
نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران:
جلوی تصمیمات شتابزده 

ستاد مبارزه با کرونا گرفته شود
نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران گفت: اصناف 
و بازاریان استان مازندران بیشترین همکاری را برای مبارزه با 
کرونا ویروس داشتند و یا وجود فشارهای اقتصادی در این مسیر 

پیشگام بوده اند.
اتاق اصناف - عب��اس رمدانی با انتقاد از برخی تصمیمات 
مربوط کرونا گفت: اصناف اس��تان از همه تصمیمات س��تاد 
مبارزه با کرون��ا تمکین کردند اما برخی تصمیمات ش��تابزده 
موجب گله مندی آنان شد. این مسوول صنفی به عدم رعایت 
فاصل��ه اجتماعی و پرتکل های بهداش��تی در فروش��گاه های 
بزرگ و زنجیره  ای پرداخت و افزود: در حالی که بازار با همکاری 
کامل اصناف تعطیل شد و برخی واحدهای صنفی نظیر سوپر 
مارکت ها، میوه فروشی ها، عرضه کنندگان گوشت، مرغ و ماهی، 
نانوایی ها و … که صنوف کم خطر و فعالیتشان بالمانع اعالم شد 
با رعایت کامل مسائل بهداشتی فعالیت کردند اما مشاهده شد که 
در برخی از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ازدحام زیاد بوده و با 
عدم رعایت مسائل بهداشتی سالمت مردم به خطر افتاد که این 

تناقض رفتاری موجب گله مندی دیگر صنوف شد.
نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران از اس��تقبال 
اصناف مازندران از سامانه طرح فاصله گذاری اجتماعی مقابله 
با کرونا خبر داد و  گفت: اصناف مرکز استان استقبال خوبی را از 
سامانه طرح فاصله گذاری اجتماعی مقابله با کرونا انجام داده اند 
اما مشکالت ارتباط با سرور مرکزی و مسائل فنی سامانه مذکور 
موجب شد تا بسیاری از اصناف و بازاریان از ثبت مشخصات در 
این سامانه باز بمانند. وی در این جلسه خواستار حمایت بیشتر 
مسووالن از اصناف و بازاریان استان ش��د و اظهار کرد: اصناف 
که در همه صحنه ها اعم از دفاع مقدس، سیل و زلزله و تمامی 
حوادث غیر مترقبه، کمک و یاور دولت بودند و در این شرایط هم 
همه نوع همکاری داشتند انتظار دارند دغدغه های اقتصادی 
آنان مورد عنایت و توجه بیشتر مسووالن قرار گیرد. نایب رییس 
اتاق اصناف مرکز مازندران اخذ تعهد از اصناف در سامانه وزارت 
بهداشت نسبت به پذیرش مسوولیت سالمت کارکنان را غیر 
قابل قبول دانست و خواستار اصالح هر چه سریعتر آن در سامانه 

طرح فاصله گذاری اجتماعی مقابله با کرونا شد.

فراخوان مناقصه پروژه پشتیبانی، نگهداری 
و توسعه سامانه  های حوزه بیمه گری 

فراخوان مناقصه ش��رکت مدیریت س��رمایه بیمه سالمت 
ایرانیان ، کارگزار حوزه فناوری اطالعات سازمان بیمه سالمت 

منتشر شد.
نصر تهران - به همین منظور از اش��خاص حقوقی 
عالقه مند دعوت ب��ه عمل می آید با مراجعه به س��ایت 
شرکت به نشانی ihiic.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

یاد شده اقدام کنند.

پنجره

3 بخش خصوصی

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی اعالم کرد:

ثبت نام 250 استارتاپ حوزه آنالین در پویش کرونا پالس 
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از مشارکت 50 درصدی 
فعاالن حوزه سالمت آنالین در پویش کرونا پالس خبر داد و گفت: فعاالن زیست بوم آنالین 
و دیجیتال استقبال خوبی برای حضور در پویش کرونا پالس داشته اند تا از ظرفیت های این 

حوزه برای مبارزه با کرونا و شعار در خانه بمانیم بهره بریم.
معاونت علمی- بحران کرونا توانمندی زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور را به رخ 
کشید. آن هم زمانی که فعاالن این زیست بوم با شیوع بیماری و در کنار ایثارگری و خدمات 
درخشان کادر درمانی و در پاسخ به فراخوان معاونت علمی دست به کار شدند و بسیاری 
از تجهیزات و محصوالت پیشگیری، درمان و مقابله با این بیماری را با برند ایران ساخت در 

