روزنامه سراسری صبح ایران

ای پادشه خوبان ،داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد ،وقت است که باز آیی
دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
حافظ

خبر

دوقطبی تولید داخل و واردات
تجهیزات فناوری

به گفته دبیر کمیســیون شبکه ســازمان نظام صنفی رایانهای ،تکنولوژی و
تجهیزات هایتک در  ۴۰سال گذشــته همواره تحریم بودند و واردکنندگان
در حالی همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات تحت فشــار هســتند که هر
تجهیزی که با تاخیر وارد شــود ،کشور از کسب درآمد و تکنولوژی مدرن باز
میماند.
به گزارش ایسنا ،اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر)
با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کاالهای فناوری اطالعات توسط سازمان
تنظیم مقررات ارتباطات (رگوالتوری) و وزارت صمت ،خواســتار ایجاد بهبود
در این روند شدند ،زیرا معتقد بودند رگوالتوری ناخواسته به قاچاق کاال ،ورود
کاالی بیکیفیت ،مشــکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی
دامن زده است.
کمیسیون شبکه ســازمان نصر با این استدالل که آییننامه فعلی تایید نمونه
تجهیزات آیتی  ۱۳ســال پیش تصویب شــده و اکنون کاســتیهایی دارد،
درخواست تصویب آییننامه دیگری دارد با این هدف که مشکالت فعلی حل
و تسهیلگری انجام شود ،از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد ،کاالی باکیفیت
عرضه شود ،قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد .بهتازگی نیز سازمان نظام
صنفی رایانهای کشور (نصر) در نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی ،خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری
اطالعات در  ۱۳سال گذشته شد.
اهمیت فناوری در دوران کرونا
در این راســتا احسان زرینبخش  -دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی
رایانهای -در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به تاثیرگذاری فناوری اطالعات بر
انجام بســیاری از امــور و فعالیتها در دوران کرونا بیــان کرد :بحران کرونا
باعث شد بخش عمدهای از فعالیتها در کشور نزدیک به دو ماه متوقف شود
و اهمیت فناوری اطالعات با استفاده مردم و سازمانها از دورکاری ،برگزاری
جلســات و وبینارها ،آموزش مجازی دانشآموزان و دانشــجویان ،خریدهای
اینترنتی ،ایجاد ســرگرمی با نمایش فیلم و سریالها و نقل و انتقالهای مالی
بیش از پیش مشخص شد.
وی با بیان اینکه درحال حاضر نزدیک به ســه ماه طول میکشد تا تجهیزات
 ICTوارد زیرساختها شــود ،افزود :صرف نظر از خواب سرمایه ،تحریمها،
جهش نرخ ارز و بسیاری مسائل دیگر ،هرچه این روند با تاخیر بیشتری همراه
باشد ،مردم با زمان طوالنیتری از این خدمات بهرهمند میشوند .در وضعیتی
که هنوز هم به مردم اعالم میشــود در خانه بمانید و کارهایتان را از طریق
دورکاری انجام دهید ،تنها با توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات میتوان
این کارها را انجام داد.
دبیر کمســیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه مصوبه تایید
نمونه تجهیزات  ICTوارد ۱۳امین سال خود میشود ،گفت :کمیسیون شبکه
ســازمان نصر از ســال  ۹۴در حال پیگیری این موضوع است تا تغییراتی در
جهت بهبود فضای کسبوکار در این مصوبه ایجاد شود .برخی از آزمایشگاهها
مدام اعالم میکنند تامینکنندگان تجهیزات برای ســود خودشان میخواهند
آییننامــه تایید نمونه را تغییر دهند و تجهیزاتی را که کارایی الزم ندارد ،وارد
کنند ،در حالی که این آزمایشــگاهها ،گزارش آزمون را با جزئیات به بهرهبردار
نمیدهند و منتشر نمیکنند که این موضوع خالف رویه استاندارد است.
زرینبخــش در ادامه توضیح داد :هنگام انجام ارزیابی تجهیزات ،مســتنداتی
مانند ضبط فیلم و ســایر موارد وجود دارد که شــرکتهای واردکننده تقاضا
دارند که آزمایشــگاهها این فیلم log ،های ارزیابی و شکست زمان و هزینه
آزمایشهــا را ارائه دهند .تاکنون آزمایشــگاهها میگفتند این اطالعات جزو
