
شرکتهایدانشبنیان
ازلیزینگصادراتیبهرهمیبرند

معاونت علمی  و فناوری برای صادرات هر چه بیشتر محصوالت 
شرکت های دانش بنیان، خدمات لیزینگ را به خریداران این 

محصوالت ارایه می کند.
معاون�ت علمی- توس��عه ب��ازار صادراتی ش��رکت های 
دانش بنیان از جمله اقداماتی اس��ت که می تواند تس��هیل گر 
جهش در تولید محصوالت دانش بنیان باش��د. بیش از ۴۷۰۰ 
شرکت دانش بنیان در صورت دارا بودن شرایط می توانند عالوه 
بر لیزینگ داخلی محصوالت، از لیزینگ خارجی نیز برای انجام 
صادرات بهره مند شوند. صادرات محصوالت دانش بنیان از جمله 
اهدافی است که مدیران  بسیاری از این واحدهای فناور به صورت 
خود جوش به عنوان یک هدف، برای خود تعیین کرده اند. این 
شرکت ها تا کنون در این زمینه موفقیت های قابل توجهی نیز 
کسب کرده اند. این موفقیت ها از این سو ارزشمند و قابل توجه 
است که علی رغم شرایط تحریمی  و برخی محدودیت ها به دست 
آمده است. فعال شدن پایگاه های صادراتی که به شکل خصوصی 
اداره می شوند، از جمله خدماتی است که در این زمینه عرضه 
می شود. لیزینگ داخلی محصوالت دانش بنیان در حال حاضر 
فعال است و تا سقف ۸۰ درصد از مبلغ قرارداد را پوشش می دهد.

بر این اساس طرح لیزینگ خارجی محصوالت دانش بنیان 
نیز فعال شده اس��ت. ش��رکت های دانش بنیانی که بتوانند از 
صندوق ضمانت صادرات، ضمانت نامه های الزم را دریافت کنند، 

می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

سراینوآوریوفناوریدانشگاهآزاد
افتتاحشد

اولین سرای نوآوری و فناوری دانش��گاه آزاد اسالمی  استان 
تهران با عنوان »س��رای نوآوری و ش��تابدهی توس��عه صنایع 

منطقه ای« افتتاح شد.
مهر - اولین »س��رای نوآوری و ش��تابدهی توسعه صنایع 
منطقه ای« با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، محمدمهدی طهرانچی رییس دانش��گاه آزاد 

اسالمی و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه افتتاح شد.
این مرکز در ۷ ه��زار متر مربع و ۷ طبقه با س��رمایه گذاری 
دانش��گاه آزاد اس��المی  و مش��ارکت معاونت علمی  و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ایجاد و یکی از ساختمان های زیرمجموعه 

پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد شده است.
شتابدهنده ها، ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
حوزه فناوری های راهبردی از جمله قطعه سازی، صنایع غذایی، 
صنایع دارویی و... در این مرکز مس��تقر شده و به فعالیت های 

علمی و فناورانه خواهند پرداخت.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری 
دانشگاه آزاد اسالمی، سید محمودرضا آقامیری رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان تهران و جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و 

کشاورزی دانشگاه آزاد  نیز در این مراسم حضور داشتند.

پنجره

3 بخش خصوصی

نمایندهوزیرصمتدراصنافکشور:

طرح افق باید از واردکنندگان و فروشندگان موبایل فاقد پروانه آغاز شود
نخستین جلسه بررسي اجرای طرح افق با حضور ابراهیم درستی 
نماینده وزیر صمت و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران در 

محل اتاق اصناف ایران برگزار گردید.
اتاق اصناف - در این نشست که حسین یوسفیان نماینده سامانه 
همتا، قدیمی از مدیران طرح رجیس��تری، مهدی غفوریان رییس 
کمیته تخصصی تلفن همراه، مهدی عبقری مش��اور نماینده وزیر 
صمت در اصناف کشور )حوزه تلفن همراه(، هوشیار فقیهی معاون 
اقتصادی اتاق اصناف ایران حضور داشتند؛ ابراهیم درستی با بیان 
اینکه از اجرای طرح افق در شرایط فعلی بازار حمایت می کنیم گفت: 
البته در راس��تای قانونمند کردن و تنظیم بازار و هدایت واحدهای 
صنفی غیر مجاز به سوی دریافت جواز کسب، اجرای این طرح باید 
از واحدهای فاقد جواز کسب و شرکت های وارد کننده گوشی تلفن 