اختیار مردم و جامعه قرار دادند. این گام نخست بود.
در گام بعدی پویش »کرونا پالس« ویژه کسب و کارهای آنالین و استارتاپ ها راه اندازی 
شد تا از سایر ظرفیت های این زیس��ت بوم نیز برای مواجه و مقابله با بیماری کرونا بهره 

مند شویم.
پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در خصوص روند 
پیشرفت کار در پویش کرونا پالس گفت: این پویش به نوعی بسته حمایتی معاونت علمی 
و فناوری از استارتاپ های حوزه آنالین، دیجیتال و مجازی است تا شاهد گسترش خدمات 

آنالین و موفقیت ها در این حوزه ها و نقش آفرینی استارتاپ ها باشیم.
کرمی ادامه داد: بر اساس این پویش استارتاپ های فعال در 9 حوزه آموزش آنالین، 
حمل و نقل آنالین، سالمت آنالین، ورزش آنالین، س��رگرمی و توریسم آنالین، تولید 
محتوای آنالین، نوآوری اجتماعی، فروشگاه های آنالین و ایده و ابتکارات فراخوان و مورد 

حمایت قرار می گیرند.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری آماری از ثبت نام استارتاپ ها در این 
پویش ارائه داد و بیان کرد: با آغاز این پویش و در کمتر از یک هفته استارتاپ های مد نظر 
پای کار آمدند و تا 28 فروردین ماه بیش از 250 استارتاپ در پویش ثبت نام کردند. در این 
میان شاهد مشارکت 50 درصدی فعاالن حوزه سالمت آنالین به عنوان پیشتازان این 

پویش بودیم. بیش از 120 شرکت کننده در این بخش شرکت و متقاضی شدند.
کرمی همچنین افزود: همچنین فعاالن حوزه  فروشگاه های آنالین و مسوولیت اجتماعی 
با ثبت 17 درصدی مشارکت در جایگاه دوم ثبت نام ها قرار دارند. رتبه سوم مشارکت هم 
مربوط به حوزه آموزش آنالین با 11 درصد اس��ت. حوزه های نوآوری اجتماعی، تولید 

محتوای آنالین، ایده ابتکارات، ورزش آنالین، حمل و نقل آنالین و سرگرمی و توریسم 
آنالین نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند.

رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی درباره ثبت نام شرکت کنندگان 
بر اساس نوع شرکت نیز گفت: شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها شرکت های خالق 
همگی در لیس��ت متقاضیان قرار دارند تا با اس��تفاده از ظرفیت های آنان شاهد رونق 

فعالیت های این حوزه در خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم و جامعه باشیم.
کرمی همچنین افزود: از نظر پراکندگی جغرافیایی نیز شاهد توزیع خوبی هستیم و 
درخواست ها از استان های مختلف کشور ثبت شده است. بر اساس آمار تهران و آذربایجان 
غربی بیشترین درخواست  ها را داشتند. پس از آن فعاالن در کردستان، خراسان رضوی، 
گلستان، اصفهان، سمنان، قزوین، قم، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمانشاه قرار دارند.

رییس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی با بیان اینکه بیشتر درخواست های 
حمایتی برای اطالع رسانی و تبلیغات تلویزیونی است، گفت: پس از تبلیغات تلویزیونی، 
بیشترین درخواست حمایتی مربوط به حمایت های مالی است. حمایت های زیرساختی، 
دیجیتال مارکتینگ، کمک به رفع موانع و دریافت مجوز از مراجع مرتبط در رتبه های 

بعدی هستند.
کرمی افزود: کمیته بررسی شامل ستاد هوشمندس��ازی و اقتصاد دیجیتال و ستاد 
فناوری های نرم از هفته اول پس از فراخوان نسبت به بررسی طرح  ها و موضوعات رسیده 
کار ارزیابی و رسیدگی را آغاز کردند و جلسات بررسی ادامه دارد هرچند هنوز امکان ثبت 

نام و شرکت در پویش برای شرکت ها و استارتاپ های متقاضی شرکت وجود دارد.

رییس اتحادیه تلفن همراه اصفهان اعالم کرد:
افزایش خرابی گوشی ها 
به دلیل ضدعفونی نادرست

خرابی گوش��ی های تلفن همراه به دلیل ضدعفونی 
کردن نادرست افزایش یافته است.

