
کیفیت اینترنت
چالش اصلی آموزش مجازی

با ش��یوع کرونا که امکان آموزش حضوری میسر نیست، 
توجه به آموزش الکترونیکی پررنگ شده است. درکشور ما 
که تا پیش از این آموزش الکترونیکی س��هم اندکی از سبد 
آموزشی را داشته لزوم توجه به کیفیت آموزش الکترونیکی 
در بازار داغ وبینارها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته 

است.
ایرنا - کمپین آموزشی »هرکجا، هر زمان، یادگیری« که 
همزمان با نخستین روزهای شیوع بیماری کرونا در ایران و 
شرایط قرنطینه کلید خورد، با همکاری آکادمی اینفوگرام 
و ایلیا آکادمی به عنوان برگزارکنندگان این کمپین رایگان 
توانسته تاکنون معادل ۹۱۵۳۱ ساعت آموزش الکترونیکی 

ارائه کند.
»فاطمه کاظمی« یکی از برگزارکنن��دگان این کمپین 
درباره اهمیت آموزش الکترونیکی در این روزها اظهار کرد: 
رشد آموزش الکترونیکی در س��بد آموزشی کشور و تغییر 
الگوی مصرف و اس��تفاده از روش های آنالین باعث توسعه 
بس��ترها و روش های آموزش مجازی شد؛ به نحوی که این 
تجربه دوماهه تمام سیستم آموزشی دنیا را متحول کرده و 

میزان و کیفیت آموزش آنالین را افزایش داد.
وی با تاکید بر مقوله مسوولیت اجتماعی عنوان کرد: عمل 
به مسوولیت اجتماعی در بین س��ازمانها به دلیل نبود نگاه 
مالی، فرهنگ احترام به جامعه و مسوولیت پذیری را پررنگ 
کرده و در شرایط کنونی عالوه بر متنفع شدن افراد  و کسب و 
کارهای آسیب دیده باعث ارتقای نگاه سیستمی و علمی شده 
و قطعا تاثیرات این رش��د ب��ه تمام اجزای جامعه س��رایت 
می کند. وی جوان محوری را رویکرد اصلی کمپین دانست 
و گفت: رویداده��ای کمپین با محور آم��وزش موضوعات 
موردنی��از جوانان برنامه ریزی ش��ده و با توجه به ش��رایط 
کنونی، بر رئوس مدیریت کس��ب و کارها، انتقال تجربه به 

استارتاپها و ارتقای مهارت های نوآورانه می پردازد.
کاظمی  با اشاره به اینکه شیوع کرونا با ایجاد دورکاری و 
شرایط قرنطینه اوقات فراغت افراد را افزایش داد، بیان کرد: 
توجه به مقوله آموزش های مجازی توسط اینفلِوئنسرها و 
فعاالن استارتاپی این روزها در حال پیگیری است و درحدود 
70درصد دوره های آموزش آنالی��ن بصورت رایگان برگزار 
می شود و به دلیل شرایط موجود مورد استقبال کاربران قرار 
گرفته است. به گفته کاظمی، هرچند دراین روزها دوره های 
آنالین زیادی درحال برگزاری است اما نکته مهم دراین بین 
توجه به حرفه ای گرایی و علمی بودن آموزش هاست، چرا 
که ش��رایط کرونا باعث توجه مردم به آموزش الکترونیکی 
ش��ده و نباید این تجربه مفید را ب��ا وبینارهای غیراصولی و 
بدون منابع علمی  زایل کرد و به نوعی زدگی برای کاربران 
ایجاد کرد. چنانکه در بس��یاری از الیوه��ا و وبینارها، کاربر 
به دلیل ضعف اطالعات آموزش��ی در حین  جلسه از دوره 

آنالین خارج می شود.

پنجره

3 بخش خصوصی

اصالح مدل کسب وکارهای آنالین به سمت نیازهای مردم

خرده فروشی آنالین باید افزایش یابد
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی، شیوع ویروس کرونا می تواند 
تلنگری باشد برای اینکه  نگاهی به تغییر فاز کسب وکارهای آنالین داشته باشیم و عدد 
خرده فروشی آنالین و استفاده مردم از خدمات آنالین را افزایش دهیم و البته برای عبور 
از شرایط موجود، کسب وکارها باید یک برنامه ریزی حداقل ۱۸ ماهه و یک سال و نیمه 

انجام دهند.
ایسنا - طبق گزارش سازمان فناوری اطالعات، تنها ۲۹ درصد کسب وکارها از این 

شرایط تاثیر مثبت گرفته اند و مهم ترین چالش این کسب وکارها، کاهش تقاضاست.
نکته دیگر، نحوه مواجهه کسب وکارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک استارت آپ یا 
بنگاه اقتصادی، برای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر خود، به تعدیل نیرو دست بزند، 
یا مدل درآمدی خود را تغییر دهد، یا به سمت تعامالت جدید با سایر بازیگران و اجزای 
زنجیره ارزش خود برود، می تواند تأثیر ش��رایط جدید را برای آن بنگاه یا کس��ب وکار 