داراییهای ماست و بهبهانه اصول محرمانگی این اطالعات را ارائه نمیکنند.
پرسشــی که مطرح میشود این است مگر میشود استاندارد محرمانه باشد و
چگونه تامینکنندگان باید مواردی را که محرمانه است و اطالعی از آن ندارند
را رعایت کنند؟ اکنون این شــائبه پیش آمده که ارائه این اطالعات منافع چه
کسانی را به خطر انداخته و چرا آزمایشگاهها این اطالعات را نمیدهند؟
تاییدیههای بینالمللی مورد تایید آزمایشگاههای داخلی نیست
وی ادامــه داد :از طرفــی تجهیزات امنیتی وارداتی کــه از مراجع بینالمللی
در حوزه اســتاندارد موفق به اخذ تاییدیه شــدهاند ،در داخل کشــور و از نظر
آزمایشــگاههای مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمیشــوند و این سوال مطرح
میشــود که آیا استانداردهای بین المللی ،در داخل کشور مورد قبول برخی از
آزمایشگاهها نیست؟ آیا استاندارد با تفسیر به رای افراد قابل تغییر است؟ جواب
این پرســشها چه بر اساس عدم آگاهی و یا تعمد باشد ،باید پیگیری شده و
در نهایت برای همه ذینفعان شفاف شود.
دبیر کمســیون شبکه ســازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه تنها راهی
که میتواند وضعیت را بدون تفســیر به رای مشخص کند ،عدد و رقم و آمار
اســت ،گفت :هر تامینکننده تجهیزات و واردکنند ه وظیفه دارد اطالعاتش را
در پورتال ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات وارد کند و پورتال سازمان تنظیم
مقررات ارتباطات هم این قابلیت را دارد که این آمار را منتشــر کند .آمار به ما
میگوید که در  ۱۳سال گذشته چند درصد از این تجهیزات مشکلدار بودند و
خواب سرمایه و هزینههای پیدا و پنهان این روش چقدر بوده است.
زرینبخش با بیان اینکه واردکنندگان همواره با دوقطبی تولید داخل و واردات
تحت فشار هستند ،افزود :تکنولوژی و تجهیزات هایتک در  ۴۰سال گذشته
همواره تحریم بودند و واردکنندگان ،درواقع واردکننده تکنولوژی هســتند که
بهسختی کاال وارد میکند و هر تجهیزی که با تاخیر وارد شود ،کشور از کسب
درآمد و تکنولوژی مدرن باز میماند .با توجه به این موارد کمیســیون شبکه
جهت تســریع و بهینه کردن روال و جلوگیری از تاخیر در توسعه زیرساختها
پیشــنهادات خود را ارائه کرده است و از ســازمان تنظیم مقررات درخواست
اعمال تغییرات در دوران فعلی و پساکرونا را دارد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :کشــور ما در چند ماه گذشــته آبستن حوادث
مختلف بوده و به این دلیل تا کنون جلسهای که در آن موارد مربوط به تایید
نمونه تجهیزات مطرح شــود ،تشکیل نشده است .با این وجود ما امیدواریم با
اتفاقات دو ماه اخیر و ارائه آمار ،ســازمان تنظیم مقررات تصمیمی که به نفع
کشور است را بگیرد .درخواست ما این است تا رگوالتوری با ارائه آمار و ارقام
مستند عالوه بر نشــان دادن بیطرفی خود و حفظ شان استاندارد ،فضا را از
فرصتطلبانی که با اســتفاده ابزاری از اســتاندارد و امنیت تنها منافع خود را
میبینند گرفته و به شــفافیت در تامین تجهیزات حوزه فناوری کمک کند تا
پس از آن مشخص شود کدامیک از آزمایشگاهها عملکردشان شفاف و مبتنی
بر استاندارد بوده و میتوان در جهت حفظ استاندارد روی آنها حساب کرد.
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فعالیــت بخــش ICTدر همــه
حوزههــا اعم از آموزش ،ســامت و
بانکداری فعال اســت ،افزود :تقریب ًا
هیــچ کــدام از این حوزههــا بدون
استفاده از فضای ارتباطی و امکانات
زیرساختی توفیقاتی که در حال حاضر
دارنــد را نخواهند داشــت به نوعی
موفقیتهایشــان وابســته به میزان
اســتفاده از ظرفیتهای حوزه ICT
است و ارتباطات و فناوری اطالعات
هم تالش کــرده بهترین خدمات را
برای این مجموعهها فراهم کند.
جهرمی با پیش بینی رشــد اقتصادی
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به
رقم  ۴درصد از ســهم اقتصاد کشور،
گفت :ســهم رشــد اقتصادی حوزه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در