ایلنا - رییس اتحادیه تلفن ثاب��ت و همراه اصفهان 
با بی��ان اینکه ضد عفونی نادرس��ت موجب آس��یب به 
بسیاری از گوش��ی های تلفن همراه به دلیل نفوذ مواد 
ضد عفونی کننده و آب به داخل آن شده گفت: این کار 
موجب از کار افتادن قسمت هایی مانند اسپیکر، شارژ، 
هدس��ت، تغذیه گوش��ی، دوربین، صفحه ال سی دی 

و دکمه های کنار گوشی تلفن های همراه شده است.
حسن میرشمش��یری با بیان اینکه برای ضد عفونی 
کردن گوش��ی تلفن همراه بهتر اس��ت از الکل خالص 
اس��تفاده ش��ود، افزود: ابتدا یک دس��تمال را با الکل 
مرطوب کرده و سپس گوشی را با دستمال، ضد عفونی 
کرد تا محلول وارد گوشی نشود. وی با بیان اینکه الکل 
به دلیل اینکه زود تبخیر می ش��ود روی سطح گوشی 
باقی نمی ماند و آسیبی وارد نمی کند، گفت: استفاده از 
محلول وایتکس برای ضد عفونی کردن گوش��ی عالوه 
بر از بین بردن رنگ گوشی با قسمت های فلزی واکنش 
داده و سیستم گوشی را ُمختل می کند. میر شمشیری 
افزود: گوشی تلفن همراه به عنوان وسیله ای پُر کاربرد 

، امکان انتقال ویروس کرونا از طریق آن زیاد است.

تماس ویدیویی با بیش از ۴ نفر 
در واتس اپ

با افزایش خانه نش��ینی مردم جهان به علت ش��یوع 
کرونا، وات��س اپ قصد دارد محدودی��ت خود در زمینه 

برقراری تماس های صوتی و ویدیویی را کاهش دهد.
مهر- در حال حاضر واتس اپ برقراری تماس صوتی 
و ویدیویی همزمان را بین تنها چهار نفر ممکن می کند، 

اما قرار است این محدودیت کاهش یابد.
به نظر می رس��د این اقدام واتس��اپ ک��ه متعلق به 
فیس بوک است، در رقابت با شرکت هایی مانند گوگل، 
مایکروس��افت و زوم ص��ورت بگیرد که به عل��ت ارائه 
خدمات متن��وع ویدیو کنفرانس با اس��تقبال بیش��تر 
کاربران مواجه شده اند. واتس اپ نگران است در صورت 
عدم رفع برخ��ی محدودیت ها بازار را ب��ه رقبای خود 
واگذار کند. منابع نزدیک به واتس اپ با بررسی کدهای 
نسخه جدید این اپلیکیشن که در دست طراحی است 
به این جمع بندی رسیده اند که افزایش تعداد کاربران 
قادر به مکالمه صوتی یا ویدیویی با این اپلیکیش��ن به 
شکلی گسترده رخ خواهد داد و قرار نیست واتس اپ این 
رقم را از چهار نفر به مثاًل شش نفر افزایش دهد. اما اینکه 
واتس اپ دقیقاً چه برنامه ای در این زمینه دارد، احتماالً 

در آینده نزدیک اعالم می شود.
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رییس اتاق بازرگانی ایران:
دستورالعمل های ستاد کرونا فعاالن 

اقتصادی را سرگردان کرد
رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به رییس جمهور 
اعالم کرد ک��ه دس��تورالعمل های س��تاد ملی کرون��ا برای 
بازگش��ایی کس��ب و کارها و آغ��از فعالیت ه��ای اقتصادی، 

تولیدکنندگان را با سرگردانی مواجه کرد.
اتاق ایران- در این نامه که 27 فروردین ماه به ریاس��ت 

جمهوری ارسال شده، آمده است:
احتراماً اس��تحضار دارید ش��یوع ویروس کرون��ا عالوه بر 
صدمات جانی، اقتصاد کش��ور را تحت تأثیر قرار داده و اثرات 
آن بر کسب و کارها، نگرانی های جدی را به وجود آورده است.

در این راستا بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مقرر 
شد تحت شرایطی خاص و بر اساس دستورالعمل ها، بازگشایی 

بخشی از فعالیت های اقتصادی انجام شود.
تدوین دس��تورالعمل ها برای فعاالن و بنگاه های اقتصادی 
بدون استفاده از نظرات تشکل های بخش خصوصی مشکالت 
جدید ایجاد کرده و در بعضی از موارد اجرای آنها را با مشکل 
روبرو نموده به طوری که در حال حاض��ر، صاحبان بعضی از 
مش��اغل و بنگاه های اقتصادی را با س��رگردانی مواجه کرده 

است.
با عنایت به مطالب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید 
حضور نمایندگان اتاق ایران و شهرس��تانها در س��تاد ملی و 
ستادهای اس��تانی و اس��تفاده از نظرات تخصصی ایشان در 
بخش مربوط به محیط های کسب و کار مورد توجه قرار گرفته 
تا بتوانیم عالوه بر تعادل و همسان سازی نظرات بهداشتی با 
محیط های کس��ب و کار، اجرای اهداف تعیین شده را به نحو 

مطلوب تری فراهم کنیم.