متفاوت سازد. 
 کسب وکارهای آنالین هم از تاثیر کرونا در امان نبودند

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی درباره تاثیر ویروس 
کرونا بر کس��ب وکارهای آنالین گفت: از زمانی که ویروس کرونا به کش��ور وارد شده، 
کسب وکارهای آنالین هم تحت تاثیر قرار گرفتند و از آثار منفی آن در امان نبودند. اگرچه 
بخش های اندکی مانند بخش محتوایی و بخش فروش کاالهای سوپرمارکتی توانستند 
تا حدی یک رشد مثبت را تجربه کنند، اما تعداد آنها کم بود و تعداد زیادی از کسب وکارها 
مانند حوزه های گردشگری، دلیوری و حتی کسب وکارهایی که اقدام به فروش کاالهای 

دیگر مانند کیف، کفش و پوشاک می کردند هم با کاهش فروش مواجه شدند.
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها به صورت کلی اتفاق خاصی برای کسب وکارهای آنالین 

رخ نداده و چه بسا ضررهای هنگفتی هم متوجه آنها شده است، درصورتی که پیش از 
این از طرف دولت آمارهای عجیب و غریبی مطرح شده بود مبنی بر اینکه کسب وکارهای 
آنالین در این مدت با رشد ۲00 درصدی مواجه شدند و گویی شرایط بسیار خوبی را پشت 
سر گذاشتند. عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی درباره شرایط ادامه دار 
شدن حضور کرونا در کش��ور بیان کرد: به نظر نمی رس��د ویروس کرونا در مدت زمان 
کوتاهی در آینده و به طور کلی در کشور و جهان از بین برود و احتماال کرونا تا چندین ماه 
همچنان با ما باشد. کسب وکارها باید یک برنامه ریزی حداقل ۱۸ ماهه و یک سال و نیمه 
انجام دهند تا بلکه بتوانند از این شرایط عبور کنند و این مساله شامل کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپ ها هم می شود. الفت نسب در ادامه با بیان اینکه این کسب وکارها در حال حاضر 
مهمترین نیازشان سرمایه در گردش است، افزود: بسیاری از آنها با بحران مواجه هستند 
و بدین ترتیب ما تا پایان فروردین و اردیبهشت با تعداد زیادی از کسب وکارهای کوچک، 
متوسط و حتی بزرگ مواجه هستیم که حتی شاید قادر به پرداخت حقوق پرسنلشان 
هم نباشند و این شرایط را برایشان بسیار دشوار می شود و چه بسا مجبور به تعطیل کردن 

کسب وکارشان شوند.
 لزوم اصالح مدل کسب وکارها به سمت نیازهای جامعه

وی به کسب وکارهای نوپا توصیه کرد: آنها در این ایام باید تا جایی که می توانند مدل 
کسب وکاری خود را به سمتی اصالح کنند که بتواند نیاز جامعه را پوشش دهد. باید به 
نکاتی توجه کنند از جمله اینکه امروز همه مردم به سمت استفاده از مایحتاج بهداشتی 
و رعایت نکات بهداش��تی رفتند و از طرفی س��عی می کنند در خیابان ها و فروشگاه ها 
حضور نداشته باشند، بنابراین کسب وکارها باید تا جایی که می توانند مدلشان را اصالح 
کنند و با آنچه که مردم می خواهند هم راستا شوند و از آن طرف حتما هزینه هایشان را تا 

جایی که می توانند کاهش دهند. وی درباره نقش دولت گفت: دولت هم می تواند در این 
زمینه به کسب وکارها کمک کند. برای مثال اگر می خواهد وامی  به کسب وکارها بدهد، 
درصورتی که منابعش هم اجازه می دهد، به جای قرار دادن مدت شش ماهه و ۱۲ ماهه 
برای بازپرداخت این وام ها، حداقل مدت دو سال را قراردهد. هرچند با توجه به کاهش 
چشمگیر قیمت نفت و وجود تحریم ها، دولت هم خیلی منابعی ندارد و اگر برنامه ریزی 
مناسبی برای کسب وکارها نداشته باشیم، با تعداد زیادی کسب وکار تعطیل و به دنبال 
آن هم تعداد زیادی فرد بیکار در جامعه مواجه خواهیم ش��د و هزینه های زیادی بابت 
این بیکاری در بخش های مختلف گریبانگیر همه خواهد شد. عضو هیات مدیره اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی با تاکید بر لزوم تغییر فاز در میان کسب وکارهای آنالین گفت: 
امروز شاهدیم که بسیاری از مسووالن در کشور موضوع اقتصاد دیجیتالی را پیش کشیدند 
و به نظر می رسد تمایل بیشتری ایجاد شده که به خریدهای اینترنتی و غیرحضوی هم 
بیش از پیش پرداخته شود. البته این موضوع تا کنون در حاکمیت و دولت مشاهده نشده 
اما شیوع این ویروس و همه گیری آن می تواند تلنگری باشد و حاکمیت را به این سمت 
هدایت کند که نیم نگاهی به تغییر فاز کسب وکارهای آنالین داشته باشیم. الفت نسب با 
بیان اینکه در حال حاضر جمع خرده فروشی در ایران نهایتا ۱.۵ درصد به صورت آنالین 
انجام می شود و ۹۸.۵ درصد آن آفالین است، گفت: باید این مارکت را بزرگ تر کنیم و 
حجم خرده فروشی را به پنج درصد برسانیم و برای این کار سرمایه گذاری در بخش تجارت 
الکترونیک باید افزایش پیدا کند. در نهایت اگر دولت امروز برای این اقدامات برنامه ریزی 
کند، می تواند در چشم اندازهای سه ساله، پنج ساله و ۱0 ساله، عدد خرده فروشی آنالین 
و استفاده مردم از خدمات آنالین را افزایش دهد که این موضوع می تواند ثمرات زیادی 

برای کشور داشته باشد.