ابتدای دولت یازدهم حدود  ۱.۷درصد
و در ابتــدای دولــت دوازدهم حدود
 ۲.۵درصد بــوده و امروز این عدد به
 ۴درصد رسیده که عدد قابل توجهی
است و نشان از رشد اقتصادی دارد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی بخش
ارتباطی کشور در سال  ۹۷که گزارش
آن نهایــی شــده افــزود :علی رغم
اینکه بخش ارتباطی کشــور به دلیل
تحریمهای ظالمانه رشد منهای ۴.۸
درصد را به لحاظ اقتصادی در ســال
 ۱۳۹۷تجربه کرده ،رشــد اقتصادی
بخش  ICTیعنــی ارتباطات مثبت
 ۱.۷درصد و رشــد اقتصادی بخش
فناوری اطالعات ما  ۶.۴درصد است.
آذری جهرمــی به محســوس بودن
دسترســی به امکانــات و فناوری در

ایام قرنطینه و شیوع کرونا اشاره کرد
و گفت :با شیوع کرونا در کشورهای
مختلف ،ما هم با ایــن پدیده مواجه
بودیــم و میشــد به عینــه دید که
اگر فنــاوری اطالعــات در این چند
ســال توســعه پیدا نکرده بود ،ما با
شــیوع کرونا به چه وضعیتی گرفتار
میشــدیم.وی همچنین در توئیتی از
بهره برداری از ســه پــروژ ه مهم در
این هفته برای تکمیل زیرساختهای
فناوری اطالعات کشــور خبر داد که
شــامل  ۲۵درصد افزایش در ظرفیت
مراکــز داده کشــور ،خدمــات ابری
( )Iaasبــرای اســتارتآپهایی که
همواره از ما تقاضای ســرور دارند و
طرح «هرخانهی ایرانی ،یک ویدئوی
اینترنتی» می شود.

از بین بردن شکاف دیجیتالی دستور کار ارتباطات تا سال ۲۰۳۰

دبیــر کل اتحادیه بینالمللی مخابــرات اعالم کرد
دستور کار ارتباطات تا ســال  ۲۰۳۰اتحادیه جهانی
مخابرات ،دربرگیرنده یک دیدگاه مشــترک جهانی
برای از بین بردن شکاف یا نابرابری دیجیتالی میان
جوامع و استفاده از توان فناوری اطالعات و ارتباطات
در راستای توسعه پایدار است.
به گزارش ایســنا ،هولین ژائو -دبیــر کل اتحادیه
بینالمللی مخابرات -در پیامی روز جهانی ارتباطات
را تبریک گفت .متن این پیام در ادامه آمده است.
ملتها و اعضای خانــواده اتحادیه جهانی مخابرات
( )ITUدر سراســر جهان ،در روز بیســت و هفتم
اردیبهشــتماه هر سال ،مراســمی را به نام سالروز
جهانی مخابرات و جامعه اطالعاتی ،برگزار میکنند.
امسال از همه شــما اعضای این اتحادیه میخواهم
که با من همراه شــوید تا برنامه موســوم به دستور
کار ارتباطات تا سال  ۲۰۳۰اتحادیه جهانی مخابرات
را بهپیــش ببریم .این دســتور کار ،دربرگیرنده یک
دیدگاه مشــترک جهانی برای از بین بردن شــکاف

یــا نابرابری دیجیتالــی میان جوامع و اســتفاده از
توان فناوری اطالعات و ارتباطــات (فاوا) در زمینه
پشتیبانی از دستور کار  ۲۰۳۰سازمان ملل متحد ،در
راستای توسعه پایدار است.من از شما دعوت میکنم
تا به جهانیان نشــان دهید فناوریهای نوینی مانند
نســل پنجم تلفن همراه ( ،)5Gترابری هوشــمند،
اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی و فناوری بالکچین
( ،)blockchainدر زمینــه ارتقای زندگی مردم
و آسانســازی توســعه اجتماعی و اقتصادی آنان،
چهکارهایی را میتوانند به اجرا درآورند.

