
جهش تولید با قوانین
 پولی و بانکی فعلی شدنی نیست

به باور جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق شیراز، تحقق 
جهش تولید در گروی تغییر و بازبینی برخی قوانین، از 

جمله قوانین مرتبط با نظام بانکی و پولی است.
اتاق ایران – رازقی گفت: متاس��فانه ب��ه رغم تاکید 
رهبری ، رون��د تحقق جهش تولید در کش��ور به کندی 
صورت گرفته اس��ت. در صورتیکه مجلس باید پیرو این 
نگاه کارشناسی دقیق، قوانینی در جهت رفع موانع تولید 
و ایجاد هم��ت در ارکان نظام برای روان س��ازی تولید و 

صادرات مصوب می کرد.
وی افزود: الزامات جهش مش��خص هس��تند و بارها 
از س��وی فعاالن بخش خصوصی گفته ش��ده و مسوالن 
هم به آن واقف هس��تند. قانون مالی��ات و کار فعلی تنها 
تولیدکنن��دگان را می بیند و از س��ایر نهادهایی که باید 
مالیات دهن��د، غافل اس��ت. در نتیجه تمام فش��ار این 

دستگاه روی تولیدکنندگان است.

اعضای صنف از اتحادیه ماسک بگیرند
گشایش بازارهای کامپیوتری 

از امروز
رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به جلس��ه س��تاد 
ملی مقابله با کرون��ا گفت: طی مکاتب��ات و پیگیرهای 
اتاق اصناف تهران، در نهایت مصوب ش��د تا پاس��اژها و 
بازارهای مسقف از یکم اردیبهشت )امروز( فعالیت خود 

را آغاز کنند.
فناوران- قاسم نوده فراهانی با اعالم این خبر گفت: 
پیرو این مصوبه ساعت فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف 
تا س��اعت ۱۸ خواهد بود. فراهانی تاکید کرد: واحدهای 
صنفی کم خطر مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهای 
salamat. مسقف باید نسبت به ثبت نام در س��امانه

gov.ir  اقدام و کد مجوز بهداشت را دریافت و در واحد 
صنفی خود نصب کنند و فعالیت این واحدها بدون ثبت 

نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز خواهد بود. 
در همین رابطه و با توجه به بازگش��ایی پاس��اژهای و 
بازارهای لوازم کامپیوتری و اعض��ای صنف رایانه نیز از 
امروز فعالیت خود را در س��ال جدید آغاز خواهند کرد، 
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تدابیری اتخاذ کرده 
است تا فعاالن صنف بتوانند با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی به فعالیت بپردازند.
این اتحادیه اعالم  کرد که به منظور رفاه حال فعاالن 
صنف و دسترسی آسان به ماسک های بهداشتی، تعداد 
زیادی ماسک از بسیج اصناف کش��ور تهیه شده که در 
اختیار فعاالن صنف رایانه قرار می گیرد. افراد می توانند با 
مراجعه به اتحادیه و پرداخت مبلغ 25 هزار ریال برای هر 

ماسک، به هر تعدادی که نیاز دارند، ماسک تهیه کنند.

پنجره

3 بخش خصوصی

رییس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خواستار شد:

دولت صنف فاوا را هم مشمول آسیب های کرونا بداند

رییس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
می گوید حداقل انتظار صنف این است که همان طور که دولت ۱۰ صنف مختلف 
را آسیب پذیر خوانده است، حوزه فاوا را هم مشمول آسیب های بحران کرونا بداند.

نصر تهران - پرشاد صفایی فراهانی می گوید حداقل انتظار اعضای سازمان این 
است که در کنار صنوف ده گانه شناسایی شده از سوی دولت، صنف فاوا نیز به حق 
به عنوان یکی از صنوف اصلی متاثر از بحران شیوع کرونا شناسایی و از حمایت های 

تعیین شده بهره مند شود.
او می گوید: در این شرایط بحرانی، دیگر کسب و کارها به دنبال توسعه و پیشرفت 
منطقی خود نیس��تند، بلکه تنها دغدغه آنها حفظ نیروی انسانی خود و بقاست و 
این نشانگر جدی بودن ابعاد بحران وضعیت فعلی در کس��ب و کارهای فاوا است. 
فراهانی تاکید می کند: به طور کلی مشکالت ناش��ی از کورونا و راهکارهای آنها به 
دو بخش تقسیم می شود: اول مسائل کوتاه مدت از جمله اتفاقات دوماهه ی اخیر از 
زمان پیدایش کرونا و بخش دوم و مهم تر از آن، دوران بعد از بحران کرونا و تاثیرات 

درازمدتی است که بر کسب و کار صنف ایجاد می کند.
در بخش اول، معضل جدی تصمیماتی است که دولت به صورت مبهم و غیرشفاف 
برای کس��ب و کارها می گیرد در حالی که برخی از این تصمیمات برای ش��رکت ها 
بسیار مهم و حیاتی اس��ت. به طور مثال ش��رکت ها قرارداد ها و تعهدات مختلفی 
دارند که باید ایفا کنند اما از پانزدهم فروردین ماه هیچ یک از شرکت ها نمی دانند 
که چگونه می توانند فعالیت داشته باش��ند! قطعا دولت این را باید بداند که بخش 
خصوصی را با تصمیمات مبهم و هفتگی نمیتوان اداره کرد و باید ش��رایط روشن و 

