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نخستین سال کرونایی تاریخ؛

مهم ترین اتفاق های دنیای فناوری 
در سال ۲۰۲۰ 

  ســال ۲۰۲۰ با همه دردســرهایش به پایان رسید. ســالی که اگرچه سرشار از روزهای تاریک و مرگبار بسیاری بود اما در نهایت دستاوردهای 
بی شماری هم برای بشریت داشت.

گــروه علمی و آموزشــی 
-   مایکروســافت حق امتیاز اختراع 
نمایشگر لپ تاپی ثبت کرده که بدون 
نیــاز به کاربر، زاویه دید او را ردیابی و 

خود را با آن همخوان می کند.
مایکروسافت در اوایل ماه جاری 
حــق امتیاز اختراع جدیدی برای یک 
لپ تاپ در اروپا ثبت کرده است. این 

دستگاه شامل یک نمایشگر اتوماتیک 
است که می تواند زاویه های دید را بر 

اساس نگاه کاربر تنظیم کند.
طبق گزارشی جدید این شرکت 

فناوری در حق امتیاز مذکور مکانیزمی 
را توضیــح داده که بــه طور خودکار 
نمایشــگر با توجه به موقعیت کاربر 
جلوی آن، خود را اصالح می کند. این 

فناوری از آن جهت جالب اســت که 
جهت آن طوری تغییر می کند تا بهترین 
زاویــه را برای فرد فراهم کند. کاربرد 
چنین نمایشگر و فناوری متعدد است.

با توجه به حق امتیازهای رسمی 
ثبت شده فناوری مذکور به واکنش با 
کاربر یا اطالعات ورودی از ســوی او 
نیازی ندارد. این بدان معنا اســت که 

سیســتم کاماًل خودکار است و زاویه 
دید با توجه بــه موقعیت کاربر تغییر 

می کند.
ایــن مکانیزم همچنیــن قادر به 

انــدازه گیری فاصله چشــم کاربر تا 
نمایشگر است. هنوز مشخص نیست 
مایکروســافت واقعاً مشغول توسعه 

چنین لپ تاپی است یا خیر.

لپ تاپی با قابلیت تنظیم زاویه دید کاربر ثبت اختراع شد

گــروه علمــی و آموزشــی-    
پژوهشــگران مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشــی دانشــگاه عالمه طباطبائی با 
انجــام مطالعه ای موانعی که در مســیر 
بین المللــی  علمــی  همکاری هــای 
دانشــگاه ها وجود دارد را مورد بررسی 
قرار دادند. در سال های اخیر بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته، سیاست های ملی 
خاصــی را در زمینه ارتقای فعالیت های 
علمی بین المللی در دانشگاه های خود، 
در پیش گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد 
کــه آموزش عالی در جهان، بنا به دالیل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
به ســمت بین المللی شــدن می رود و 
دانشگاه ها در تالش اند تا همکاری های 
علمی و بین المللی خود را گسترش دهند. 
همکاری های علمی بین المللی، شامل 
طیف وسیعی از فعالیت های دانشگاهی 
مانند کنفرانس های مشترک، تبادل استاد 
و دانشجو، برگزاری دوره های آموزشی 
مشترک، طرح های پژوهشی مشترک و 
... هســتند. بررسی اسناد باالدستی مثل 
قانون برنامه ششم توسعه، سند تحول و 
نوآوری علوم پزشکی و نقشه جامه علمی 
کشور، نشان می دهد که بُعد بین المللی 
فعالیت ها و خدمات آموزشی، پژوهشی 
دانشــگاه، در این اسناد مورد تاکید قرار 
گرفته اســت. اما به دالیل مختلف این 
موضوع در کشور، با چالش هایی مواجه 
اســت. با توجه به اهمیت این موضوع؛ 
پژوهشــگران مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشی دانشــگاه عالمه طباطبائی، در 
مطالعه ای با اســتفاده از نظرات مدیران 
بخش بین المللی دانشــگاه های دولتی 
ایران، به بررســی چالش هــا و عوامل 
بازدارنده همکاری های علمی بین المللی 