ایــن فناوریها و نوآوریهای جدیــد ،توان بالقوه و
خیلی زیادی را برای پیشرفت بشر به وجود میآورند
و ابزارهای قدرتمندی را نیــز برای نیل به تکتک
اهداف توسعه پایدار ،در اختیار ما قرار میدهند.
تقریب ًا نیمی از جمعیت جهان هنوز از اینترنت استفاده
نمیکنند و رشد کلی دسترسی به اینترنت ،کند است.
ما برای اینکه بتوانیم همگان را به اقتصاد دیجیتالی
جهانی متصل کنیم ،نیازمند هماهنگی بیشتر و چند
برابــر کردن تالشهایمان در این زمینه هســتیم و
الزم اســت برای کســانی که به این موهبت دست
یافتهاند ،تضمین دهیم ،در این زندگی پر از امکانات
ارتباطی که دارند ،از امنیت ،اطمینان و سالمت کافی
برخوردار باشند.
بیایید تا به مناســبت روز جهانــی مخابرات و جامعه
اطالعاتــی و به خاطــر این دهۀ جدیــد ،میوههای
فناوری اطالعات و ارتباطات را برای شتاب دادن به
رشد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیست پایدار ،توسعه
فراگیر و همگانی و همهجایی ،به کار گیریم.

گلکسی  A51پرفروشترین گوشی اندرویدی جهان شد

تازهتریــن گزارشهای منتشــره حاکی از آن اســت
که گوشــی میان رده گلکســی  A51سامســونگ
پرفروشترین گوشــی اندرویدی در نخستین فصل از
سال جاری میالدی بوده است.
به گزارش ایسنا ،در طول یک سال اخیر آمار و گزارش
هایــی که از میزان فــروش و موفقیت محصوالت و
گوشیهای هوشــمند عرضه شده در بازارهای جهانی
منتشر شده است ،به وضوح نشان میدهد که کاربران
در کشورهای مختلف به ســمت و سوی خریداری و
اســتفاده از گوشــی های میــان رده تمایل و عالقه
بسیار بیشتری نســبت به سالهای قبل پیدا کردهاند.

شرکتهای تولید کننده موبایل نیز با درک این موضوع
اخیراً به تقویت گوشــیهای هوشــمند میان رده خود
پرداختهاند و امکانات و قابلیتهای متعددی را به آنها
افزودهاند تا بتوانند به این ترتیب نظر و رضایت خیلی
عظیمی از کاربران را به سمت و سوی خود جلب کنند.
بر اساس گزارش وبسایت  the vergeکارشناسان
فعالدر شــرکت تحقیقاتی اســتراتژی آنالیتیکس با
بررسی گوشیهای مختلف فروخته شده در بازارهای
جهانــی دریافت و اعالم کردند که گوشــی میان رده
گلکســی  A51سامســونگ عنوان پرفروشترین و
محبوبترین گوشــی اندرویدی در سه ماهه نخست

 ۹۶اختراع ایرانی ثبت
بینالمللی شد

کانون پتنت تا کنــون از ثبت ۹۶
اختــراع در دفاتر معتبــر خارجی
حمایت کرده است.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل
از معاونت علمی و فناوری ،ثبت ۹۶
اختراع در دفاتر بینالمللی توســط
کانون ثبت پتنت انجام شده است.
این اقدام با هدف تجاریســازی
محصــوالت تولیــدی بــر پایــه
فناوریهــای ثبــت شــده انجام
میشود و در مسیر پیچیده ثبت اختراع بینالمللی کانون در کنار مخترعان قرار
میگیرد.عالوه بر سختی مســیر ،این اقدام برای مخترع هزینههای باالیی نیز
دارد که کانون با اســتفاده از روشهایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی
دارد ،مسیر را هموار میکند .پس از ارزیابی و تایید نهایی در کانون حمایت بیش
از  ۹۰درصدی برای ثبت اختراع آغاز میشود.
کانون پتنت در سال جدید برای تســریع تحقق اهداف تجاری شرکتها ،بازار
ثبت پتنت را گســترش داده است به گونهای که عالوه بر آمریکا در کشورهای
کانــادا ،چین و اتحادیه اروپــا فعالیتهای کانون گســترش مییابد .همچنین
شــرکتها عالوه بر حمایت نخســت ،برای دومین ثبت اختراع از حمایت ۵۰
درصدی برخوردار میشوند.