قابل برنامه ریزی حداقلی باشد.
او اضافه می کند: بحث دریافت حق بیمه ماهانه و مالیات و دیگر عوارض دولتی 
از شرکت ها نیز از جمله دیگر تصمیات کوتاه مدت و مبهم دولت در این مدت است، 
کمااینکه با گفتار درمانی مسووالن چنین مطرح شده که این نوع پرداخت ها برای 
مدت کافی و بدون هیچ جریمه ای تعلیق شده اند؛ ولی در عمل دستگاه های دولتی 
مربوط طوری رفتار می کنند که گویا هیچ مشکلی رخ نداده و کسب و کارها هم در 
دو ماه اخیر به علت این بحران تعطیل نبوده  و البد در شرایطی عادی بوده و باید بیمه 
و مالیات خود را راس موعد معمول بپردازند. بدیهی است که حداقل خواسته و نیاز 
شرکت های حوزه ی فناوری اطالعات در این زمینه این است که به صورت شفاف به 
شرکت ها اعالم شود می توانند با استمهال چندماهه و کافی و بدون اینکه مشمول 

جریمه شوند، حقوق و عوارض دولتی را بپردازند. 
به گفت��ه وی، نمون��ه  دیگر ای��ن تصمیمات دولت، اقس��اط وام ه��ای دریافتی 
شرکت های حوزه فاوا است که گفته ش��ده بازپرداخت آنها با تاخیر صورت خواهد 
گرفت. ولی در عمل برخی از بانک ها بصورت خودس��رانه این اقس��اط را از حساب 
وام گیرندگان برداش��ت و ش��رکت ها را دچار تنش کردند. البته بعدا گفته شد که 
اش��تباهی رخ داده و مبالغ را پس خواهیم داد، ولی در هر صورت این نوع عملکرد 
غیرمسئوالنه و شوک و ناامنی و بی اعتمادی ایجاد شده به تصمیمات دولت، به این 

سادگی برطرف نمی شوند.
 پذیرش فورس ماژور، یک ضرورت جدی

صفایی فراهانی گف��ت: بحث عاجل بعدی در مورد قراردادها و پذیرش ش��رایط 
فورس ماژوراست. می دانیم که بسیاری از شرکت های حوزه ی فاوا با دستگاه های 
دولتی و موسس��ات عمومی طرف قرارداد بوده و تعهداتی دارند که الجرم به علت 

شرایط پیش آمده، نمیتوانند به تعهدات خود در موعد مقرر جامه عمل بپوشانند. 
لذا حداقل انتظاری که وجود دارد این است که دولت به صورت یکپارچه و سراسری 
ش��رایط فورس ماژور و تبعات قانونی آنرا را بپذیرد و حتی به این باور تمکین کنند 
که قیمت قراردادها پس از اتمام ش��رایط فورس ماژور باید تصحیح و تعدیل شود 
زیرا تمامی  عوامل تش��کیل دهنده قیمت از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا هزینه 
نیروی انسانی، قابل مقایسه با شرایط قبل از بروز کورونا نیستند. اینها موضوعاتی 
هستند که متاس��فانه تاکنون در بدنه دولت اهتمامی  برای پذیرش و شفاف سازی 

آنها مشاهده نشده است.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی تهران افزود: بسیاری از کسب و کارهای 
حوزه فاوا،  باید بتوانند مداوم شبکه و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور 
را به روز و سرپا نگهدارند و لذا مستمرا باید تجهیزاتی سخت و نرم افزاری الزم را از 
طریق گمرکات به وارد کشور  کنند. با این وجود در این شرایط مشاهده می شود که 
دستگاه های ذیربط مانند وزارت صمت، گمرک و موسسات تایید نمونه و سازمان 
ملی استاندارد، هیچ نوع همکاری و تسهیلی قائل نمی شوند و طوری رفتار شود که 
گویی اصوال  اتفاقی در کشور و جهان رخ نداده است. به عبارت دیگر، دستگاه های 
دولتی با همان روال ها و روش های مرس��وم و بوروکراسی س��ختگیرانه مربوط به 
شرایط عادی، کار می کنند و آنگاه انتظار دارند که شرکت ها هم بتوانند به تعهدات 
خود به موقع عمل کنند و زیرساخت های حیاتی فاوای کش��ور همانند سابق برپا 
باشد. خود این موضوع نشانگر این است که در بدنه اقتصادی دولت و حاکمیت، اصال 
درک درستی از ابعاد این بحران وجود ندارد. البته اینکه دولت منابع و تمرکز خود 
را روی بخش س��المت جامعه متمرکز نموده بسیار خوب و محل تقدیر است چون 
هیچ چیزی مهم تر از جان افراد نیست، اما چگونه دولت انتظار دارد که بدون اتخاذ 
راهکارهای مناسب بخش های اقتصاد کشور دردوران پس از کرونا فلج نشود؟ واقعا 
ما اعتقاد داریم که با این نوع برخورد، عمال هیچ روزنه امیدی برای ادامه حیات کسب 