همراه آغاز شود.
درس��تی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای این طرح باید مراقب 
باش��یم واحدهای صنفی با جواز کس��ب صدمه نبینند، افزود: همه 
بخش های زنجی��ره تامین تلفن همراه )وارد کنن��ده، عمده فروش 
وخ��رده ف��روش( در زمانبندی پایان��ی اجرای طرح اف��ق، ملزم به 
ثبت خرید و فروش خود در س��امانه جامع تج��ارت وصدور فاکتور 
الکترونیک خواهند بود ودر صورتی که فاکتور الکترونیک در سامانه 
جامع تجارت )در قالب طرح افق( برای تلفن همراه صادر نشده باشد، 
از فعالسازی آن در س��امانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
نماین��ده وزیر صمت در اصناف کش��ور با بیان فعالی��ت بالغ بر ۱ 
میلیون واحد صنفی بدون جواز در کشور، از بروز ۳۰ درصد تخلفات 
صنفی در این واحدها خبر داد و گفت: اج��رای طرح افق در بخش 
خرده فروشی از واحدهای فاقد جواز کس��ب، باعث تسریع در روند 
قانونمند شدن فعالیت این واحدها و تنظیم و متعادل شدن بازار تلفن 
همراه می ش��ود، ضمن اینکه باعث تقویت جایگاه قانونی و عملکرد 

اتحادیه های صنفی ذیربط خواهد بود.
نای��ب رییس اول ات��اق اصناف ته��ران با بیان مش��کالت فراوان 
واحدهای صنفی، گفت: بخش اعظم بازار تلفن همراه از افراد جوان 
و تحصیل کرده هستند و باید از ایش��ان در راستای فعالیت قانونی 
حمایت شود. رییس اتحادیه صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم 
جانبی تهران اضاف��ه کرد: در حالی که از واحده��ای صنفی با جواز 
کس��ب و قانونمند حمایت می کنیم، با متخلفان به ش��دت برخورد 
می کنیم. همچنین در ادامه جلسه، حس��ین یوسفیان از مسووالن 
سامانه همتا گفت: طرح افق تمام گروه های کاالیی را شامل می شود 
و این طرح را به تدریج ب��رای تمام کاالها در ب��ازه زمانی الزم اجرا 

خواهد گردید.
او ادامه داد: برای تمام گروه های کاالیی برنامه داریم و در بازه های 

زمانی و با اطالع رسانی الزم اجرای این طرح آغاز خواهد شد.
وی اف��زود: در گام اول فقط ش��رکت های واردکننده و براس��اس 

زمان بندی متعاقبا واحدهای صنف��ی ۱۰- ۳۰ درصد میزان فروش 
کاالیشان رادر این س��امانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهای بدون 
جواز با ثبت نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می توانند فعالیت 

کنند.
در ادامه مهدی عبقری مش��اور نماینده وزیر صم��ت در اصناف 
کشور)حوزه تلفن همراه( ضمن بیان کم دیده شدن عمده فروشان 
متذکر شد: سال هاس��ت اکوسیستم اقتصادی کش��ور برپایه پالن 
واردکنن��ده بنکدار یا عم��ده ف��روش و نهایتا توزیع کنن��ده و تک 
فروش است و در این طرح بهای کمتری به عمده فروشان که قطعا 
سرمایه گذاران صنفی هستند، داده ش��ده و می بایست میزان سود 

انها افزایش پیداکند.
وی با بیان ایرادات ضرایب مالیاتی این طرح بیان داشت: از متولیان 
خواس��تار اصالح ضرایب مالیاتی و افزایش س��ود فروشندگان چه 
عمده فروشان و چه خرده فروشان هستیم و براین اساس به جهت 
عدم افزایش قیمت کاال برای مصرف کننده تقاضای کاهش س��ود 
واردکنندگان را داریم همچنین درخص��وص روند ثبت این فرایند 
در سامانه بدوا تقاضای اموزش جامع، زمان بندی و در نهایت بدلیل 

قانونی شدن موضوع اجرا گردد.
در پای��ان ضم��ن موافقت ب��ا طرح های پیش��نهادی مقررش��د، 
خواس��ته های اصناف تامین و در جلسات بعدی زمان بندی اجرایی 

ابالغ شود.