عکس روز

خدمات ویژه دولت الکترونیکی
در روز ارتباطات

تلفن 021-88056387 :

وزیرارتباطات:

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شــبکه
ملی اطالعات خبرســاز می شــود،
گفت :در چند روز آینــده اخباری در
مــورد تکمیل زیرســاخت های الیه
های اطالعاتی شبکه ملی اطالعات
را اعالم می کنیم.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل
از وزارت ارتباطــات ،محمدجــواد
آذری جهرمــی همزمــان بــا روز
جهانــی ارتباطــات در یــک برنامه
رادیویی با اشــاره بــه اینکه در چند
روز آینــده اخباری در مــورد تکمیل
زیرســاختهای الیههای اطالعاتی
شــبکه ملی اطالعات اعالم میشود،
افزود :این هفته خبرهای بسیار خوبی
برای مردم داریم .اقداماتی که از دی
ماه  ۹۸پس از صدور فرمان  ۵مادهای
مقام معظــم رهبری بــرای تکمیل
زیرســاختهای الیههای اطالعاتی
شبکه ملی اطالعات پیگیری شده بود
به نتایج خیلی خوبی رسیده که در این
هفته گزارش آن را به مردم میدهیم.
وی با اشاره به توســعه ارتباطات در
کشور گفت :در حال حاضر در کشور با
سرمایه گذاریهای قابل توجه روبرو
هســتیم و از طرفی بخش زیادی هم
دولت ســرمایه گذاری کرده اســت،
خدمات ارتباطی نسل  ۳و  ۴در همه
شهرهای کشور برقرار است و نزدیک
به  ۸۳درصد روســتاهای باالی ۲۰
خانوار کشــور دسترســی به اینترنت
دارند .بیش از  ۷۰میلیون کاربر شبکه
اینترنت در کشور داریم و این آمار در
بین کشورهای منطقه بی نظیر است.
وزیــر ارتباطات با اشــاره بــه اینکه

خبر

سال  ۲۰۲۰میالدی نام از آن خود کرده است و سهم
آن  ۲.۳درصد از بازارهای جهانی بوده است.پس از این
محصول ،گوشی شیائومی ردمی  ۸و گلکسی اس ۲۰
پالس به ترتیب با سهمی  ۱.۹درصدی و  ۱.۷درصدی،
رتبه های دوم و ســوم جدول رده بندی پرفروشترین
گوشیهای اندرویدی در نخستین فصل از سال جاری
میالدی را به خود اختصاص دادهاند.رتبههای چهارم تا
ششــم این فهرست نیز به ترتیب گوشیهای گلکسی
 A10sسامسونگ و شیائومی ردمی نوت  ۸با سهمی
 ۱.۶درصدی و گلکسی  A۲۰sسامسونگ با سهمی
 ۱.۴درصدی بوده اند.

دبیر شــورای اجرای فنــاوری اطالعات اســتعالم ضمانتنامههای بانکی و
کدهای شــبا بر اساس کد ملی توسط بانک مرکزی و ثبتنام تأمینکنندگان
کاال و خدمات در ســامانه تــدارکات الکترونیکی توســط وزارت صمت را از
خدمات ویژه دولت الکترونیکی در روز جهانی ارتباطات اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع
راهاندازی دولت الکترونیکی تالش کنیم ،فســاد کاهش مییابد و مردم نباید
برای دریافت خدمات به طبقات باالی یک ساختمان اداری بروند .در نتیجه با
«دولت همراه» به جای اینکه نیاز باشــد مردم برای دریافت خدمات مراجعه
کننــد ،میتوان خدمات دولتی را همه وقــت و همه جا به مردم ارائه داد .این
ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروههاست.
این روزها و در شــرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور ،یکی از مهمترین
راههای جلوگیری از گســترش بیشتر این ویروس ،تا حد ممکن خانهنشینی و
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی عنوان شــده ،دولت الکترونیک و ارائه خدمات
دولتی بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهمترین اقداماتی اســت
که میتواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
هرچند به نظر میرسد برخی دســتگاهها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن
خدمات الکترونیکی ندارند .برخی ســازمانها میانهای با الکترونیکی شــدن
ندارنــد ،برخی روش خود را بــرای ارائه خدمات به صــورت الکترونیکی در
پیش میگیرند و شــاید تنها عدهی معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای
یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند.
روز جهانی ارتباطات ،هفدهم ماه می اســت .اکنــون دیگر ارتباطات به تلفن
و اینترنت هم محدود نمیشــود و اگرچه این مســیر بیش از  ۱۵۰سال پیش
با تلگراف آغاز شــد ،اما با فناوریهایی مانند نســل پنجم اینترنت که صنعت
ارتباطــات و فناوری اطالعات را دگرگون خواهد کرد ،گره خورده و از آنجایی
که سرعت رشــد فناوری بسیار باالست ،در آینده شاهد تحوالت بیشتری نیز
خواهیم بود.
در این راســتا رضا باقری اصل -دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات -در
توییتر از چند اتفاق ویژه دولــت الکترونیکی در روز جهانی ارتباطات خبر داد
و آنها را نام برد .ســرویس الکترونیکی استعالم ضمانتنامههای بانکی توسط
بانک مرکزی ،سرویس اســتعالم کدهای شبا بر اساس کد ملی توسط بانک
مرکزی ،ثبتنام رایگان و الکترونیکی تأمینکنندگان کاال و خدمات در سامانه
تدارکات الکترونیکی توسط وزارت صمت از جمله این خدمات است.
باقــری پیش از این هم به خدمات الکترونیکی که تا کنون به نتیجه رســیده
اشاره کرد که شامل نقل و انتقال امالک مسکونی ،ثبتنام الکترونیکی سجام
و خدمت یکپارچه اســتعالم شبا میشــد و اظهار کرد که منتظر نهایی شدن
نسخه الکترونیکی ،حذف دفترچه بیمه ،مالیات بر ارث ،یکپارچهسازی قبوض
و مجامع الکترونیکی هستیم.