در دانشگاه های دولتی کشور پرداختند.
برای انجام این مطالعه؛ »شــهرام 
مهــرآور کیگلو« و »علی خورســندی 
طاســکوه« و دیگــر همکارانشــان در 
دانشــگاه عالمه طباطبائی مشــارکت 
داشتند. محققان در این پژوهش، از طریق 
مصاحبه نظرات ۱۰ نفر از مدیران بخش 
بین المللی دانشگاه های دولتی بزرگ و 
ســطح یک کشور و چهار عضور هیات 
علمی با سابقه پژوهشی مرتبط با موضوع 

تحقیق را مورد بررسی قرار دادند.

پژوهشگران با بررسی مصاحبه های 
انجام شده، موارد مطرح شده را دسته بندی 
و کدگذاری کردند. از نظر این متخصصین 
موانعی که بر سر راه فعالیت های علمی 
بین المللی دانشگاه ها قرار دارند، شامل 
موانــع ســاختاری، فرهنگــی، زبانی، 
سیاســی و موانــع مالــی، تجهیزات و 
زیرساخت های فیزیکی هستند. بر اساس 
نظــر این متخصصان؛ تعــدد نهادهای 
سیاست گذار و تصمیم ساز در آموزش 
عالی کشــور، تعدد اســناد باالدستی و 
ســاختار نامناســب در برنامه ریزی و 
سیاست گذاری، بروکراسی های پیچیده 
برای همکاری های بین المللی در سطح 
ملی از مهم تریــن موانع همکاری های 
علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی 
کشور هســتند. قدیمی بودن قوانین و 
آیین نامه های وزارت علوم، عدم اعطای 
اســتقالل و اختیار به دانشــگاه ها، نظام 
آموزش عالی متمرکز و تســهیل کننده 
نبودن قوانین و مقررات ملی شــفاف در 
این زمینه نیز از دیگر موانع ســاختاری 

دخیل در این موضوع هستند.
یافته هــای ایــن پژوهش نشــان 
می دهد که شرایط خاص فرهنگی جامعه 
و دانشگاه های کشــور نیز از مهم ترین 
عوامل بازدارنــده همکاری های علمی 
بین المللی هستند. ارتباط میان فرهنگی 
ضعیف، عدم تحمل فرهنگ های دیگر 
در جامعــه، باز نبودن فرهنگ جامعه به 
پذیرش محققان بین المللی،عدم پذیرش 
فرهنگ های خارجی، مشکالت ناشی از 
ارزش های مذهبی جامعه، عدم فرهنگ 
همکاری بین اعضای هیــات علمی از 
مواردی بودند که شرکت کنندگان در این 

پژوهش به آن ها اشاره کردند.

به باور متخصصین شرکت کننده 
در مطالعــه؛ یکــی از معیارهای اصلی 
برای تعامل و همکاری های بین المللی 
داشــتن محیط سیاسی منعطف و پویا و 
همسو با سیاست های جهانی است. همه 
افراد متخصص شرکت کننده در مطالعه 
معتقد بوددند که فضای سیاسی موجود 
در محیط داخلی و فشارها و تحریم های 
یک جانبه جامعه جهانی علیه کشــور، 
موانعی را در زمینه همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه های دولتی کشور به 
همراه آورده اســت. مواردی همچون؛ 
داشــتن نگاه امنیتی بــه همکاری های 
بین المللــی، هراس از بــه خطر افتادن 
امنیت ملی با این همکاری ها، مشکالت 
مربوط به اخذ روادید و حضور محققان 
بین المللی در کشــور، اخذ روادید برای 
محققان ایرانی برای حضور در خارج از 
کشور، تحریم های گسترده علیه ایران، 
ایران هراســی و تصویر منفی نسبت به 
ایــران به دلیل تبلیغــات منفی خارج از 
کشور علیه ایران، نمونه هایی از این موانع 
سیاســی برای همکاری های بین المللی 
هستند. بر اساس نتایج این مطالعه؛ موانع 
زبانی نیز از مهم ترین موانع همکاری های 
علمی بین المللی هســتند. عدم تسلط 
دانشــجویان و اســاتید بــه زبان های 
بین المللی، عدم آموزش درست زبان های 
بین المللــی در دانشــگاه ها، ضرورت 
تدریس به زبان فارســی در دانشگاه ها، 
طرد بســیاری از دانشجویان عالقه مند 
بین المللی احتمالی تحصیــل در ایران 
به دلیل آموزش رســمی زبان فارسی در 
دانشگاه ها، ضعف صحبت کردن به زبان 
بین المللی در جامعه، ضعف دانشجویان 
و اســاتید در نــگارش پژوهش به زبان 