و کارهای فاوا متصور نیست.«
 نادیده گرفته شدن فناوری اطالعات

او می افزاید: در حالی که پیش از بروز این بحران هم سال ۹۹، به علت مشکالت 
اقتصادی کشور، یک سال سخت و پرتنش برای کسب و کارها پیش بینی می شد، اما 
حاال که تبعات بحران کرونا هم بر ماجراهای سال پیش رو افزوده شده، اغلب کسب 
و کار های حوزه  فاوا تنها دغدغه بقا دارند. اینجاست که وقتی میبینیم که دولت ۱۰ 
صنف که از بحران کورونا به شکل جدی متاثر شده را شناسایی و به حق برای آنها 

مکانیسم های حمایتی پیش بینی می کند، ولی اصال توجهی به این واقعیت ندارد که 
آنچه در طول مدت دوماه اخیر کشور را توانا کرده که در ادارات و دستگاه ها امکان 
دورکاری ایجاد کنند، شبکه آموزش مجازی مدارس و دانشگاه ها را برقرارکند، شبکه 
بانکی و مالی کشور بدون اختالل به کار خود ادامه دهد، سرویس های الکترونیکی 
مختلف اعم از سرگرمی، س��المت و ... به کلیه آحاد جامعه ارائه شده تا بتوانند در 
منازل خود بمانند، س��رویس ها و خدمات راه دور به ش��هروندان ارائه شود و موارد 
متعدد مشابه که در یک کالم به کشور امکان داده که بدون تعطیلی مطلق، خسارات 
جانی و مالی را تا حدامکان کاهش دهد، این زیرس��اختها و سرویس��ها که بر بستر 
فناوری اطالعات میسر شده، از کجا حاصل ش��ده؟ به جز تالش و سرمایه گذاری 
هزاران ش��رکت و کسب صنعت فاوا و متخصصان و مهندس��ان آنها؟ آن هم کسب 
و کارهایی که بخش بسیار بزرگی از آنها ش��رکت های کوچک و نوپایی هستند که 
ثروت انباشته برای تاب اوری این شرایط را ندارند؟ شرکت های بزرگتر یا قدیمی تر 
هم وضعیت بهتری نداشته و آنها هم در حوزه های مختلف علی الخصوص به علت 
مواجهه طوالنی مدت با تبعات تحریم ها، دچارمشکالت عدیده ای هستند که آنها 
را با دشواری های بسیار مواجه کرده اس��ت.« صفایی فراهانی معتقد است این که 
یک صنف در ارایه این خدمات و س��رویس ها تا این حد به دولت کمک می کند تا 
خسارت های جانی و مالی را به حداقل برساند ولی در نهایت اصال از سوی حاکمیت 
کشور دیده نمی شود و به چشم نمی آید، بسیار ناامید کننده و موجب سرخوردگی 
فعاالن حوزه فاوا و بخش خصوصی کشور است. انتظار صنف این است که همان طور 
که دولت ۱۰ صنف مختلف را آسیب پذیر خوانده اس��ت، حوزه فاوا را هم مشمول 
آسیب های بحران کرونا بداند و با ارائه همان حمایت ها به این صنف، نقش حیاتی 
این صنعت را نادی��ده نگیرد.این بی توجهی و نادیده گرفته ش��دن ها در ابتدا باعث 
از دست رفتن نیرو های متخصص شرکت ها که س��رمایه اصلی حوزه فاوا کشورها 

هستند شده و نهایتا به از بین رفتن خود شرکت ها منجر می شود.
 تبعات بلند مدت بحران کرونا قابل پیش بینی نیست

او در پایان اظهار می کند که اینها فقط برخی از اقدامات فوری و ضروری اس��ت 
که الزم است انجام گرفته و با وجود آنکه هنوز تمامی  تبعات درازمدت بحران کرونا 
در سطح جهان و ایران کامال شناخته ش��ده نیست، اما آنچه که از همین حاال قابل 
لمس است کاهش بسیار ش��دید نقدینگی و بودجه، بحران مالی ناشیی از دیرکرد 
پرداخت مطالبات شرکت ها از س��وی دولت، ایجاد رکود و انقباض جدی در بازار و 
موارد مشابه است، خصوصا که بر اساس تجربیات حاصل از بحران های گذشته در 
کش��ور می توان پیش بینی کرد زمانی که آثار لحظه ای بحران از بین می رود و جو 
متشنج جامعه تا حدودی آرام می گیرد، تاثیرات درازمدت بحران بر کسب و کارها 
از سوی دستگاه های متولی دولتی به مرور حتی انکار شده و لزوم اجرای راهکارهای 

الزم هم به دست فراموشی سپرده می شوند.
علی ای حال موضوع تاثی��رات درازمدت بعد از کرونا از س��وی بخش خصوصی 
بسیار مهم تلقی شده و از هم اکنون در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، 
این موضوع مورد بحث و گفتگو در کمیس��یون های تخصصی و کارگروه ها است و 
بررسیها و چاره اندیشی هایی در حال انجام است که امیدواریم دولت و حاکمیت هم 
به همین شکل موضوع را جدی بگیرند و آنرا یک فرآیند طوالنی مدت تلقی کرده 
و با تعامل مستمر و به هنگام با بخش خصوصی، تصمیمات و راه حل های مناسبی 

برای آن اتخاذ کنند.

