای کاربردهایی مانند هدفمند
کردن یارانهها ،سالمت الکترونیکی و کاربردهای انتخابات
و دیگر خدمات شهروندی باشد و قرار بوده سه کاربرد اصلی
«شناسایی»«،تصدیقهویت»و«امضایدیجیتال»راارائهدهد.
خب تکلیف شناسایی که مشخص است اما تصدیق یا احراز
هویت هم با همین کارت باید صورت بگیرد آن هم با تطبیق
عکسواطالعاتیهمچوناثرانگشتکهامکانجعلهویترابه
حداقلبرساند.دربارهکاربردامضایدیجیتالهمبایدبگوییم
که صاحب کارت میتواند بر این اساس از «امضای دیجیتالی»
و تکنیکهای رمزنگاری برای رسیدن به این اهداف استفاده
کند .گفته می شود روی تراشه داخل کارت هوشمند می توان
حجم فراوانی از اطالعات را بارگذاری کرد به همین دلیل
احتمال تجمیع تمامی کارتهای داخل کیفهای جیبی را
همدادهاند.

ردیابیکروناییهاباکارتملی
پیش از این اعالم شد که با رصد کارت ملی مسافران ریلی و
هوایی از جابه جایی چندین هزار مسافر کرونایی جلوگیری
شدهوهمچنینقراراستازاینبهبعدهمراهداشتنکارتملی
اجباریشودتاازارائهخدماتاداریوهمچنینخدماتمتروبه
مبتالیان جلوگیری شود اما نحوه چگونگی شناسایی مشخص

نشدواینشائبهبهوجودآمدکهشایدقراراستازکاراییهاییکه
گفتهمیشدکارتملیهوشمنددارد،استفادهکنندولیتااین
لحظهدربارهاینموضوعصحبتیازسویمسئوالننشدهاست.

آب سردی بر امیدها
همان طور که پیش از این در این گــزارش خواندید ،قرار بود
کارت ملی هوشمند خدمات گسترده ای را ارائه دهد و صحبت
های وزیر ارتباطات و الزامی شدن همراه داشتن کارت ملی
برایشناساییبیمارانکروناییهمنویدشروعاستفادهازدیگر
امکاناتکارتملیهوشمندرامیداداماگزارشمرکزپژوهش
های مجلس آب سردی بود بر همه امیدها .مرکز پژوهش ها در
این گزارش تاکید می کند« :کارت هوشمند ملی که قرار بود
کارکردشناسایی،احرازهویتوامضایدیجیتالراانجامدهد
هم اکنون صرف ًا برای شناسایی به کار گرفته می شود .احراز
هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفالین و بیشتر از طریق
آنالین انجام می گیرد ».همچنین مرکز پژوهش های مجلس
احتمالجعلکارتهایملیهوشمندرادورازذهنندانستهو
تاکیدکردهاست«:بااینتوضیحاتبایدبیانکردکهپروژهصدور
کارتهوشمندملیچندمنظورهبهاهدافتعریفشدهدرقوانین
و آیین نامه ها دست نیافته و صرف ًا کارکردی تک منظوره دارد و
برایشناساییمیتوانازآناستفادهکرد».

هزینههایپساهوشمندی
مرکزپژوهشهاحتیبهمسئلهمهمتریهماشارهکردهودراین
گزارشآوردهاستکهاگراینکارتهاحتیبتوانندکاراییهای
گفته شده را ارائه دهند ،در آینده کشور برای به کارگیری این
کارت ها نیازمند واردات تعداد زیادی کارت خوان مخصوص
کارت های ملی است که با هزینه امروز هرکدام بین سه تا پنج
میلیونتومانهزینهخواهدداشت».

پیگیریها
برایاینکهازتعدادکارتخوانهایکارتملیهوشمندتعبیه
شده در پست بانک ها مطلع شویم  -پیش از این گفتیم که وزیر
ارتباطاتخبرازعملیاتیشدنآندادهبود-بهسراغمدیرعامل
پستبانکرفتیمکهمتاسفانهپاسخگونبودوروابطعمومیپست
بانکهمبعدازقولدادنبرایپاسخگوییوارائهآمارکارتخوان
هایکارتملیتعبیهشدهدربانکهاوقیمتآنتالحظهتنظیم
اینگزارشخبریندادوپاسخگویتلفنهایمانبود.
روابــط عمومی ثبت احــوال هم پاسخ به ســواالت در خصوص
کارتملیهوشمندراوظیفهسخنگویآنسازماناعالمکردو
سخنگویثبتاحوالهمهیچتلفنیرا پاسخنداد!