وان پالس ۸۰ درصد
 کارکنانش  را اخراج می کند

شرکت چینی وان پالس از اخراج ۸0 درصد از نیروی کار خود 
در کشورهای مختلف اروپایی خبر داده و این در حالی است که 

تنها دو هفته از عرضه گوشی وان پالس ۸ می گذرد.
مهر- وان پالس اعالم کرده ۸0 درصد از کارمندان خود را که 
در دفاتر منطقه ای این شرکت در نقاط مختلف اروپا مشغول به کار 

هستند، اخراج می کند.
هنوز مشخص نیست آیا این تصمیم ارتباطی با شیوع ویروس 
کرونا در نقاط مختلف اروپا دارد یا خیر. بخش عمده اخراج نیروی 
کار اروپایی وان پالس مربوط به کش��ورهای انگلیس، فرانسه و 
آلمان اس��ت. با توجه به اینکه در برخی از این دفاتر تنها سه نفر 
مش��غول به کار هستند، این اخراج های گس��ترده ممکن است 

موجب تعطیلی برخی دفاتر وان پالس نیز بشود.
وان پ��الس اعالم کرده قصد ن��دارد نیروهای کار خ��ود را در 
دانمارک، فنالند و هلند اخراج کند. وان پالس به تازگی هلسینکی 
پایتخت فنالند را به مرکز فعالیت های عملیاتی خود در قاره اروپا 

مبدل کرده است.
یک س��خنگوی وان پالس در این مورد گفته است: اروپا بازار 
مهمی برای وان پالس است و این شرکت قصد ندارد حضور خود 
را در این بخش از جهان متوقف کند. ما تنها در حال بازس��ازی 

استراتژیک فعالیت های خود در اروپا هستیم.

کاربران آیفون و آیپد نگران نباشند!
اپل به تازگی اعالم کرده که آس��یب پذیری و حفره امنیتی 
کشف شده در اپلیکیشن mail آیفون و آیپد، خطر جدی برای 

کاربران ایجاد نخواهد کرد.
ایسنا- در پاسخ به ادعای یک شرکت امنیت سایبری مبنی 
بر کشف حفره امنیتی و آسیب پذیری اپلیکیشن میل سیستم 
عامل آی او اس و احتمال دسترسی هکرها به اطالعات گوشی های 
آیفون و تبلت های آیپد، اعالم کرده که این آسیب پذیری موجب 
افشای اطالعات کاربران شده و تهدید جدی برای حریم خصوصی 

آنها به شمار نخواهد رفت.
 ZecOps پیشتر کارشناسان و محققان فعال در موسسه
فعال در زمینه امنیت سایبری از کشف یک حفره امنیتی جدید 
در اپلیکیشن mail سیستم عامل ios خبر دادند که به هکرها 
امکان دسترسی به گوشی های آیفون و تبلت های آیپد را می دهد 
و بدون آنکه کاربر بر روی لینک های آلوده در اپلیکیشن میل در 
ios کلیک کند، دستگاه مورد نظر آلوده شده و در اختیار هکرها 
و مهاجمان س��ایبری قرار خواهد گرفت. به گفته محققان این 
شرکت، هکرها حداقل به مدت دو سال از این آسیب پذیری برای 
دسترس��ی به اطالعات ۶ هدف بلند پایه در جهان سوء استفاده 
کرده اند. حاال به نظر می رسد که اپل سعی دارد با عادی جلوه دادن 
موضوع نگرانی های به وجود آمده برای حریم خصوصی کاربران 
را برطرف کند و به همین سبب اعالم کرده است که این مسأله 
خطر و تهدید جدیدی برای حریم خصوصی کاربران آیفون و آیپد 

فشار نخواهد رفت.
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تعداد شتابدهنده های کشور
 از ۵۰ عبور کرد

رئیس مرکز شتابدهی و نوآوری گفت: تعداد شتابدهنده های 
دارای تاییدیه در سال قبل به ۵۵ واحد افزایش یافت. پیش بینی 

می شود این تعداد در سال جاری رشد تصاعدی داشته باشد.
معاونت علمی - مهدی عظیمیان با اشاره به رشد کمی و کیفی 
تعداد شتابدهنده ها، در بازه زمانی ۱۲ ماهه اخیر اظهار کرد: توسعه 
کمی  و کیفی شتابدهنده ها پیش نیازی اساسی در مسیر افزایش 
کمی و پویایی استارت آپها و کسب و پارهای جدید است. بر این 
اساس این مرکز سعی دارد تا موانع رشد شتابدهنده ها مرتفع شود.