ساعت سامسونگ شستن
 دست را یادآوری می کند 

سامسونگ اپلیکیشنی را به ساعت هوشمند خود اضافه کرده که 
شستن دست را به طور مرتب به کاربران یادآوری می کند تا خطر 

ابتالی اشخاص به بیماری کرونا به حداقل برسد.
مهر- شستن مرتب دست ها در عصر انتشار ویروس کرونا امر 
مهمی  است و شرکت های فناوری به طور مرتب در تالش هستند تا 
خدمات نوآورانه ای را برای وادار کردن کاربران به این کار ارایه دهند. 
یکی از این خدمات از طریق ساعت هوشمند گالکسی واچ اکتیو 2 
در دسترس است. سامسونگ اپلیکیشن تازه ای را برای این ساعت 
عرضه کرده که هر چند ساعت یک بار به کاربران یادآوری می کند 
تا دست های خود را بشویند. این برنامه در زمان شست وشوی دست 
هم به افراد یادآوری می کند که برای این کار باید حداقل 25 ثانیه 
وقت صرف و از عجله پرهیز کنند. با استفاده از این برنامه می توان 
پی برد کاربر آخرین بار در چه زمانی دس��ت های خود را شسته 
است. تولید این برنامه طی دو هفته توسط یکی از زیرمجموعه های 

تحقیقاتی سامسونگ در بنگلور هند صورت گرفته است.
تمامی اعضای این گ��روه دورکار بوده و از من��زل این فرایند را 
به پیش برده اند. هفته قبل گوگل هم ای��ن خدمات را به کاربران 

سیستم عامل Wear OS ارایه کرده بود.

قابلیت تشخیص حمالت عصبی
 با اپل واچ ۶

گفته ها حاکی از آن است که اپل واچ سری ۶ به قابلیت تشخیص 
حمله عصبی و برخی دیگر از امکانات جدید مجهز خواهد شد.

ایسنا- به نظر می رسد که ش��رکت اپل قصد دارد نسل ششم 
ساعت های هوشمند اپل واچ را طبق روال هرس��اله خود در پاییز 
رونمایی و روانه بازارهای جهانی کند. حاال بر اس��اس گزارش های 
منتشر شده در سایت فون آرنا، اپل واچ سری ۶ قرار است با ویژگی 
و قابلیت های منحصر بف��ردی در زمینه بهبود و پیگیری وضعیت 
سالمتی و بدنی کاربران معرفی و عرضه شود. گفته می شود یکی از 
مهم ترین امکانات جدیدی که به پلتفرم آن اضافه خواهد شد، امکان 
تشخیص و شناسایی حمالت عصبی یا وحشت زدگی خواهد بود. به 
عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری، 
افزوده شدن این قابلیت ها به سری ششم ساعت های هوشمند اپل واچ 
بدون شک فروش این محصول جدید را به میزان قابل توجهی افزایش 
خواهد داد. حمالت عصبی یا وحشت زدگی یک نوع اختالل روانی و 
اضطراب محور است که عالئم شدید و ناگهانی همچون تپش قلب،   
تعرق شدید، تنگی نفس، درد قفسه  سینه، سرگیجه و ازدست دادن 
تعادل دارد که به گفته بسیاری از پزشکان و همچنین افرادی که آن را 

تجربه کرده اند، شباهت زیادی به حمله و سکته قلبی دارد.

New Tab
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باید بدون کمترین تردید 
از بخش خصوصی حمایت کنیم

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، بر ضرورت 
حمایت از فعاالن بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم 

مبارزه با کرونا تاکید کرد.
اتاق ایران - معاون اول رییس جمه��ور در دیدار با وزیر و 
معاونان وزارتخانه صنعت، مع��دن و تجارت با تقدیر از تالش 
ش��بانه روزی کارخانه ه��ا و کارگاه ها و بنگاه ه��ای تولیدی و 
خدماتی، و با بی��ان فعالیت قابل توجه بخ��ش خصوصی در 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور، عنوان کرد که فعاالن بخش 
خصوصی، همان گونه که سرباز خط مقدم مقابله با تحریم بوده 
و هستند، امروز نیز سربازان خط اول مبارزه با کرونا هستند و 

بدون تردید باید از آنان حمایت کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد:
پیشنهاد استرداد ۵۰ درصدی 

مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد داد که سازمان 
امور مالیاتی و بانک مرکزی با کس��ب مجوز، دس��ت کم 5۰ 
درصد از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در سال ۹۸ را 

به طور علی الحساب به صادرکنندگان بازگردانند.
مهر - الهوتی درباره تعیین تکلیف نحوه استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان در سال ۹۸ گفت: بانک مرکزی 
هنوز نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تعیین 
تکلیف نکرده اس��ت ولی به نظر می رس��د با توجه به جلسات 
اخیری که برگزار ش��د، ظرف هفته های آینده دستورالعمل 

این موضوع ابالغ شود.
او ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اعالم آمادگی کرده است 
که ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ دستورالعمل بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در سال ۹۸، استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرکنندگان را اجرا و پرداخت ها را آغاز کند.
رییس کمیسیون تس��هیل تجارت و توس��عه تجارت اتاق 
تهران اظهار داش��ت: در ش��رایط فعلی بنگاه های تولیدی به 
شدت با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و اخذ تسهیالت در 

شرایط فعلی بسیار دشوار است.
رییس کنفدراس��یون صادرات ادامه داد: بیشتر بنگاه های 
تولیدی در 2 ماه گذشته حقوق، دستمزد و عیدی کارمندان 
و کارگران خود را بعالوه هزینه های بیمه اجتماعی پرداخت 
کرده اند ولی به دلیل شرایط کرونایی، فروش و صادرات کاال 
نداشته یا به شدت با کاهش فروش و صادرات مواجه بوده اند.

او گفت: پیشنهاد ما این اس��ت که بانک مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی ب��ا اخذ مجوز از نهادهای ذیربط دس��ت کم 5۰ 
درصد از مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در س��ال ۹۸ 
را به طور علی الحساب مسترد کنند و بعد با ارائه گزارش های 
بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، این 

مبالغ را با آنها تسویه کنند.

New Tab

دریچه

سامسونگ گوشی ارزان 5G  می سازد
طبق گزارشی جدید ش��رکت سامس��ونگ برای مقابله با 
تاثیر ش��یوع ویروس کرونا بر فروش موبایل در س��ال جاری 

موبایل های ارزان قیمت 5G رونمایی و عرضه می کند.
مهر- در س��ه ماه��ه نخس��ت 2۰2۰ می��الدی بارگیری 
محموله های موبایل در سراس��ر جه��ان ۱۳.۳ درصد کاهش 
یافت. مقایسه ساالنه نشان داد فروش موبایل در ماه فوریه نیز 
۳۸ درصد کاهش یافته و به ۶۰ میلیون دستگاه رسیده است. 
این امر نشان می دهد همه گیری کووید۱۹ به شدت روی بازار 

موبایل تاثیر گذاشته است.
در همین راستا شرکت سامسونگ قصد دارد چند موبایل 

ارزان قیمت 5G  را در بقیه سال جاری عرضه کند.
  5G در حال حاضر سامس��ونگ از دو موبایل ارزان قیمت
رونمایی کرده اس��ت. این دوموبایل گلکس��ی  5G A51  و 
گلکس��ی 5G A71  هس��تند که هفته گذش��ته در آمریکا 
رونمایی شدند. این دستگاه ها در تابستان جاری در این کشور 

عرضه می شوند. 
قیمت  5G A51  معادل ۴۹۹ دالر  و 5G A71 نیز 5۹۹ 

دالر اعالم شده است. 
پیش بینی می شود سامسونگ این دستگاه ها و مدل های 
5G ارزان قیمت دیگر را در کشورهایی عرضه کند که شبکه 

نسل پنجم  اینترنت موبایل در آنجا وجود دارد.

سلول خورشیدی
 برای شارژ ساعت های هوشمند

محققان از تولید نوعی سلول خورشیدی منعطف و بسیار 
سبک خبر داده اند که در آینده برای تأمین انرژی ساعت های 

هوشمند قابل استفاده است.
مهر- ساعت های هوشمند مبتنی بر سلول های خورشیدی 
روز به روز در حال محبوب تر ش��دن هستند و انتظار می رود 
استفاده گسترده از آنها با اختراع سلول های خورشیدی سبک 

و منعطف تسهیل شود.
محققان اس��ترالیایی می گویند س��لول خورشیدی جدید 
ابداعی آنها تا ده برابر نازک تر از موی انس��ان بوده و ضخامت 
آن به ۰.۳ میکرومتر می رس��د. این سلول خورشیدی تا بدان 
حد سبک اس��ت که قرار دادن آن بر روی گلبرگ گل هم آن 

را خم نمی کند.
خروجی برق این سلول خورشیدی به ازای هر گرم برابر با 
۹.۹ وات است. لذا از آن می توان برای تأمین برق ساعت های 
هوشمند استفاده کرد. س��لول های یادشده عمر مفید باالیی 
نیز دارند و بعد از 2۰ هزار ساعت استفاده کیفیت آنها تنها ۴.۸ 
درصد افت می کند. بررسی ها نشان می دهد می توان از چنین 

باتری هایی برای ۱۱.5 سال بی وقفه استفاده کرد.
البته باید توجه داش��ت بهره وری این س��لول خورشیدی 
تنها ۱۳ درصد است که در مقایس��ه با بهره وری 2۰ درصدی 
اکثر سلول های خورش��یدی پایین است، اما برای تأمین برق 

ساعت های هوشمند کافی است.