صادرکنندگان در انتظار شیوه نامه
 رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸

صادرکنندگان می گویند که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات 
س��ال 98 هنوز نهایی نش��ده و انتظار بر این اس��ت که برای 
حمایت از صادرات، این دستورالعمل همچون سال 97 باشد 

تا صادرکنندگان با چالش جدید مواجه نشوند
مهر- سال 98 در حالی سپری شده که شیوه نامه رفع تعهد 
ارزی این سال هنوز برای صادرکنندگان تعیین نشده است. در 
این میان برخی صادرکنندگان می گویند که نحوه بازگشت ارز 

صادرات سال 98 ممکن است مشابه سال 97 باشد.
بر این اس��اس، اگر چنین باشد، صادرکنندگان محصوالت 
پتروشیمی باید حداقل ۶0 درصد ارز خود را در سامانه نیما، 
حداکثر 10 درصد را به صورت اسکناس و مابقی را برای خود 
اس��تفاده نمایند، ضمن اینکه س��ایر صادرکنندگان نیز باید 
حداقل نیمی از ارز خود را در س��امانه نیم��ا ارایه کرده و 20 
درصد آن را به صورت اسکناس به کشور بازگردانند و مابقی را 

برای واردات در مقابل صادرات استفاده نمایند.
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بازگشایی فروشگاه های اپل
 در کره جنوبی 

به نظر می رسد اپل قصد دارد فروشگاه های خرده فروشی خود را 
در کره جنوبی که تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا تعطیل 

شده بود، بازگشایی کند.
ایسنا - به تازگی شرکت اپل در سایت رسمی  خود اعالم کرده 
که قصد دارد برخی از فروشگاه های خرده فروشی خود را در شهر 

سئول پایتخت کره جنوبی از تاریخ 18 آوریل بازگشایی کند.
بر اساس گزارش سایت زددی نت، این غول تکنولوژی آمریکایی 
تحت تاثیر شروع گسترده ویروس کرونا تمامی فروشگاه های خرده 
فروشی خود را در سراسر جهان از جمله چین و کره جنوبی تعطیل 
کرده بود تا بدین ترتیب در قطع زنجیره انتقال و انتشار این ویروس 

خطرناک و مرگبار تاثیر گذار باشد.
اپل ماه پیش اعالم کرده بود که قصد دارد در اواسط آوریل سال 

جاری میالدی به بازگشایی فروشگاه های خود اقدام کند.

فروش پیکسل های 3 و XL 3 متوقف شد
 ،XL 3 گوگل ف��روش گوش��ی های پیکس��ل 3 و پیکس��ل

پرچمداران سال 2018 را متوقف کرده است.
آی تی م��ن- در حالی ک��ه بس��یاری از کاربران ب��رای خرید 
گوشی های پیکسل 3 و پیکسل XL 3 با قیمت کمتر برنامه ریزی 
کرده  بودند، گوگل اعالم کرده که فروش این گوشی ها را به طور 

کلی متوقف کرده است.
پیکسل 3 و پیکسل  XL 3 گوشی های پرچمدار سال 2018 
گوگل هستند که این غول جس��تجوگر، گوشی های مذکور را از 

فروشگاه خود حذف کرده است.
 س��ایت Android Police اع��الم کرده ک��ه در گفتگو با 
سخنگوی گوگل، توقف فروش گوشی های پیکسل 3 و پیکسل 3 
XL تایید شده است، اما هنوز مشخص نیست که دلیل گوگل برای 
توقف فروش سری پیکسل 3 چیست و آیا درصدد است تا فضا را 

برای عرضه مدل جدیدتر فراهم کند.
اگر همی��ن حاال به فروش��گاه گوگل مراجع��ه کنید، متوجه 
می شوید که لیست کاالهای قبلی پیکس��ل 3 در این فروشگاه 
وجود ندارد؛ اگرچه هر دو مدل هنوز در رده گوشی های پرچمدار 
گوگل قرار می گیرند. البته این گوش��ی ها در چندین فروشگاه 
 Best و B&H آنالین دیگر در سراس��ر ایاالت متحده همچون

Buy موجود هستند. 
در حالی که گوگل فروش گوش��ی های پیکس��ل 3 را متوقف 
کرده، گوش��ی هایPixel 4  و Pixel 4 XL حاال با تخفیف در 
فروشگاه های آنالین در دسترس قرار دارند و کاربران می توانند با 
صرف هزینه بیشتر پرچمداران جدیدتر گوگل را خریداری کنند. 
به نظر می رسد یکی دیگر از دالیلی که گوگل فروش خانواده 
Pixel 3 را متوقف ک��رده، ایجاد فضایی ب��رای عرضه و فروش 
پیکسل 4a آینده است. پیش بینی می شد که گوگل در مراسم 
س��االنه I / O از این گوش��ی رونمایی کند که با توجه به لغو این 
رویداد، انتظار می رود که این غول جستجو همانند سایر شرکت ها 

محصوالت جدیدش را به شکل آنالین رونمایی کند. 