رئیس مرکزش��تابدهی نوآوری افزود: تعداد شتابدهنده های 
دارای تاییدیه در سال ۱۳۹۸ به ۵۵ واحد افزایش یافت و امیدوار 

هستیم این رقم در سال جاری با رشد بیشتری همراه باشد.
رئیس مرکز شتاب دهی نوآوری به بسته حمایتی تدوین شده 
جهت حمایت از فعالیت این مرکز، اش��اره کرد و اظهارکرد: این 
حمایت ها از طریق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
بصورت تسهیالت یا حمایت های بالعوض است،  بسته حمایت 
مالی در دو بخش تعریف شده است،  یک سرفصل حمایت مالی 
شامل تسهیالتی می شود که در قالب تامین هزینه رهن فضای 

کاری و به صورت قرض الحسنه به آنها پرداخت می شود.
عظیمیان گفت: همچنین به ازای استارت آپهای موفق خروجی 
از شتابدهنده، مبالغ بالعوضی نیز به شتاب دهنده های عضو مرکز 
تخصیص می یابد که مبلغ مذکور حداکثر برای ۲0 استارت اپ 

موفق خروجی پرداخت می شود.

مخالف نحوه رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان در سال 9۸ هستیم

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران بابی��ان اینکه رفع 
تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان همچون دستورالعمل سال 
۹7 خواهد بود، گفت: آخرین مهلت بازگش��ت ارز سال ۹۸ آخر 
تیرماه سال ۹۹ خواهد بود. در همین زمینه جمشید نفر رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از مخالفت با این 

تصمیم خبر داد.
اتاق ایران - حمید زادبوم، اخذ این تصمیم را بر اساس 
تالش های صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان 
توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی دانست. تصمیمی که به 
باور جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی 
اتاق ایران مخالفت صادرکنندگان در ش��رایط فعلی را به 

همراه دارد.
وی گفت: تنها مشورت کردن برای تصمیم ها کفایت نمی کند. 
درست است که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره این 
تصمیم با اتاق بازرگانی مشورت داشتند، اما در همان جلسات هم 
پیشنهادهای خود را ارائه و اعالم کردیم که موافق این تصمیم به 
این صورت نیستیم، چون در توان صادرکنندگان نیست. بااین حال 
متأسفانه تجربه نشان داده که بانک مرکزی در اعمال سیاست  ها 

خودمحور است.

New Tab

دریچه

زمان عرضه آیفون SE پالس 
مشخص شد

معرفی و عرضه گوش��ی میان رده آیفون SE پالس 
تحت تاثیر ش��یوع گس��ترده ویروس کرونا و تعطیلی 
کارخانه ه��ای اپل، احتم��اال تا نیمه دوم س��ال ۲0۲۱ 

میالدی به تعویق خواهد افتاد.
ایس�نا- آیف��ون SE جدید ک��ه اخیرا ب��ه عنوان 
جایگزین گوشی آیفون ۸ با نمایشگر ۴.7 اینچی معرفی 
و رونمایی ش��د، برای آن دس��ته از کاربرانی که عالقه 
زیادی به اس��تفاده از گوش��ی های بزرگ مجهز به پنل 
نمایشگرهای بزرگتر از حد نرمال ندارند، بسیار جذاب و 

کاربردی به نظر می رسد. 
طبق گزارش های پیشین، به نظر می رسد که آیفون 
SE پالس احتماالً با نمایش��گری بزرگت��ر در آینده ای 
نزدیک معرفی ش��ده و تبدیل به یکی از محبوب ترین 

گوشی های میان رده در بازارهای جهانی خواهد شد.
اما حاال تازه ترین اخبار منتش��ر ش��ده در وب سایت 
macrumors ب��ه نقل از مینگ چ��ی کو، تحلیلگر 
ارش��د محصوالت اپ��ل، حاکی از آن اس��ت که معرفی 
و عرضه گوش��ی می��ان رده آیفون SE پ��الس اپل به 
احتمال زیاد تحت تاثیر ش��یوع گسترده ویروس کرونا 
که منجر به تعطیلی و توقف خطوط تولید بس��یاری از 
کارخانه های اپل و مش��کل در تامین قطعات موردنیاز 
ساخت گوشی های آیفون شد، تا نیمه دوم سال آینده 

یعنی ۲0۲۱ میالدی به تعویق خواهد افتاد. 
به عقیده بسیاری از کارشناس��ان و تحلیلگران فعال 
 SE در حوزه فناوری از آنجایی که اپل با معرفی آیفون
، تولید مدل ه��ای آیفون ۸ و ۸ پ��الس را متوقف کرده 
بنابراین منطقی به نظر می رس��د که یک نسخه بزرگتر 
یعنی آیف��ون SE پالس با یک نمایش��گر باالی ۵ اینچ 
معرفی و عرضه خواهد ش��د تا بدین وسیله نظر و توجه 
طرفداران و کاربرانی که تمایل به خریداری و استفاده از 
گوشی های میان رده مجهز به نمایشگرهای بزرگ دارند 

را نیز به سمت و سوی خود جلب کند.
پیشتر بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران حوزه 
فناوری برآورد کرده بودند که گوشی آیفون SE پالس 
در کنار س��ری آیفون ۱۲ ده که احتم��االً اندکی دیرتر 
از موعد همیشگی و اواس��ط پاییز سال جاری میالدی 
معرفی می شوند، به طور رس��می  از سوی اپل رونمایی 

خواهد شد.