آغازفروش
گوشیاقتصادیY7pهواویدرایران

فروش ویژه و محدود گوشی هوشمند Y7p هواوی به عنوان 
محصولی اقتصادی با امکاناتی قابل توجه و همراه با کارت حافظه 

۶۴ گیگابایتی هدیه آغاز شد.
آی تی من - گوشی هواوی  Y7p به عنوان محصولی جدید در 
گروه گوشی های میان رده در ماه فوریه ۲۰۲۰ رونمایی شد. این 
گوشی  هوشمند از امکاناتی نظیر دوربین پشتی سه گانه مجهز 
به هوش مصنوعی، صفحه نمایشی با طراحی جدید برای تعبیه 
دوربین جلو و باتری با ظرفیت باالی ۴۰۰۰ میلی آمپرساعتی بهره 
می برد.  فروش محدود این گوشی هوشمند از روز پنجشنبه ۱۱ 
اردیبهشت ماه در فروشگاه های منتخب هواوی آغاز خواهد شد و 
عالقه مندان می توانند با خرید یک دستگاه هواوی  Y7p یک عدد 
کارت حافظه ۶۴ گیگ هدیه بگیرند و حافظه داخلی گوشی خود 
را به عدد ۱۲۸ برسانند. این محصول با صفحه نمایش ۶.۳۹ اینچی 
Punch FullView Display در دو رنگ با پایه سیاه و آبی 
عرضه شده  است. گوشی Y7p با استفاده از سه دوربین هوشمند 
در قسمت پشتی و استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص  بهتر 
و دقیق تر سوژه و صحنه یک انتخاب مناسب برای عکاسی محسوب 
می شود. دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی این محصول کنار دوربین 
۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۲ مگاپیکسلی ویژه دریافت 
اطالعات تکمیلی و ایجاد افکت بوکه قرار گرفته است.  همچنین 
قابلیت Night Mode برای عکاسی در شب یا محیط هایی با نور 
محدود برای این محصول در نظر گرفته شده  و جلوی گوشی نیز 

دوربین ۸ مگاپیکسلی وظیفه ثبت سلفی را برعهده دارد. 
 Huawei Kirin میان رده هواوی از تراشه هشت هسته ای
710F مجهز به چهار هس��ته پردازش��ی Cortex-A73 با 
فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس 
 Mali G51-MP4 ۱.۷ گیگاهرتز کنار پردازش��گر گرافیکی

استفاده می کند.
رابط کاربری EMUI 9.1 بر پایه اندروید ۹ با راهکارهای خالقانه 
در زمینه بهبود عملکرد و سرعت سیستم نیز نرم افزار این گوشی 
اس��ت و آپدیت اندروید ۱۰ نیز برای این گوشی به زودی عرضه 
می شود. گوشی Y7p یک گوش��ی اقتصادی است که می تواند 
با توجه به مشخصات قابل توجه اش تبدیل به یکی از مدل های 

پرفروش بازار ایران شود.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به فروشگاه های منتخب هواوی 
جز اولین خریداران این گوشی هوشمند باشند و  کارت حافظه 

هدیه را دریافت کنند.

New Tab
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با پیگیری اتحادیه فناوران رایانه تهران
ثبتاظهارنامهمالیاتی

رویکلیهIPهانامحدودشد
پس از پیگیری های مس��تمر و مذاکرات اتحادیه صنف 
فناوران رایانه تهران و همکاری و همدلی کلیه اتحادیه های 
فناوران رایانه کل کشور با سازمان های ذی ربط، ثبت اظهار 

نامه مالیاتی بر روی کلیه IP ها نامحدود شد.
فن�اوران - از ابت��دای س��ال جاری بر اس��اس الیحه 
پیشخوان دولت استان البرز و مصوبه دیوان عالی عمومی 
 البرز ، IP کلیه کافی نت های کش��ور برای ثبت اظهارنامه 
مالیاتی بس��ته ش��د که با توجه به پیامده��ای وخیم این 
تصمیم شتابزده و سونامی  بزرگی که در پی داشت، رییس 
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با ارسال نامه های کتبی 
و همچنین برگزاری جلس��ات حضوری با هیات رییس��ه 
اتاق اصناف و رییس بسیج اصناف کل کشور خواهان رفع 
این مشکل شد. حال پس از پیگیری های مستمر اتحادیه 
فناوران، س��ازمان امور مالیاتی کش��ور اعالم کرده اس��ت 
که محدودیت ثبت اظهارنامه مالیات��ی بر روی کلیه IPها 
برداشته شده است و بر اساس این امر کافی نت ها می توانند 
به هر تعداد نامح��دود اظهارنامه مالیات��ی ثبت کنند. این 
موضوع فرصتی اس��ت تا اتحادیه بتواند برای سال آینده با 
ارایه الیحه حقوقی به دیوان عالی عمومی، حکم دیوان عالی 

عمومی  البرز را باطل کند.