انگلیسی، از جمله موانع زبانی بر سر راه 
همکاری های علمی بین المللی هستند.

به اعتقاد متخصصان شرکت کننده 
در مصاحبه هــا؛ مــواردی مثــل عدم 
تخصیــص بودجــه کافی بــه بخش 
بین الملــل در دانشــگاه ها، بودجه های 
بســیار اندک دانشــگاه های کشــور 
در مقیــاس بین المللی، عــدم توانایی 
دانشــگاه ها در تامین هزینه های تبادل 
استاد و دانشجو، نوسانات ارز در کشور 
و عدم وجود زیرساخت های فیزیکی در 
حد استانداردهای بین المللی در دانشگاه، 
دیگر عواملی هستند که مانع از شکل گیری 
همکاری های علمی بین المللی می شود. 
پژوهشــگران این مطالعه معتقدند که با 
انجــام اقداماتی در جهت رفع این موانع 
می توان فعالیت های علمی بین المللی را 
گســترش داد. اقداماتی همچون تدوین 
برنامــه واحد مــدون و جامع برای این 
همکاری ها و بین المللی سازی آموزش 
کشور با متولی گری و مسئولیت یک نهاد 
مســقل، برگزاری نمایشگاه هایی برای 
معرفی فرهنگ ها، آداب و رســوم همه 
اقوام کشور و سایر کشورها که دانشجویان 
آن ها در کشور در حال تحصیل هستند، 
دوره  دروس  از  بعضــی  برگــزاری 
تحصیالت تکمیلی به زبان انگلیســی، 
تقویت دیپلماسی علمی وزارت خارجه 
در راستای مذاکره با دیکر کشورها، ایجاد 
قوانین سهل گیرانه برای ورود و خروج 
پژوهشــگران بین المللــی، تخصیص 
بودجه های جداگانه به دانشــگاه ها در 
راســتای تقویت همکاری های علمی 
بین المللی و بین المللی سازی دانشگاه ها 
و ... نمونه هایــی از راهکارهای تقویت 
همکاری هــای علمــی بین المللی در 
دانشــگاه های هستند. نتایج این مطالعه 
پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی 
پژوهشــی با عنوان »شناســایی عوامل 
بازدارنده همکاری های علمی بین المللی 
در نظــام آموزش عالی کشــور و ارائه 
راهکار: مطالعــه ای کیفی« در فصل نامه 
پژوهش در آموزش علوم پزشــکی زیر 
نظر مرکز مطالعات و توســعه آموزش 
علوم پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی گیالن،  منتشر 

شده است.

گــروه علمی و آموزشــی-     
نخستین سال سومین دهه قرن بیست 
و یکم می توانســت یکــی از بهترین 
سال های تاریخ باشد اگر ویروسی به نام 
کرونا از راه نمی رســید. ویروس کرونا 
که نخستین بار در ووهان چین رویت 
شد، خیلی سریع بسیاری از کشورهای 
دنیا را تصاحب کرد و ســیاره زمین را 
به درون یک قرنطینه تاریخی فرو برد. 
قرنطینه ای که نه تنها بسیاری از مردم را 
به خانه نشینی سوق داد بلکه برای کسب 
و کارهــا، بازارهــای جهانی و به طور 
خالصه زندگی پیرامون ما یک تهدید 
غیرقابل انــکار بود. با قرنطینه خانگی 
عمده کشورهای جهان، بازارهای مالی 
سقوط بی ســابقه ای را تجربه کردند و 
شلوغ ترین خیابان هایی که به تصویری 
دقیق از جامعه انسانی تبدیل شده بودند 
به مکان هایی کامال خلوت و ســاکت 
تغییــر هویت دادند. اما در مرگبارترین 
سال قرن بیست و یکم این فناوری بود 
که جهان پیرامون ما را وادار کرد تا حتی 
از زیر ماســکی که برای مقابله با ذرات 
ریز آلوده به کرونا زده بود هم به تنفس 
خود ادامه دهد. شــاید تکنولوژی در 
سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار در تاریخ 
طوالنی خدمتش به بشریت نه از روی 
کنجکاوی بلکه از روی نیاز و حسرت 
به یاری انسان ها آمد. نه تنها فناوری های 
نوظهور بلکه اکثریت تکنولوژی های 
رایــج هــم در دوران کرونا هم رنگ و 