New Tab

پیامک چگونه گوشی خود را ضدعفونی کنیم

دو بازارچه مرزی بین ایران 
و پاکستان به زودی فعال می شود

مهر- سخنگوی گمرک ایران گفت: بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین بعد از بیش از دو ماه توقف فعالیت، در روزهای آینده برای تجارت دو طرفه ایران و پاکستان بازگشایی می شود. 
روح اله لطیفی اظهار داشت: پس از پیگیری های صورت گرفته، از جمله ارسال نامه رئیس کل گمرک ایران به همتای پاکستانی اش، و تالش های دستگاه های مسوول در حوزه دیپلماسی 

و تجارت، مقامات پاکستانی با تاکید بر اجرای پروتکل های بهداشتی، و ادامه تجارت دو طرفه ایران وپاکستان، بازگشایی بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین را مورد پذیرش قرار دادند.

همه گیری ویروس کرونا به طور حتم به مردم کل جهان ی��اد داد که بعد از بازدیِد هر جای 
عمومی دست های خود را کاماًل بشویند و کمتر دستشان را به صورت خود بزنند. با این حال، 
هنوز هم افرادی هستند که بهداش��ت گجت ها را جدی نگرفته یا پشت گوش می اندازند؛ به 
خصوص آن هایی که در روز صدها بار به آن ها دست می زنیم و بعدش با همان دست، صورت 

خود را لمس می کنیم. 
آی تی من- از آنجا که گوشی های موبایل دستگاه هایی هستند که روزانه بیشترین استفاده 
را از آنها می کنیم، ضدعفونی کردن آنها بسیار امر مهمی است که در این گزارش به چگونگی 

پاکیزه سازی آنها می پردازیم.
 چرا باید گوشی های هوشمند خود را ضدعفونی کنیم؟

اولین چیزی که باید به یاد داشت این است که ویروس کرونا می تواند در دمای اتاق زنده مانده 
و روی سطوح فلزی، شیشه ای سرامیک و پالستیکی تا چند روز همچنان بنشیند و مسری 
باشد. این ویروس به دو روش روی گوشی می ماند: یا به صورت قطرات ریز وقتی فردی نزدیک 
شما سرفه کند و یا از طریق دست های خودتان بعد از دست زدن به دستگیره ی در، دکمه های 
آسانسور و غیره. اگر هرگز گوشی خود را به فرد دیگری نمی دهید )اصالً در این روزها چرا باید 
چنین کار کرد؟( و از رهگذری دعوت نکرده باشید بیاید روی گوشی شما سرفه کند، پس احتمال 
سرایت این ویروس به صورت هوابرد برایتان کم خواهد بود. انتقال از طریق دست به مدت زمان 

تماس بستگی داشته و به ازای هر میکروارگانیسم هم متفاوت است.
بنابراین، بهتر اس��ت مبنا را بر این بگذاریم که اگر بعد از تماس با منبع عفونت و به تبع آن 
نُشستن دست هایتان به اسمارت فون خود دست بزنید، این ویروس می تواند به شما منتقل شود. 
این را هم فراموش نکنید که دست ها تنها راه تسری این ویروس نیست: اغلب وقتی با گوشی 
خود حرف می زنیم سطح آن به صورت و گوش ما برخورد دارد و همین می تواند راه انتقال باشد. 

به طورکلی، بهتر است مرتباً اسمارت فون خود را ضدعفونی کنید- هر بار که برمی گردید خانه.
 چطور گوشی هوشمند خود را از شر کرونا خالص کنیم؟

از میان رایج ترین محصوالت خانگی، بهترین محصوالت برای مقابله با ویروس کرونا اتانول 
)C2H5OH(، ایزوپروپیل )C3H7OH(، هیدروژن پراکسید )H2O2( و سدیم 
هیپوکلریت )NaClO( می باشد. گفته می ش��ود الکل ایزوپروپیل کمترین ضرر را برای 
پوشش اولئوفوبی دارد؛ در حقیقت به انگشتان اجازه می دهد تا بدون آنکه اثر انگشتشان را روی 
صفحه نمایش بزنند به جهت های مختلف صفحه را اسالید کنند. بنابراین اگر می توانید آن را در 
قالب اسپری یا دستمال مرطوب استفاده کنید. اتانول و هیدروژن پراکسید هم باید تنها حکم 
یک بک آپ را داشته باشد- این گزینه را زمانی که هیچ جایگزین دیگری ندارید به شما توصیه 
می کنیم. آن ها با استعمال مکرر می توانند براحتی پوشش اولئوفوبی را خراب کنند. بسته به 
پوشش، شاید حتی یک بار برای این آسیب کافی باشد )دلتان که نمی خواهد آن یکبار، روی 

نمایشگر گوشی تان امتحان شود؟(.
در مورد غلظت هم باید گفت حد مناسبش بین 70 تا ۸0% است. الکل های %۱00 
خیلی سریع می پرند. برای گرفتن بهترین نتیجه ها به راه حل ضدعفونی ای نیاز دارید 
که برای یک دقیقه روی سطح بنش��یند. غلظت کمتر از طرفی در کشتن ویروس 
کارایی کمتری دارد. برای همین هم هست که نباید به جایگزین های دیگر فکر کنید 
چون غلظت آن ها از 70 درصد، خیلی پایین تر است. از ریختن محلول ضدعفونی روی 
کانکتورها، بلندگوها و سایر بخش های باز اسمارت فون )حتی اگر ضدآب هم باشد( 
خودداری کنید. در عوض یک پد پنبه ای برداشته آن را در محلول خیسانده و به همه ی 
بخش های دستگاه با خیال راحت بمالید. هیچ نیازی به سفت فشار دادن ندارد؛ فقط 
کل سطح را با مایع پوشش دهی کنید. کلرهگزیدین در بخش ضدعفونی عالی عمل 

می کند اما کمتر توانایی مقابله با ویروس کرونا را دارد پس در این مورد خاص آن را 
توصیه نمی کنیم.