New Tab

پیامک اقدامات چین، اپل و گوگل برای مهار کرونا با موبایل

سهم ۲۵ درصدی معدن 
در صادرات غیرنفتی

وزارت صنعت - معاون معدنی وزیر صنعت گفت: در سال گذشته 25 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته است و 
در سال ۹۹ نیز قصد داریم 2۰ تا 25 درصد به ذخایر معدنی کشور اضافه کنیم. داریوش اسماعیلی در مورد موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی بیان کرد: در حوزه 

استخراج معادن به رقم ۴۱۰ میلیون تن مواد معدنی در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و هم اکنون ذخایر ثبت شده معدنی ما 5۰ میلیارد تن است.

ش��رکت های اپل و گوگل از هم��کاری خود برای 
ایجاد یک قابلیت جدید در تلفن های همراه به منظور 

کنترل شیوع بیماری کرونا خبر دادند.
تس�نیم - س��ی ان ان گزارش داد، شرکت های 
اپل و گوگل با ایجاد دس��تگاه ها و برنامه های بسیار 
محبوب نبض بازارهای جهان را در دست گرفته اند. 
محصوالت آنها به دلیل طراحی زیبا و کاربر پس��ند 
بودن و همچنین توانایی در پ��ردازش انبوه داده ها، 
نمادین شده اند. اکنون این شرکت ها، که در گذشته 
غالباً رقیب و روبروی یکدیگر بودند، در تالش هستند 
تا از این توانایی های فنی و جذابیت گسترده استفاده 
کنند تا یک برنامه عظی��م را برای کمک به ردیابی و 

در نهایت کنترل شیوع ویروس کرونا ایجاد کنند.
اما علی رغ��م جایگاه این دو ش��رکت ب��ه عنوان 
پیشرفته ترین سازندگان فناوری تلفن های هوشمند 
در جه��ان، آنه��ا هرگز با چنی��ن وظیف��ه ای روبرو 
نش��ده اند. با توجه به مقی��اس و پیچیدگی های این 
بیماری، چالش های بزرگی در زمینه طراحی فناوری 
از جمله نگرانی ه��ای مربوط به حری��م خصوصی و 
قابلیت اس��تفاده این نوع برنامه ه��ای تلفن همراه، 
وجود دارد. مهمترین این چالش��ها این است که آیا 
این دو ش��رکت می توانند به اندازه کافی مردم را به 
اس��تفاده از راه حل خود ترغیب کنند تا این برنامه 

واقعاً مؤثر باشد؟
طبق گفته کارشناسان و مسووالن این دو شرکت، 
ط��رح بلندپروازانه اپل و گوگل برای ردیابی ش��یوع 
ویروس کرونا با اس��تفاده از فن��اوری بلوتوث نیاز به 
مشارکت حداقل نیمی  از مردم آمریکا دارد تا بتواند 
مؤثر باشد. این امر نه تنها مستلزم مشارکت کاربران 
اس��ت بلکه نیاز به آزمایش افراد برای بیماری کرونا 
دارد، چیزی که سیستم س��المت ایاالت متحده به 
شدت با آن دس��ت و پنجه نرم می کند. با این حال، 
کارشناس��ان می گوین��د راه حل این ش��رکت های 
فناوری می تواند نقش مهمی  در مبارزه با این بیماری 

همه گیر داشته باشد.
ایده اصلی در پس این طرح گوگل و اپل، یک روش 
آزمایش شده برای کنترل شیوع انواع بیماری هاست 
که تأثیر آن در طول زمان به اثبات رس��یده اس��ت: 
ردیابی تماس افراد یا شناسایی چگونگی انتقال عامل 
بیماری زا از شخصی به شخص دیگر بر اساس اینکه 

چه افرادی با آنها در تماس بوده اند.
روش »ردیابی تماس« که به طور معمول توس��ط 
مصاحبه با افراد انجام می ش��ود، در کنار آزمایشات 
سنگین برای مقابله با سایر بیماری های عفونی مانند 
ابوال استفاده شده است. اما ممکن است انجام آن در 
دوره ش��یوع یک بیماری همه گیر در سراسر جهان 
بسیار آهسته و طاقت فرسا باشد. پاسخ اپل و گوگل 
این اس��ت که ردیابی تماس را در س��طح جهانی، به 

صورت ناشناس و خودکار انجام دهند.