بوی متفاوتی به خود گرفتند.
به بهانه پایان ســال ۲۰۲۰ و آغاز 
ســال ۲۰۲۱ فرصتی فراهم شــده تا 
مهم تریــن اتفاق های دنیای فناوری در 
نخستین سال کرونایی تاریخ را واکاوی 
کنید. بســیاری از مردم جهان در سال 
جدید میالدی امیدوار هستند که آن چه 
در سال ۲۰۲۰ تجربه کردند دیگر حتی 
به زندگی آن ها نزدیک هم نشود. حتی 
اگر زندگی در سال ۲۰۲۱ اندکی شبیه به 
نخستین سال کرونایی تاریخ هم باشد، 
نمی تــوان این حقیقت را انکار کرد که 

گذشته همیشه چراغ راه آینده است.
5G یا نسل پنجم ارتباطات 

تلفن همراه
اگرچه امروز در بیشــتر نقاط دنیا 
استفاده از اینترنت نسل چهارم ارتباطات 

تلفن همراه به راحتی در اختیار مردم قرار 
دارد اما این نسل پرسرعت هم کافی به 
نظر نمی رسد. به همین دلیل از چند سال 
پیش زمزمه هایی پیرامون شکل گیری 
نسل پنجم ارتباطات تلفن همراه مطرح 
می شــد که در نهایت در ســال ۲۰۲۰ 
به مرحله اجرایی رســید. شــمار قابل 
توجهی از تلفن های هوشــمندی که 
در سال ۲۰۲۰ معرفی شدند از فناوری 
5G پشــتیبانی می کردند؛ از آیفون ۱۲ 
که به عنوان پرچمدار محبوب اپل راهی 
بازارهای بین المللی شــده تا گلگسی 
ای۵۱ که این روزها لقب پرفروش ترین 
تلفن هوشمند با توانایی پشتیبانی از نسل 

پنجم ارتباطات را یدک می کشد.
با ایــن حال ســال ۲۰۲۰ بدون 
حواشی پیرامون نسل پنجم ارتباطات 
تلفن همراه هم به پایان نرســید. از یک 
ســوی گروه قابل توجهــی از کاربران 
در شــبکه های اجتماعی گوناگون از 
بیماری زا و خطرناک بودن این فناوری 
صحبت می کردنــد و گروهی هم آن 
را از نگاه امنیتی مطمئن نمی دانســتند. 
ادعاهایی کــه هیچکدام از آن ها نه تنها 
داده علمــی قابــل اســتنادی را یدک 
نمی کشــد بلکه حتی از نظر علمی هم 
قابل بررســی نیســتند. از سوی دیگر 
درگیری های میان دولت دونالد ترامپ 
و شرکت چینی هواوی مانع بزرگی در 
مسیر توســعه زیرساخت های فناوری 
5G بود. بنابراین اگر مشکالت بزرگ 
سال ۲۰۲۰ از راه نمی رسیدند بدون هیچ 
شــک و تردیدی این فناوری فرصت 
بیشــتری برای درخشش در نخستین 

سال کرونایی تاریخ داشت.
ثروتمندان جهان بیشــتر از 

همیشه پول پارو کردند
ده تن از ثروتمندترین افراد جهان 
در ســال ۲۰۲۰ و در جریــان شــیوع 
ویروس کرونا موفق شدند که بیشتر از 
۴۰۰ میلیارد دالر به ثروت خود اضافه 
کنند. این ثروت اندوخته شده که تقریبا 
۴۵۰ میلیارد دالر به نظر می رسد، بیشتر 
از ۲۸۴ میلیارد پوندی اســت که دولت 
انگلیس بــرای مقابله با کرونا و جبران 
زیان های اقتصادی به بار آمده برای ۶۶ 
میلیون نفر جمعیت این کشور تخمین 

زده بود.