New Tab

پیامک حسگرهای اثر انگشت چقدر امنیت دارند؟

مجتمع فناوری و نوآوری
 افتتاح شد

فناوران - مجتمع بین المللی فناوری و نوآوری در دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد. همچنین در 
حاشیه این مراسم از ۶ محصول ایران ساخت در حوزه پیشگیری و درمان کرونا رونمایی شد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم گفت: آمار و اطالعات 

بیماری کرونا در کشور نشان می دهد که عملکرد زیست بوم فناری و نوآوری در این حوزه قابل قبول بوده است. 

امنیت احراز هویت مبتنی بر اثر انگشت سال هاست 
که به بحثی داغ تبدیل شده است. 

ایدکو- س��ال 2013، درس��ت کمی بع��د از عرضه 
آیف��ون 5s که مجهز به ت��اچ آی دی ب��ود، محققیان با 
عکس��برداری از اثر انگش��ت روی س��طح شیشه ای و 
استفاده  از آن برای س��اخت قالبی که بتواند سیستم را 
فریب دهد ثابت کردند این فن��اوری قابل  کرک کردن 
اس��ت. اما فناوری هیچوقت از حرکت باز نمی ایستد و 
خوب پیشرفت  ها همیشه آدم را امیدوار می کنند. برای 
مثال سال گذشته تولیدکنندگان شروع کردند به مجهز 
کردن اسمارت فون ها به اسکنرهای اثرانگشت فراصوت 
که زیر نمایشگر پنهان می شدند. با این اسکنرها دیگر 
هیچ نیازی به پنل های اضافی نبود و دست کم )به طور 

نظری( گوشی ها امن تر بودند. 
در همین راستا اما تیم امنیتی Cisco Talos تصمیم 
گرفت بررسی کند انواع مختلف اسکنرهای اثر انگشت 
در دستگاه های مدرن چقدر زود می توانند فریب شان را 
بخورند و یا اینکه آیا این فناوری باالخره امن است یا نه. 

 احراز هویت با اثر انگشت- تئوری
ایده  اولیه بسیار س��اده است: انگش��ت خود را روی 
اسمارت فون، اسکنر لپ تاپ یا قفل هوشمند می گذارید 
و بعد حس��گر تصویری را از اثر انگش��ت شما استخراج 
می کند. هر نوع اس��کنری به روش خود اثر انگش��ت را 
شناسایی می کند. تیم Cisco Talos  تمرکر خود را 

روی سه روش محبوب گذاشت:
  اسکنرهای خازنی 

این اسکنرها از همه مدل ها رایج ترند بوده و بوسیله 
ش��ارژ کوچک برق��ی تولیدش��ده توس��ط خازن های 
درون س��ازه اِی مینیاتوری ک��ه قادرند ب��رق را ذخیره 
کنند، تصویر را می سازند. وقتی انگشت، اسکنر را لمس 
می کند، شارژ خازن ها تخلیه می ش��ود. تماس بیشتر 
شارژ خازن را بیش��تر تخلیه می کند؛ شکاف های بین 
پوست و حسگر )شیارهای اثر انگشت( این تخلیه شارژ 
را کمتر می کند. اس��کنر میزان تف��اوت را اندازه گیری 

کرده و الگو را تعیین می کند. 
  اسکنرهای نوری

در اصل این اس��کرها از اثر انگشت عکس می گیرند. 
این دس��تگاه از طریق یک منشور، انگش��ت را روشن 
می کند؛ هر انگش��تی با توجه به ش��یارهای منحصر به 
فردی که دارد یک جور متفاوتی نور را بازتاب می دهد 
و حس��گر می تواند اطالعات را خوانده و آن را به عکس 

تبدیل کند. 
  اسکنرهای فراصوت

این اسکنرها به جای نور از سیگنال فراصوت استفاده 
می کنند. آن ها اکوی تولیدشده توسط شیارها را ثبت 
می کنند. این نوع اس��کنر نیازی به تماس با انگش��ت 
ندارد؛ بنابراین می تواند زیر نمایشگر قرار گیرد. عالوه 
بر این ها، این اسکنر نه تنها بخش��ی از انگشت را که به 
سطح نزدیک است می ش��نود، بلکه همچنین لبه هایی 