گوگل و اپل روز دوشنبه هفته گذشته یک جلسه 
مطبوعاتی برگزار کردند و در آن جزییات بیشتری در 
مورد طرح دو مرحله ای خود ارایه کردند. در مرحله 

اول که قرار است ماه آینده شروع شود،
اپل و گوگل قص��د دارند راهی را برای مس��ووالن 
بهداشتی ایجاد کنند تا بتوانند از قابلیت جدیدی در 
سیستم های عامل اندروید و آی او اس )iOS( بهره 
ببرند و با اس��تفاده از برنامه های خاصی که کاربران 
به صورت داوطلبانه بارگیری می کنند، بیماری کرونا 

را کنترل کنند.
این قابلیت ی��ک نوع راب��ط برنامه نویس��ی برای 
برنامه های تلفن همراه خواهد بود و فقط مس��ووالن 
بهداشتی مجاز به استفاده از آن خواهند بود. مقامات 
این دو ش��رکت همچنین اعالم کردن��د که در حال 
همکاری مس��تقیم با نهادهای بهداش��تی هستند و 
نمونه هایی از این برنامه را برای شناس��ایی و ردیابی 

افراد بیمار به عنوان شروع ارایه کرده اند.
بنا بر این گزارش، بس��یاری از کاربران نگران این 
موضوع هس��تند که چنی��ن قابلی��ت و برنامه هایی 

می تواند حریم خصوصی آن ها را به خطر بیندازد.
ش��رکت هایی مانند گوگل و به خص��وص اپل در 
گذشته سعی کرده اند که پایبندی خود را به تعهدات 
حریم خصوصی کاربران خ��ود ثابت کنند اما اکنون 
که س��المت جامعه در خطر اس��ت، انتظارات از آنها 
برای پایبندی به این تعهدات بیشتر از همیشه است.

بسیاری از طرفداران حفظ حریم خصوصی نگران 
این نوع برنامه ها برای کنت��رل این بیماری همه گیر 
در مقیاس بزرگ هس��تند و می گویند که این طرح 
در نهایت می تواند راه را برای جاسوس��ی از زندگی 
خصوصی افراد باز کن��د حتی اگر ب��ا اهداف خوبی 

شروع شود.
با این وج��ود، در هفته های اخیر، دانش��گاهیان و 
متخصصان روش ردیابی تماس افراد با اس��تفاده از 
 GPS بلوتوث را به ردیابی از طریق موقعیت مکانی
ترجیح می دهند بیش��تر به این دلی��ل که داده های 
جغرافیایی اغلب برای آش��کار شدن هویت شخص 

می توانند استفاده شوند.
اما حتی اگر اپل و گوگل بتوانند بر بدبینان حریم 
ش��خصی پیروز ش��وند، این طرح هنوز چالش های 
دیگری را هن��گام اجرا پی��ش رو دارد. اینکه چگونه 
مقامات بهداش��تی اطمینان حاص��ل کنند که هیچ 
شخصی به دروغ آزمایش خود را گزارش نمی کند؟ و 
اینکه این سیستم چگونه تشخیص می دهد دو نفری 
که در تماس با یکدیگر ثبت شده اند در آپارتمان های 
مجزا و یا در دو طرف یک دیوار قرار داشته اند یا خیر؟

با این حال، این دو شرکت اعالم کردند که هنوز در 
حال بررسی این موضوع هستند که چگونه باید نتایج 
آزمایش کرونا به سیستم ردیابی تماس گزارش شود 
و به خبرنگاران گفتند که پاسخ این سؤال به احتمال 

زیاد از طرف مقامات بهداش��تی جواب داده خواهد 
شد چرا که این مقامات مجاز به گزارش موارد ابتال و 
تصمیم گیری درمورد سیاست های سالمت هستند.

راهکار چین برای مهار کرونا با موبایل
اما در همین حال چی��ن نیز ب��ا ۷۶ روز قرنطینه 
کامل در همه  شهرها توانست از شیوع بیشتر ویروس 
کووی��د-۱۹ جلوگیری کند، حاال پس از برداش��تن 
محدودیت های س��فر در چین، هنوز صدها میلیون 
نفر از مردم این کشور برای سفرهای درون شهری و 
بیرون شهری خود مجبور به اس��تفاده از یک برنامه 
گوشی هوشمند برای اثبات سالمت خود و عدم ابتال 

به ویروس کرونا هستند.
شبکه خبری س��ی ان ان در یک گزارش تحلیلی 
به اقدام دولت چین مبنی ب��ر راه اندازی یک برنامه 
گوشی هوشمند برای کنترل شیوع ویروس کرونا در 
این کشور پرداخته است و می گوید پس از برداشتن 
محدودیت های سفر، صدها میلیون نفر از مردم چین 
برای سفرهای درون و بیرون شهری هنوز مجبور به 

استفاده از این برنامه هستند.
تصور کنید که کارهای روزمره ش��ما کاماًل به یک 
برنامه گوش��ی هوشمند وابسته اس��ت. ترک کردن 
خانه، سوار ش��دن قطار در مترو، رفتن به محل کار، 
ورود به کافه ها، رس��توران ها و مراک��ز خرید، یا هر 
حرکتی که انجام می دهید به وس��یله رنگی که روی 
صفحه نمایش داده می شود، به شما دیکته می شود. 
رنگ س��بز به این معنی است که شما می توانید وارد 
شوید و رنگ کهربا یا قرمز نیز به این معنی است که 