دانشبنیانها
بهنمایشگاهبینالمللیوارداتچینمیروند

شرکت های دانش بنیان به سومین نمایشگاه بین المللی 
واردات چین که ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه سال جاری در شانگهای 

چین برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.
معاون�ت علم�ی - نخس��تین و دومی��ن نمایش��گاه 
بین الملل��ی واردات چین در س��ال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با 
مدیریت وزارت بازرگانی چین و ش��هرداری شانگهای در 
شهر شانگهای برگزار شد و سومین دوره آن ۵ تا ۱۰ نوامبر 
۲۰۲۰ مصادف با ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه س��ال ج��اری برگزار 
خواهد شد.  اعزام ش��رکت ها به این نمایشگاه، با همکاری 
و حمای��ت معاونت علم��ی  و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی و س��ازمان توس��عه تجارت 

صورت می گیرد.
شرکت در این نمایشگاه فرصت ورود به بازار بزرگ چین 
را برای ش��رکت ها فراهم می کند. همچنین حضور بیش از 
۳۸ هزار شرکت از ۱۵۰ کش��ور دنیا فرصتی مناسبی برای 
معرفی توانمندی ها و ظرفیت های شرکت های ایرانی حاضر 

در این نمایشگاه خواهد بود.
برگزاری نشس��ت های رودررو همزمان با نمایش��گاه و 
حضور در پاویون ش��رکت های دانش بنیان از دیگر مزایای 

حضور در این نمایشگاه است.

New Tab

دریچه

به علت شنود کاربران 
بزرگترینفیلترشکناندرویدی

ازگوگلپلیحذفشد
گوگل بزرگترین برنامه VPN اندرویدی را به دالیل امنیتی 

از پلی استور حذف کرد.
 SuperVPN Free VPN Client مرکز ماهر- برنامه
یک برنامه موفق اندرویدی رایگان است که از ۴ سال پیش با 
۱۰ هزار نصب شروع به فعالیت کرد و هم اکنون بیش از ۱۰۰ 

میلیون نصب فعال دارد.
گوگل تایید کرده است که این برنامه با بیش از ۱۰۰ میلیون 
نصب فعال دارای آسیب پذیری است که منجر به شنود همه  

ترافیک کاربر می شود.
مرکز ماهر با بررسی این آسیب پذیری که توسط محققان 
امنیتی در VPNpro کشف شده است، اعالم کرد: با تحلیل 
بیشتر مشخص شد که این برنامه به هاست های متعدد متصل 
می ش��ود و در یکی از این هاس��ت ها payload مشکوکی با 

اتصال نا امن HTTP از برنامه به هاست ارسال می شود.
این payload حاوی داده های رمزنگاری شده بود که در 

پاس��خ، payload  مش��ابه  دریافت می کرد.
این payload حاوی کلیدهای مورد نیاز برای رمزگشایی 
داده بود که با رمزگش��ایی آن، اطالعات حساس سرور شامل 
گواهینامه های س��رور و اعتبارنامه ها که س��رور VPN برای 

احراز هویت احتیاج داشت به دست آمد.
محققان با جایگ��ذاری اطالعات س��رور SuperVpn با 

سرور آزمون خود، به نتایج زیر دست یافتند.
 اتصاالتی که از HTTP نا امن و آش��کار استفاده می کنند 
ممنوع نیس��تند: ترافیک HTTP رمزنگاری نمی ش��وند در 
نتیجه هر فردی با رهگیری ترافیک قادر به ش��نود ارتباطات 

کاربر خواهد بود.
 )obfuscated( های ارسالی مبهم س��ازیPayload
شده اند: اطالعات ارسالی از برنامه )کاربر( و سرور رمزنگاری 

شده است.
در برنامه کلیدهای رمزنگاری hardcode شده یافت شد: 
متاسفانه با وجود رمزنگاری payloadهای مذکور، کلیدهای 

موردنیاز برای رمزگشایی در خود برنامه موجود است.
VPN  :هستند EAP ها حاوی اعتبارنامه هایPayload

ه��ا از اعتبارنامه ه��ای EAP ب��رای جلوگی��ری از اتصاالت 
خارج از برنامه به سرور خود اس��تفاده می کنند. اما با ارسال 
اعتبارنامه ه��ای EAP در payloadهای��ی ک��ه رمزنگاری 
نشده اند یا رمزنگاری ضعیفی دارند استفاده از اعتبارنامه های 

EAP عمال بی فایده خواهد بود.
با استفاده از این آس��یب پذیری عالوه بر امکان حمله مرد 
میانی و شنود ترافیک، مهاجم می تواند با تغییر جزییات اتصال 
VPN، کاربر را به جای اتصال به سرور VPN اصلی  مجبور به 

اتصال به سرور مخرب خود کند.
برنامه Supervpn پیش تر در س��ال ۲۰۱۶ در مقاله ای 

پروهشی به عنوان برنامه مخرب شناخته شده بود.
این برنامه به تازگی از پلی استور گوگل حذف شده است.