ثروت میلیاردرهــای آمریکایی 
در جریان همــه گیری کرونا به حدی 
افزایش یافت که این فرصت را به آن ها 
داده تا نه تنها همه مبالغ مربوط به طرح 
کمک مالی کرونا را پرداخت کنند بلکه 
حتی اندکی از ثروت و درآمد خود از این 
میلیون ها اسکناس تازه شکل گرفته را هم 
از دست ندهند. جف بزوس، موسس و 
مدیر شرکت آمازون، از ماه مارس ۲۰۲۰ 
تا پیش از پایان این سال موفق شد بیشتر 
از ۷۰ میلیارد دالر به دارایی خود بیافزاید 
و ثروت خود را از مرز ۱۹۰ میلیارد دالر 
هم عبور دهد. دلیل اصلی افزایش ثروت 
او، نیاز غیرقابل باور مردم به خریدهای 
اینترنتی بود که بیشتر از هر زمان دیگری 
از فروشــگاه اینترنتی او انجام می شد. 
فروشگاه آنالین آمازون که در بسیاری 
از کشورهای جهان فعالیت می کند، در 
دوران کرونا مجبور شد تا نیروی انسانی 

بیشتری استخدام کند.
در حالی که بســیاری از مشاغل 
کوچک در جریان همه گیری ویروس 
کرونا زیان مالی قابل توجهی را تجربه 
کردند، این سهام شرکت آمازون بود که 
از آغاز ماه مارس تا پایان ســال ۲۰۲۰ 

بیشتر از ۹۰ درصد افزایش پیدا کرد.
ایــالن ماســک یکــی دیگر از 
میلیاردرهای دنیای ما است که در سال 
۲۰۲۰ ثــروت قابل توجهی به دســت 
آورد. ثروت او در سال ۲۰۲۰ از حدود 
۲۵ میلیارد دالر به بیشتر از ۱۶۰ میلیارد 
دالر افزایش پیدا کــرد. او در روزهای 
ابتدایی ســال ۲۰۲۱ به ثروتمندترین 
مرد دنیا تبدیل شــد. جایگاهی که پس 
از سقوط ناگهانی سهام تسال از دست 

رفت.
جای  استریم  سرویس های 

سالن های سینما را گرفتند

اگر ویروس کرونا چند سال پیش 
شیوع پیدا می کرد، احتماال بحران های 
اقتصــادی آن بــرای ســینما تاثیرات 
ویران کننــده ای داشــت. وضعیت در 
دوران ســرویس های استریم، شرایط 
را قابل کنترل تر از قبل نشــان می دهد. 
با شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی 
سالن های سینما، استودیوهای سینمایی 
که شــرایط را برای اکران فیلم هایشان 
غیرممکن می دانستند، تصمیم گرفتند 
بسیاری از عناوین خود را برای انتشار 
در سرویس های اســتریم آماده کنند. 
ســرویس های اســتریم یا VODها 
همان سرویس های پخش آنالین فیلم 
و سریال هستند که آزادی عمل بیشتری 
به مخاطبان خود می دهند. بنابراین در 
دوران کرونا که بیشــتر مردم به قرنطینه 
خانگی دعوت می شدند، سرویس های 
استریم موفق شــدند میلیون ها کاربر 