که از حسگر دورتر هم هستند را می شنود. بدین ترتیب، 
تصویر حالت سه بعدی بیشتری به خود خواهد گرفت. 
اسکنر یا سیستم عامل با دریافت اثر انگشت شما آن 
را با اثر انگشت ذخیره شده در دستگاه مطابقت می دهد. 
از آنجایی ک��ه هیچ متود خوانش اثر انگش��تی که تا به 
حال عرضه ش��ده بی نقص نیس��ت، هر تولیدکننده ای 
تا حدی می تواند حاشیه خطا داشته باشد. هر قدر این 
حاشیه خطا باالتر باشد، راحت تر می شود اثر انگشت را 
جعل کرد. اگر تنظیمات س��خت تر شوند حاشیه خطا 
پایین تر می آید و به تعاقب آن اس��کنر سخت تر فریب 
خواهد خورد. اما خود گجت هم احتمال دارد صاحبش 

را اشتباه بگیرد. 
 چطور محققان اثر انگشت ها را جعل کردند؟

برای ساخت کپی فیزیکی از اثر انگشت، واضح است 
که باید اول آن را در اختیار باش��ید. تیم محقق سه راه 
برای انجام این کار پیدا کردند تا به این پرس��ش پاسخ 

دهند که چطور اثر انگشت را می شود دزدید؟
 ساخت قالب

این امکان وجود دارد که وقتی فرضاً قربانی به هوش 
نیست از انگشتش قالب گرفت. هر چیز نرمی  می تواند 

مناسب باشد، مثاًل گل قالب گیری. 
مهاج��م می تواند س��پس از این قالب برای س��اخت 
اثرانگشت جعلی استفاده کند. س��ختی کار اینجاست 

که مهاجم به حضور فیزیکی قربانی نیاز دارد. 
 در دست داشتن عکس اسکنر

روش بعدی در اختیار داش��تن اثر انگش��تی اس��ت 
که اس��کنر آن را گرفته اس��ت. این متود به لحاظ فنی 
از پیچیدگی بیش��تری برخوردار اس��ت اما خبر خوب 
برای سارقان این است که همه ش��رکت هایی که داده 
بیومتریک را مدیریت می کنند آن  را به طور مطمئنی 

ذخی��ره نمی کنند. پس پی��دا کردن اثر انگش��ت های 
اسکن ش��ده به صورت آنالین یا خریدنش��ان با قیمتی 
نازل در دارک نت چندان هم دور از ذهن نیست. سپس 
تصویر تخت باید به مدلی سه بعدی تبدیل شود )روی 
یک پرینتر سه بعدی(. ابتدا، برنامه ای که در آن محققین 
نقش را کش��یدند به آن ها اجازه تنظیم سایز نداد. دوم 
اینکه، فوتوپلیم��ِر بکار رفته در پرینتر س��ه بعدی باید 
 بعد از پرینت، گرم می ش��د ک��ه همین ابع��اد مدل را 

تغییر دد. 
سوم اینکه وقتی محققان در نهایت تصمیم به ساخت 
مدلی مناسب گرفتند کاشف بعمل آمد که پلیمری که 
از آن ساخته شده بود به شدت سفت بود و هیچ اسکنری 

را نمی توانست فریب دهد. 
 گرفتن عکس از اثر انگش�ت روی س�طحی 

شیشه ای
گزینه دیگر که از همه س��اده تر هم هست این است 
که از اثر انگش��ت مورد هدف روی س��طحی شیشه ای 
عکس بگیریم. دقیقاً همین روش ب��ود که روی آیفون 
5s پیاده ش��د. این تصویر برای دریاف��ت میزان وضوح 
مورد نیاز پردازش ش��ده و بعد مثل سابق می رود برای 
پرینتر سه بعدی. به نقل از محققان، آزمایشات پرینت 
س��ه بعدی طوالنی و خس��ته کننده بود. آن ها مجبور 
بودند پرینتر را کالیبره و با آزمون و خطا قالب مناسب 
را پیدا کنند. پرینت اصلی ه��ر مدل )در کل 50 مدل( 
با تنظیمات الزمش��ان یک س��اعت به ط��ول انجامید. 
بنابراین س��اخت اثر انگش��ت جعلی برای قفل گشایی 
اس��مارت فونی سرقت ش��ده چیزی نیس��ت که به این 
س��رعت انجام ش��ود. کپی کردن اثر انگش��ت قربانی 

بیهوش یا خواب نیز همینطور. 
قالب س��اختن برای جع��ل اثر انگش��ت فقط نصف 

ماجراس��ت؛ انتخاب م��اده برای قالب گی��ری خودش 
داستانی اس��ت. زیرا این جعل برای تست روی سه نوع 
حسگر –هر کدام با متود خوانش متفاوت اثر انگشت- 
به کار گرفته می شود. با این حال این بخش پروسه برای 
همه قابل دسترسی است: بهترین ماده برای پرینت های 