 روش های جایگزین
اگر ضدعفونی کننده های شیمیایی برای شما مناسب نیس��تند، راه های دیگری هم برای 
بهداشت گوشی هوش��مندتان وجود دارد. برای مثال تابش فرابنفش. یا می توانید هر بار که 
بیرون می روید گوشی خود را داخل کیسه ی پالستیکی سربسته ای قرار داده و بعد فوراً کیسه 
را دور بیاندازید )ویروس کرونا می تواند روی پلی اتیلن هم به مدت زیادی زنده بماند(. شاید کار 
چندان شیکی نباشد اما به هر حال از کارایی اش کم نمی کند و در اصل مهم هم همین است )در 
امان ماندن شما از خطرات جانی این ویروس(. گزینه ی دیگر هم این است که تا وقتی نیازی به 
استفاده از گوشی خود ندارید به آن دست نزنید. همچنین حواستان به گجت های دیگری که در 
مکان های عمومی هستند نیز باشد: تبلت ها، لپ تاپ ها، ساعت های هوشمند، هدفون ها و غیره. 
همچنین رفتن به وبسایت محصول و خواندن دستورالعمل های تولیدکننده در مورد روش های 

تمیز کردن محصول نیز توصیه می شود.
  توصیه های ضدعفونی کردن گوشی هوشمند

 پیش از پاک کردن اسمارت فون خود، محتواهای راه حلی که استفاده می کنید را بررسی 
کنید.

 از استفاده از الکل اتیل یا هیدروژن پراکسید خودداری کنید- آن ها می توانند به پوشش 
اولئوفوبیک آسیب بزنند.

 برای پاک کردن اسمارت فون، بهترین گزینه الکل ایزوپروپیل است.
  بهترین غلظت الکل برای کشته شدن ویروس کرونا بین 70 تا ۸0 درصد است.

  اسمارت فون خود را هر بار که به خانه برمی گردید پاک کنید.

دومین گزارش »اقتصاد کرونا« از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو منتشر شد

گذر اقتصاد از بحران کرونا؛ 12 پیشنهاد برای تامین مالی

پیشنهاد

دومین گزارش در پایگاه جامع مستندات »اقتصاد دوران کرونا« 
که از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

راه اندازی شده به موضوع »تأمین مالی« اختصاص دارد.
اتاق ایران - دبیرخانه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش 
خصوصی در راس��تای آس��یب های اقتصادی ناش��ی از ش��یوع 
ویروس کرونا و اطالع فعاالن اقتصادی از آخرین تصمیم گیری ها 
در وب س��ایت خود اقدام به انتشار و به روزرس��انی آیین نامه ها، 
دس��تورالعمل ها، پژوهش ها، مکاتبات و همچنین پروتکل های 
بهداشتی واحدهای صنعتی ابالغ شده با عنوان »اقتصاد کرونا« 
کرده است. همچنین قرار است سلسله گزارش هایی را در حوزه های 
مختلف اقتصادی تهیه کرده و در وب س��ایت خود منتشر کند. 
نخستین گزارش مربوط به حوزه مالیات بود که شامل تصمیمات 
و اقدامات اخیر انجام شده از سوی دولت در حوزه مالیات به عالوه 
پیشنهادهای مالیاتی ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف 
برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور بود.

دومین گزارش به موضوع تأمین مالی اختصاص دارد و حاوی 

تصمیم��ات و اقدامات اخیر انجام ش��ده دول��ت در حوزه تأمین 
مالی کس��ب وکارها و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به عالوه 
پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف برای 

گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور است.
در گ��زارش اخیر به چه��ار اقدامی که از س��وی دولت صورت 
گرفته، اشاره شده است که شامل »امهال و ارائه تنفس بازپرداخت 
تسهیالت بانکی«، »ارائه تس��هیالت توسط بانک ها و مؤسسات 
اعتباری«، »تعلیق محرومیت و محرومیت های ناشی از چک های 
برگشتی« و »افزایش فرصت سه ماهه در مورد تسویه نقدی بدهی 

غیر جاری ناشی از تسهیالت اعطایی تولیدی ریالی« می شود.
در ادامه نیز ۱۲ پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه تأمین 

مالی را تشریح می کند:
۱- افزایش مدت ف��روش اعتباری مواد اولیه توس��ط صنایع 

باالدستی به تولیدکنندگان پایین دستی به مدت ۶ ماه
۲- کاهش مبلغ پیش پرداخت در گشایش LC ریالی برای خرید 

مواد اولیه توسط صنایع پایین دستی

۳- گس��ترش تعداد گروه های اقتصادی منتخب دولت )۱0 
رسته اقتصاد آسیب دیده( برای استفاده از تسهیالت تأمین مالی 