جدید جذب کنند.
ســرویس های اســتریم ماننــد 
نتفلیکــس و دیزنــی پــالس میزبان 
فیلم های ســینمایی جدیدی شدند که 
قرار بود در ســالن های ســینما اکران 
شوند. برای مثال، استودیوی یونیورسال 
انیمیشــن »ترول ها: تور جهانی« را به 
عنوان یکی از مهم ترین انیمیشــن های 
بهاری به صــورت آنالین اکران کرد و 
موفقیت آن باعث شــد در مدتی بسیار 
کوتاه، بیشــتر از ۱۰۰ میلیــون دالر به 
حساب یونیورسال واریز شود. استقبال 
تماشــاگران آنالین از انیمیشن جدید 
یونیورســال این استودیو را قانع کرد تا 
با انتشــار یک بیانیه رسمی به هواداران 
آثــار خود اعالم کند از این پس عناوین 
بیشــتری را به صورت آنالین منتشر 
می کند. بیانیه ای که سالن های سینمایی 

واکنش تندی به آن داشتند.

بهتریــن اپلیکیشــن ها بــرای 
برنامه ریزی روزانه که زندگی شــما را 

منظم تر می کنند
سرویس استریم دیزنی پالس که 
در نوامبــر ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز 
کرد در بســیاری از نقاط جهان فعالیت 
می کند و در کشــورهایی مانند ایاالت 
متحده آمریکا، هند، آلمان، اسپانیا، ایتالیا 
و اتریش کاربران بســیار زیادی دارد. 
اگرچه نتفلیکس پس از سال ها فعالیت 
بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر دارد اما دیزنی 
پالس در کم تر از شــش مــاه از آغاز 
فعالیت خود موفق شد حدود یک سوم 
نتفلیکس کاربر جذب کند. ســرویس 
اســتریم هولو که متعلق به دیزنی است 
هم بیشــتر از ۳۰ میلیون کاربر دارد. اما 
باید بدانید که ســرویس هولو تنها در 

ایاالت متحده در دسترس است.
رقیب شناخته شــده دیگری هم 
در ســال ۲۰۲۰ به میدان سرویس های 
استریم پا گذاشــت؛ سرویس استریم 
زیرمجموعــه  کــه   HBO Max
اســتودیوی بــرادران وارنــر لقــب 
می گیرد، تعدادی از مهم ترین فیلم های 
استودیوی برادران وارنر در سال ۲۰۲۰ 
که در لیست مورد انتظارترین آثار سال 
هم قــرار می گرفتند را میزبانی کرد. به 
عبارت دیگر، برای تماشــای تعدادی 
از بهترین فیلم های استودیوی برادران 
وارنر در سال ۲۰۲۰ تنها به یک حساب 
 HBO کاربری روی سرویس استریم
Max نیاز داشتید. مهم ترین فیلمی که 
برادران وارنر روی این سرویس استریم 
منتشــر کرد، فیلم »زن شگفت انگیز : 

۱۹۸۴« لقب می گیرد.
تاشو  هوشــمند  تلفن های 

وارد میدان شدند
تا همین چند ســال پیش تصور 
داشــتن یک تلفن هوشمند با صفحه 
تمام لمسی که هیچ نشانی از دکمه روی 
آن نبود، باورکردنی به نظر نمی رســید. 
اما در ســال ۲۰۲۰ تلفن های هوشمند 
تاشــو با عبور از یک طرح آزمایشی به 
محصوالت پرچمدار بازار تبدیل شدند 
و مورد توجه بســیاری از کاربران قرار 
گرفتند. شرکت هایی مانند موتوروال و 
سامسونگ به عنوان پیشگامان این حوزه 
با محصوالتی که در ســال ۲۲۰ معرفی 

کردند، نشان دادند که دیر یا زود تلفن های 
هوشمند تاشو را به عنوان بخش مهمی از 
محصوالت خود در اختیار کاربران قرار 
می دهند و تالش هایشان برای تولید این 
محصوالت صرفا ایجاد جنگ تبلیغاتی 
یا نشان دادن توانایی های بی شمارشان 
 Galaxy Z نیست. دو تلفن هوشمند
 5G Galaxy Z Fold2 5 وG Flip
تلفن های هوشمند تاشوی سامسونگ 
در سال ۲۰۲۰ بودند که به نظر می رسد در 
آینده بسیار نزدیک به پرچمداران اصلی 
این شرکت کره ای تبدیل می شوند. این 
دو تلفن هوشــمند تاشو در نوع کامال 
متفاوت ساخته شده اند تا انتظارات همه 
کاربرانی که دوست دارند تلفنی لمسی 
اما تاشــو داشته باشند را برآورده کنند. 
موتوروال هم با معرفی تلفن هوشــمند 
5G Razr ثابت کرد عالقه خاصی به 