جعل، چسب ارزان قیمت فابریک است. 
 چه دس�تگاه هایی با اثر انگش�ت های تقلبی 

کرک شدند؟
محقق��ان مورده��ای جع��ل خ��ود را روی تعدادی 
اسمارت فون، تبلت و لپ تاپ تولید شرکت های مختلف 
امتحان کردند )همچنین روی قفل هوشمند و دو درایو 

USB محافظت شده با حسگر اثر انگشت(. 
نتایج کمی  مأیوس کننده بود: اکثر اسمارت فون ها و 
تبلت ها بین 80 تا 90 درصد فریب خوردند و در برخی 
موارد این نرخ به 100 درصد هم می رس��ید. قالب های 
س��ه بعدی پایین ترین می��زان کارایی را داش��تند اما 
چه فرقی دارد؛ به هر حال هر س��ه مت��ود تا حد زیادی 
کارامد بودند.  البته اس��تثناهایی هم ب��ود: برای مثال 
تیم پژوهش��ی کاماًل از کرک اسمارت فون A70 عاجز 
بود- هرچند شایان ذکر اس��ت احتمال اینکه این مدل 
اس��مارت فون صاحبش را نشناس��د نیز وج��ود دارد. 
دس��تگاه هایی که ویندوز 10 اجرا می کنند )صرف نظر 
از تولیدکننده شان( نیز بس��یار نفوذپذیر دیده شدند. 
محققان این سازگاری را به این حقیقت نسبت می دهند 
که خود سیس��تم عامل مطابقت اثر انگشت را بر عهده 
گرفته است؛ بنابراین خیلی هم به تولیدکننده دستگاه 
بستگی ندارد.  در همین حال، درایوهای حفاظت شده 
با فلش هر چن��د خیل��ی از همکارها اعتقاد داش��تند 
نفوذپذیرند از این امتحان سربلند بیرون آمدند. این را 
هم بگوییم که اس��کنرهای اثر انگشت فراصوت از همه 
راحت تر فریب می خورند. با وجود توانایی شان در درک 
تصویر سه بعدی، باز هم پرینت های فیک را جای اصلی 

اشتباه می گیرند. 
 حفاظت اثر انگشت برای کاربران معمولی

طبق گفته های محقق��ان، امنیت مجوز مبتنی بر اثر 
انگشت هنوز از استانداردها دور است و تا حدی می توان 
گفت این وضعیت در مقایسه با سال های قبل دارد بدتر 
هم می شود. ساخت انگشت جعلی پروسه ای هزینه بردار 
و در بهترین حالت زمان بر اس��ت و این بدان معناس��ت 
که کاربر معمولی را در این م��ورد هیچ خطری تهدید 

نمی کند. 
اما اگر از قضا گیر گروه مجرم قدر قدرت که پشتوانه 
مالی خوبی هم دارد بیافتید دیگ��ر ماجرا فرق خواهد 
کرد. در چنین ش��رایطی بهترین توصیه این است که 
تمامی  دس��تگاه های خود را با پسوردی خوب )روشی 

سنتی( محافظت کنید. 
از اینها گذشته، کرک کردن رمزعبوری قوی سخت تر 
است و ش��ما همیش��ه می توانید اگر به کسی مظنون 

شدید آن را تغییر دهید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مطرح کرد:

احتمال پمپاژ پول و تورم فزاینده در پی شیوع کرونا

نظر

مس��عود خوانس��اری، رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
تبعات گسترده شیوع کرونا و تعطیلی و رکود کسب وکارها، 
عنوان کرد که احتماالً دولت باید برای جبران این خسارات 
به اقتصاد پول تزریق کند که نتیج��ه محتمل آن، افزایش 
جهش��ی نرخ تورم اس��ت، تورمی که پیش از این هم باال و 

فزاینده بود.
اتاق تهران - ریی��س اتاق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینکه 
حداقل دو ماه است که کسب و کارهای کشور دچار مشکل 
ش��ده و به تبع آن، وارد دوره رکودی خواهند شد؛ گفت: به 
نظر می رسد که دولت ناچار خواهد بود پمپاژ پول به اقتصاد 
را صورت دهد؛ بنابراین اقتص��اد ایران با تورم بزرگی مواجه 

خواهد شد.
مسعود خوانساری گفت: چهره ای که از اقتصاد ایران در 
دوران افول ش��یوع کرونا در ذهن من به عن��وان یک فعال 
اقتصادی نقش می بندد، اقتصادی است که قطعا دارای تورم 