نظام بانکی
۴- آزادسازی س��پرده واحدهای تولیدی که بابت تسهیالت 
دریافتی از نظام بانکی بدون سود مسدود و در اختیار بانک ها است

۵- افزایش تضمین های دولتی در اعطای وام به کسب وکارهای 
خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا، فعالیتشان 

مختل شده است.
۶- تسهیل و گسترش س��ریع اس��تفاده از ظرفیت اوراق گام 
)گواهی اعتبار مولد( که دس��تورالعمل آن در آذرماه ۹۸ توسط 

شورای پول و اعتبار ابالغ شد
7- تسهیل و گسترش اس��تفاده از ظرفیت های بازار سرمایه 
)انتشار اوراق( و سایر روش های تأمین مالی برای تأمین نقدینگی 

واحدهای اقتصادی
۸- تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب های دریافتنی 

بنگاه ها توسط مؤسسات مالی مجاز

۹- استفاده از روش های س��لف یا پیش فروش کاال و خدمت 
برای سال جاری

۱0- اعطای خط اعتباری به کس��ب وکارها، مشروط به حفظ 
نیروی کار تا شهریورماه بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد 
شاغالن برای پرداخت بخشی از هزینه های ثابت بنگاه ها شامل 

حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه
۱۱- تعمیم تسهیالت تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین 
در بین گروه ه��ای اقتصادی منتخب دولت )ب��ا توجه به گردش 
چک های توزیع کنندگان بین تولیدکنندگان م��واد اولیه در هر 

زنجیره تأمین(
۱۲- نظارت بر اجرای بی قید و ش��رط بخشنامه های حمایتی 
بانک مرکزی و عدم ارجحیت بخش��نامه های داخلی بانک ها بر 

این بخشنامه ها
گزارش های بعدی اقتصاد کرونا به سایر حوزه های مهم نظیر 
تأمین اجتماعی، زنجیره تأمین، توسعه صادرات و حوزه اقدامات 

قضائی اختصاص خواهد یافت.

تعدیل اجباری نیروی کار در بازار موبایل شیراز
بازار

ش��یوع ویروس کرونا در ایران، همه چیز از جمله بازار 
موبایل و لوازم الکترونیکی را تح��ت تاثیر خود قرار داده 
اس��ت حاال بازار موبایل ش��یراز که در دو س��ال اخیر با 
مش��کالتی مانند اجرای ریجس��تری گوش��ی، تحریم و 
نوس��انات نرخ ارز، روزهای پر از رکودی را پش��ت س��ر 
گذش��ته، با یک چالش جدید دیگر روبه رو ش��ده است؛ 

شیوع ویروس کرونا.
ایلنا - برخی فروشندگان موبایل شیراز اعالم می کنند 
در ش��رایطی که پس از دو ماه تعطیلی مغازه ها، فعالیت 
خود را آغاز کرده اند اما مشکالتی مانند هزینه اجاره بها، 
دارایی، حقوق کارکنان، و... مشکالت آنها را چندین برابر 
کرده است. همچنین در حالی که طبق تجربه سال های 
گذشته معموال در ماه پایانی و روزهای آخر سال با رشد 
فروش گوشی موبایل مواجه بودیم، سال ۹۸ رویه تغییر 
کرد و بازار رونق خود را از دس��ت داد؛ این موضوع از یک 
طرف ناشی از تعطیلی بسیاری از فروشگاه هاست که این 
روزها به دلیل جلوگیری از ش��یوع کرونا تصمیم به این 
کار گرفته ان��د و از طرف دیگر بازار هم با کاهش ش��دید 
تقاضا مواجه اس��ت و به نظر می رس��د گوشی در اولویت 
خرید مردم در شرایط بحرانی نیست و فعال از سبد خرید، 

خارج شده است.
  افزایش 30 درصدی قیمت موبایل در روزهای 

اخیر
در همی��ن راس��تا ریی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران و 
فروش��ندگان تلفن و لوازم جانبی ش��یراز ب��ا بیان اینکه 
قیمت گوشی موبایل در روزهای اخیر ۳0 درصد افزایش 
پیدا کرده است، می گوید: عواملی مانند افزایش نرخ دالر، 
نبود جنس، تعطیلی بازارهای موبایل فروشی ووارد نشدن 

گوشی موبایل به کشور، باعث شده که قیمت موبایل گران 
شود. سید علی دستغیب با بیان اینکه در حال حاضر مردم 
به دلیل نداشتن قدرت خرید به هیچ وجه تمایلی به خرید 
گوشی موبایل ندارند، می افزاید: اگرچه حدود چند روز از 
آغاز به کار مغازه های موبایل فروشی در شیراز می گذرد، 
اما مردم تنها برای تعمیرات به مغازه های موبایل فروشی 

مراجعه می کنند.
 انص�راف 7 موبایل فروش از ادام�ه فعالیت در 

سال جدید
رییس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم 
جانبی ش��یراز با بیان اینک��ه از اوایل س��ال ۹۹ تاکنون، 
حدود 7 نفر از مغ��ازه داران از ادام��ه فعالیت در فروش 
موبایل انصراف داده اند، می افزاید: با توجه به واقعیت ها 
و مش��کالت موجود، بی ش��ک در آینده ب��ازار موبایل با 
مش��کالت عدیده ای مواجه می ش��ود. دس��تغیب ادامه 
می دهد: در حال حاضر حداقل قیمت یک گوشی موبایل 
ساده با برندسامسونگ، حدود دو میلیون و 700 الی ۸00 
هزار تومان است؛ این در حالی است که قیمت یک گوشی 
موبایل در دو سال گذشته ۱۵0 الی ۲00 هزار تومان بود.