از ورود شما جلوگیری می شود.
این تصور، واقعیت زندگی صده��ا میلیون نفر در 
چین از اواسط درگیری با بحران ویروس کروناست 
و همچنان می تواند در آینده اجرا ش��ود چرا که این 
کش��ور هنوز برای بهبودی وضعیت خ��ود در حال 

مبارزه است.
دول��ت چین با تکی��ه بر فن��اوری تلف��ن همراه و 
داده های گسترده، از یک سیس��تم “کد بهداشتی” 
مبتنی بر رنگ برای کنترل س��فرهای مردم و مهار 
شیوع کرونا استفاده کرده است. رمزینه پاسخ سریع 
 )QR( تولید شده، که به طور اختصار کدهای کیو آر
نامیده می شوند، به عنوان شاخص وضعیت سالمتی 

شهروندان، به آنها اختصاص می یابد.
اگرچه هنوز مقامات چین این کدهای بهداش��تی 
را اجب��اری نکرده ان��د، اما در بس��یاری از ش��هرها، 
شهروندان بدون این برنامه قادر به ترک مجتمع های 
مسکونی خود یا ورود به اکثر اماکن عمومی  نیستند.

با گذشت سه ماه از ش��روع این طرح در چین و در 
حالی که تا ح��د زیادی این ویروس کنترل ش��ده و 
محدودیت های قرنطینه به تدریج برداش��ته ش��ده 
است، این کدهای کوچک مربع ش��کل هنوز وجود 

دارند و حاکم بر زندگی مردم هستند.
به دنبال چین، دولت های دیگر نی��ز برای نبرد با 
این ویروس به فناوری مش��ابهی روی آورده اند. ماه 
گذشته، س��نگاپور یک برنامه تلفن همراه هوشمند 
را برای ردیابی تماس اف��راد با یکدیگ��ر راه اندازی 
کرد که ب��ه مقامات این ام��کان را می دهد تا افرادی 
را که در معرض بیماران کووی��د-۱۹ قرار گرفته اند، 

شناسایی کنند. 
دولت ژاپن نیز در نظر دارد که برنامه مش��ابهی را 
راه اندازی کند. مس��کو هم یک سیستم کد کیو آر را 
برای ردیابی جابجایی اف��راد و اجرای قرنطینه خود 

معرفی کرده است.
این کدهای بهداش��تی همچنین در لغو تدریجی 
محدودیت های مس��افرتی در اس��تان هوبئی چین 
که شیوع ویروس کرونا از آنجا آغاز شد، نقش اصلی 
را داشته اند. در پی قرنطینه این استان در اواخر ماه 
ژانویه ح��دود ۶۰ میلیون نفر مش��مول محدودیت 

سفر شدند.
در تاریخ ۱۰ م��ارس، این اس��تان اولین کدهای 
بهداش��تی را ب��رای س��اکنانی ک��ه در این اس��تان 

می خواستند سفر کنند، صادر کرد.
رنگ ای��ن کده��ای بهداش��تی بر اس��اس بانک 
اطالعات��ی کنترل ش��یوع در هر اس��تان ب��ه افراد 
اختصاص داده می شوند: افرادی که ابتالی آنها تأیید 
شود یا مشکوک یا بدون عالمت باشند و یا افرادی که 
تب داشته باشند، کد قرمز رنگ را دریافت می کنند. 
مخاطبان نزدی��ک آنها نیز کد زرد رن��گ را دریافت 
می کنند و افرادی که هیچ سابقه ای در بانک اطالعات 
ندارند، کد سبز را دریافت می کنند - به این معنی که 

آنها سالم هستند و می توانند سفر کنند.
رنگ کدهای کی��و آر آزادی افراد برای جابجایی و 
سفر را تعیین می کند: دارندگان کد سبز مجاز به سفر 
در استان هستند، دارندگان کد کهربایی رنگ مجاز به 
مسافرت نیستند و دارندگان کد قرمز نیز تحت درمان 

و قرنطینه قرار می گیرند.
کلیه س��اکنان و بازدیدکنندگان ک��ه قصد ترک 
استان هوبئی و شهر ووهان را دارند نیاز به کد کیو آر 

سبز رنگ در تلفن های همراه خود دارند.
البته ای��ن کدهای بهداش��تی مش��کالتی هم به 
همراه دارند و مصون از اش��تباهات فناوری نیستند 
چرا که چندین مورد خطای این برنامه نیز در برخی 

استان های چین گزارش شده است.
با این حال چین با چنین تمهیداتی ظاهرا توانسته 
از گس��ترش و شیوع بیش��تر این بیماری جلوگیری 
کند و حاال مردم این کش��ور پرجمعی��ت بر خالف 
س��ایر کش��ورهای دنیا که همچنان در مرحله  پیک 
بیماری هستند و هر روز هزاران نفر از مردم شان را از 
دست می دهند، سرکار می روند و به زندگی روتین و 

معمولی برگشته اند. 
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