تولید تلفن های هوشمند تاشو دارد.
آنالیــن  پیامرســان های 

جانشین جلسات کاری شدند
تا پیش از فرارســیدن سال ۲۰۲۰ 
تماس هــای تصویری معمــوال برای 
احوال پرســی اســتفاده می شدند. اگر 
فاصلــه میان افراد آن قــدر زیاد بود که 
فرصتی برای دیدار حضوری نداشتند، 
تماس های تصویری بــه آن ها کمک 
می کرد تا فاصله شان را به اندازه فاصله 
چشم هایشــان تا تلفن هوشــمند یا 
لپتاپ شــان کاهش دهند. اما با شیوع 
ویروس کرونا شــرایط کامال دگرگون 
شــد. کالس های دانشــگاه، جلسات 
کاری و بیشــتر تعامالتــی که تا چند 
ماه پیش بــه صورت حضوری برگزار 
می شد در بســتر مجازی دنبال شدند. 
بنابراین اهمیــت کنفرانس ویدیویی 
در چنین شــرایطی بسیار بیشتر از قبل 
به نظر می رسید. نرم افزارهای مناسب 
جلسات کاری آنالین در دوران شیوع 
کرونــا میزبان میلیون هــا کاربر جدید 
شدند. اپلیکیشــن Zoom که تا پیش 
از شــیوع کرونا تنها از روی کنجکاوی 
روی تلفن هوشمند یا کامپیوتر شخصی 
کاربران نصب می شد، در دوران قرنطینه 
خانگی به یک نرم افزار بسیار کاربردی 
و حتی واجب تبدیل شــد که بسیاری 
از کارمندان و دانشــجویان را میزبانی 

می کرد.

شنبه 4 بهمن 1399، 9 جمادی الثانی 1442 ،23 ژانویه 2021، شماره 3661

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 99/6

  امور بازرگانی شرکت آب و برق کیش

کت آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات پروژه بازسازی شبکه آبرسا�ن خط لوله 500 حد  �ش
ح  کب�ی در جزیره کیش به �ش ان تا میدان ام�ی فاصل میدان ملل به طرف نوبنیاد و حد فاصل میدان دل�ی
ایط و دارای مجوز  خدمات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمویم به پیمانکار واجد �ش

فعالیت اقتصادی در جزیره کیش واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

کت در مناقصه یم توانند با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 4110-759-9207771-3  متقاضیان �ش
کت آب و برق کیش از صبح روز شنبه مورخ 1399/11/4  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام �ش
لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/11/11 با ارائه کارت میل و اصل فیش بانیک و معر�ن نامه معت�ب به 

ییک از دو نشا�ن ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

کت در مناقصه یم بایس�ت  پاکت در بسته حاوی پیشنهادات و اسناد  و مدارک مورد نیاز جهت �ش
حداک�ث تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/11/18 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:
پاکتهای پیشنهادات مناقصه در ساعت 10صبح  روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 در محل دف�ت 
پیشنهاد دهندگان در  نمایندگان  کت واقع در جزیره  کیش گشوده خواهد شد. حضور  مرکزی �ش

 کت�ب قبیل و ارائه معر�ن نامه معت�ب و کارت میل بال مانع است.
گ

جلسه گشایش پاکتها با هماهنیک
نکات قابل توجه:

1-هزینه درج آگیه در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.
کت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 2-�ش

نشا�ن محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
کت آب و برق کیش کد پس�ت 79416-95465 دف�ت مرکزی: جزیره کیش، �ش

تلفن :3 و 44424880)076(، فاکس: 44423818)076(
، پالک 17، طبقه 3 ، واحد 6 تهران: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورا�ن

تلفکس:22076157)021(

نوبت دوم
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