مایکروسافت خون بیماران
کرونایی را میخرد

شرکت مایکروسافت و یک شرکت زیستفناوری برای تحقیق مشترک روی
چگونگی مبارزه سیســتم ایمنی بدن با کووید ۱۹-به هر یک از بیمارانی که
برای اهدای خون خود داوطلب شوند ۲۵۰ ،دالر میدهند.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از آیای ،طبــق اعالمیه مطبوعاتی شــرکت
مایکروسافت ،مایکروســافت به همراه یک شرکت زیست فناوری مستقر در
ســیاتل به نام « »Adaptive Biotechnologies Corpبه طور
مشــترک مطالعه جدیدی را برای بررسی چگونگی نبرد سیستم ایمنی بدن با
کووید ۱۹-آغاز کردند.
هدف از این تحقیق مشــترک این اســت که بدانیم ســلولهای  Tکه پیاده
نظام سیســتم ایمنی بدن ما هســتند ،چگونه بدن را در واکنش مناســب به
کروناویروس کمک میکنند.
این مطالعه نیاز به صدها داوطلب دارد تا خون آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
این مطالعه گروههای واجد شــرایط از افرادی را که در معرض ،آلوده یا بهبود
یافتــه از کروناویروس جدید هســتند و در  ۶۰مایلی  ۲۳کالن شــهر بزرگ
زندگــی میکنند ،میپذیرد.کســانی که ابتالی آنها بــه کووید ۱۹-از طریق
آزمایش یا تشــخیص یک واحد درمانی تأیید شده است میتوانند با پر کردن
یک پرسشــنامه دیجیتال به صورت آنالین برای شرکت در این مطالعه ثبت
نام کنند.پس از انتخاب ،محققان یک نفر را به خانه داوطلبان میفرستند تا از
آنها نمونه خون بگیرد .این فرد دارای تجهیزات محافظتی کامل خواهد بود و
همچنین سواب بینی یا گلو نیز انجام خواهد داد.پاداش شرکت در مطالعه اولیه
یک کارت هدیه  ۵۰دالری است .همچنین امکان شرکت در چهار نمونه گیری
خون دیگر در یک بازه زمانی دو ماهه فراهم اســت .افرادی که در هر نمونه
گیری شــرکت کنند ،میتوانند  ۲۵۰دالر کارت هدیه بگیرند.دانشمندان دیگر
نیز قب ً
ال روی پاسخ ایمنی بدن به کووید ۱۹-تحقیق کردهاند ،اما گفته میشود
این مطالعه روی سلولهای  Tبر نقطه کور مطالعات همزمان این سلولها و
کروناویروس متمرکز اســت.برای پر کردن شکاف اطالعاتی چگونگی مبارزه
بدن با عفونت کروناویروس ،این دو شــرکت در حال آماده شــدن برای خون
گیری از کســانی هســتند که قب ً
ال در معرض کروناویروس بودهاند ،در حال
حاضر درگیر این بیماری هســتند و یا از بازمانــدگان و بهبود یافتگان خوش
شــانس این بیماری هستند.در حالی که این پاداش در قالب کارتهای هدیه
تنها یک انگیزه است ،پتانســیل این مطالعه برای رمزگشایی برخی از عمیق
ترین رازهای مربوط به کروناویروس باعث میشــود همه شرکت کنندگان در
این مطالعه به نوعی قهرمان شــمرده شوند ،چرا که میتوانند به مقابله با این
بیماری همه گیر کمک شایانی کنند.

بازگشایی مدارس در همدان

عکس:ایمانحامیخواه
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