رییس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم 
جانبی ش��یراز با بیان اینکه متوس��ط و میانگین قیمت 
گوشی های موبایل به ۵ میلیون تومان رسیده ، می گوید: 
در حال حاضر قیمت یک گوش��ی آیفون به ۲۸ الی ۲۹ 

میلیون تومان رسیده است.
  فاصله زیاد جیب مردم با قیمت موبایل

وی با بیان اینکه ق��درت خرید مردم ب��ه هیچ وجه با 
قیمت های گوش��ی موبای��ل همخوانی و براب��ری ندارد، 
می افزاید: در شرایط فعلی نرخ تورم با واقعیت ها و جیب 

م��ردم همخوانی ن��دارد. رییس اتحادی��ه تعمیرکاران و 
فروش��ندگان تلفن و لوازم جانبی ش��یراز خاطر نش��ان 
می کند: کاه��ش قدرت خرید مردم باعث ش��ده که فکر 
خرید موبایل را از سرشان بیرون کنند. وی با بیان اینکه 
شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مغازه ها، مشکالت زیادی 
را برای این قشر ایجاد کرد، ادامه می دهد: بیشتر فعاالن 
موبایل در مغازه های استیجاری فعالیت می کنند بنابراین 

تعطیلی بازار، مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده است.
  80 درصد مالکان اجاره بها را نبخشیدند

دستغیب با بیان اینکه بیشتر مالکان مبلغ اجاره بهای 
مغ��ازه داران را نبخش��یدند، می افزاید: اگرچ��ه اتحادیه 
موبایل فروشان به بیشتر مالکان مغازه های موبایل تماس 
گرفت و خواستار بخشش اجاره بها شد، اما تنها عده ای 
اقدام به بخش��ش اجاره بها کردند این در حالی است که 
حدود ۸0 درصد مال��کان، مبلغ اجاره به��ای مغازه ها را 
نبخش��یدند. رییس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان 
تلفن و لوازم جانبی ش��یراز در ادام��ه از پرداخت نکردن 
بیمه بیکاری انتقاد می کند و می گوید: اگرچه مقرر ش��د 
که دولت در جهت حمایت از کارگران و افراد، مبلغ بیمه 
بیکاری را به این افراد بپردازد اما عدم پرداخت این مبلغ 

حق بیمه مشکالت کارگران را دو چندان کرده است.
  سرگردانی مغازه داران

دستغیب با اشاره به اینکه در حال حاضر مغازه داران و 
پرسنل موبایل فروشان شیراز سرگردانند، ادامه می دهد: 
در روزهای گذشته اداره دارایی هم پیامی را به مغازه داران 
ارسال کرده و خواستار پرداخت بدهی مغازه داران شده 
است که این هم بر مشکالت کاسبان افزوده و مشکالت 
آن ها را دوچندان کرده است. وی با بیان اینکه دولت هیچ 

حمایتی از مغ��ازه داران نکرده اس��ت، می گوید: در حال 
حاضر مردم و مغازه داران و موبایل فروش��ان به ش��دت 

تحت فشارند.
  تعطیلی دو ماهه و زیان 20 میلیونی

دس��تغیب می افزاید: در دو ماه اخیر و در پی ش��یوع 
کرونا در ایران و  نبود درآمد و مش��کالت دیگر باعث شد 
تا موبایل فروش��ان به ناچار نیروهای خود را تعدیل و به 
حداقل برسانند. یکی از مغازه داران موبایل فروشی با بیان 
اینکه  به ش��دت در بخش تامین هزینه با مشکل مواجه 
ش��دیم، می گوید: تعطیلی مغازه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و افزایش قیمت ها، مش��کالت عدیده ای را برای ما 
ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت 
گوشی موبایل به شدت و حدود ۵0 الی ۶0 درصد گران 
شده است، می افزاید: اما وسایل جانبی و هزینه تعمیرات 
خیلی افزایش پیدا نک��رده و اجناس این بخش حدود ده 

درصد افزایش قیمت داشته است.
این مغازه دار در ادامه با بیان اینکه نبود گوشی موبایل 
در بازار و عدم واردات گوشی باعث شده که مغازه داران 
به ص��ورت دلخواهی و س��لیقه ای قیم��ت تعیین کنند، 
می گوید: به طور مثال قیمت گوش��ی آ ۱0 سامس��ونگ 
که در گذشته حدود یک میلیون و ۸00 هزار تومان بود، 

در حال حاضر به حدود سه میلیون تومان رسیده است.
این مغازه دار با بیان اینکه دو ماه تعطیلی باعث ش��د 
که هزینه هایی زیادی به ما تحمیل ش��ود ادامه می دهد: 
با توجه به اینکه هزینه اج��اره مغازه ما حدود دو میلیون 
و پانصد هزار تومان اس��ت و دیگر هزینه ها مانند حقوق 
پرس��نل و ...، باعث ش��د که در این دو م��اه ۲0 میلیون 

تومان ضرر کنیم.
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