بزرگی خواهد بود.
وی افزود: اقتصاد ایران طی سال های قبل دچار تحریم و 
محدودیت های بین المللی شده، ضمن اینکه پیش از شیوع 
کرونا پیش بینی بر این بود که س��ال 99، اقتصاد ایران رشد 

منفی داشته باشد؛ اما اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و کسری شدید بودجه که از سوی بخش های مختلف برآورد 
می ش��ود، به نظر می رس��د وضعیت اقتصاد ایران نسبت به 

گذشته بدتر باشد.
رییس ات��اق بازرگانی تهران خاطرنش��ان ک��رد: در این 
میان اتاق بازرگانی ایران، پیش��نهادات 13 بندی را بعنوان 
راهکارهای مقابله با آس��یب های کرونا ارایه داده اس��ت که 
در کوتاه مدت قابلیت اجرایی دارد، اما ب��رای مدیریت آثار 
این بح��ران در بلندمدت، به ط��ور قطع بای��د راهکارهای 

پیچیده تری را لحاظ کرد.
وی افزود: در حوزه معیش��ت خانوار اتاق تهران پیشنهاد 
کرده که به خانوارهای آس��یب دیده از ای��ن بحران، کارت 
اعتباری خری��د یک میلی��ون تومانی به ازای ه��ر نفر ارائه 
شود؛ این در حالی است که این کارت نه پول نقد است و نه 
تسهیالت بانکی به حس��اب می آید؛ بلکه به وسیله آن افراد 
می توانند از فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی و مایحتاج 

اصلی خود را تامین کنند.
به گفته خوانس��اری، در پیش��نهاد اتاق تهران این گونه 
مطرح شده که این کارت اعتباری در دو نوبت به این اقشار 

ارائه شود که بخش نخست آن در فروردین ماه و بخش دوم 
در خردادماه خواهد بود و در هر مرحله 500 هزار تومان به 
ازای هر نفر در اختیار ای��ن خانوارها قرار گیرد؛ ضمن اینکه 
دوره تنفس این تسهیالت شش ماهه در نظر گرفته می شود 
و پس از آن در 12 قسط بازپرداخت صورت می گیرد. یارانه 
ماهانه افراد ضمانت بازپرداخت این تسهیالت در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد شده تا به خانوارهایی 
که نیازمند کمک نقدی بالعوض برای خرید مواد غذایی و 
ضروری خود هس��تند، بر اساس شناس��ایی که در سطوح 
مختلف صورت می گیرد، به صورت ماهانه مبالغی پرداخت 
شود که بر این اساس، پیش بینی شده که در این مرحله برای 
حدود هفت میلیون نفر در سه سطح کمک های ماهیانه 75 
هزار تومان، 150 هزار تومان و 250 هزار تومان به ازای هر 

نفر واریز شود.
رییس اتاق تهران گف��ت: برای کمک نق��دی بالعوض، 
اقش��ار دهک های یک تا س��ه جامعه که درآمد ثابت ندارند 
و تحت پوش��ش بیمه نیس��تند همچون کارگران روزمزد و 
کسب وکارهای خرد و همچنین اقشار تحت حمایت دولت 

در قالب کمیته امداد و بهزیستی در این بستر قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: همچنین بنگاه هایی که به اجبار تعطیل 
شده اند، باید در اولویت اصلی  حمایت های دولت قرار گیرند 
که بر این اساس، تقبل بخش��ی از حقوق افراد شاغل در این 
بنگاه ها، اعطای تا س��قف 500 میلیون تومان خط اعتباری 
مشروط به حفظ حداقل 90 درصد نیروی کار تا شهریورماه، 
پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت حداقل 
سه ماه و حمایت از افراد پرریسک که امکان حضور در محیط 
کار را ندارند، می تواند از جمله حمایت های دولت باشد که 

در این پیشنهاد اتاق نیز به آن اشاره شده است.
به گفته خوانس��اری، برای بنگاه های آس��یب دیده تحت 
تاثیر کرونا نیز افزایش ش��ش ماهه مهل��ت زمان پرداختی 
بیمه و مالیات، ارائه  خدمات درمانی به آنها و تامین سرمایه 
در گردش بنگاه های فعال دیگر اولویت هایی است که اتاق 
بازرگانی به دولت پیشنهاد داده است؛ ضمن اینکه پیشنهاد 
شده که با آزادس��ازی مرحله ای سهام عدالت و وضع کردن 
مالیات بر تردد خودروها و ش��یوه هایی مانند به این کسری 
درآمدی خود را تا ح��دی جبران کرده و به اقتصاد کش��ور 

کمک کند تا از این دوران عبور کند.
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