New Tab

پیامک
کرونا صنعت موبایل دنیا را با بحران مواجه کرد

تمدیدمهلتارسالمعامالت
زمستان۹۸وبهار۹۹ابالغشد

مهر - سازمان امور مالیاتی، بخشنامه تمدید مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ را ابالغ کرد.
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استان ها، تمدید 

مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ را ابالغ کرد.

آمار و گزارش های جدید نشان می دهد که میزان فروش و عرضه 
گوشی های هوش��مند در بازارهای جهانی در نخستین فصل از سال 
جاری میالدی تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا با کاهش ۱۳ 

درصدی روبه رو شده است.
آی تی من- کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
کانتر پوینت  ب��ه تازگی با انتش��ار آمار و گزارش ه��ای جدید اعالم 
کرده اند که میزان فروش و عرضه در بازارهای جهانی موبایل در سه 
ماهه نخست سال جاری میالدی تحت تاثیر شروع گسترده ویروس 
کرونا و افت شدید تقاضا، ۱۳ درصد کاهش یافته است و مجموع کل 
میزان فروش موبایل در بازارهای جهانی نتوانست از مرز ۳۰۰ میلیون 

دستگاه در این بازه زمانی عبور کند.
بر اس��اس آمارهای منتش��ره از س��وی این کارشناس��ان، بیشتر 
ش��رکت های تولیدکننده موبایل همچون سامسونگ، هواوی و اپل 
که همواره در رتبه های برتر فهرست رده بندی بزرگترین سازندگان 
گوشی های هوش��مند جای دارند، با کاهش و افت قابل توجهی در 

نخستین فصل سال ۲۰۲۰ میالدی مواجه شده اند.

البته در این میان دو ش��رکت ش��یائومی و ریل می بر خالف سایر 
تولید کنندگان موبایل با کاهش میزان ف��روش و عرضه در این بازه 

زمانی مواجه نشده اند.
نمودارها به وضوح میزان فروش برترین شرکت های تولید کننده 
موبایل و س��هم آنها در بازارهای جهانی را در نخس��تین فصل سال 
جاری میالدی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته نش��ان داده و 

مقایسه می کند.
بر این اس��اس سامس��ونگ با فروش ۵۹ میلیون دس��تگاه گوشی 
و اختصاص س��هم ۲۰ درصدی در س��ه ماهه نخس��ت سال ۲۰۲۰ 
همچنان در رتبه نخست این فهرست رده بندی جای گرفته است. این 
در حالیست که میزان فروش این شرکت کره ای در سه ماهه نخست 
س��ال ۲۰۱۹ میالدی ۷۲ میلیون دستگاه و س��هم آن در بازارهای 

جهانی ۲۱ درصد بوده است.
هواوی نی��ز با ف��روش ۴۹ میلیون دس��تگاه در این ب��ازه زمانی و 
اختصاص سهمیه ۱۷ درصدی در بازارهای جهانی در رتبه دوم او را 
گرفته است. این در حالی است که این شرکت چینی در همین بازه 

زمانی در سال گذشته توانسته بود ۵۹.۱ میلیون دستگاه در بازارهای 
جهانی به فروش برساند.

اپل نیز نخستین بار در س��ال جاری میالدی ۴۰ میلیون دستگاه 
موبایل فروخته و س��همی ۱۴ درصدی را از بازارهای جهانی به خود 
اختصاص داده است. این شرکت در همین بازه زمانی در سال قبل ۴۲ 

میلیون دستگاه گوشی روانی بازارهای جهانی کرده بود.
در این میان شیائومی که در رتبه چهارم این فهرست در رده بندی 
قرار گرفته توانسته میزان فروش خود در سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی را به ۲۹.۷ میلیون دس��تگاه و سهم خود را نیز به ۱۰ درصد 

افزایش دهد.
در ادامه این گ��زارش همچنی��ن کارشناس��ان و تحلیلگران این 
موسسه تحقیقاتی برآورد و اعالم کردند که تاثیر و تبعات منفی ناشی 
از شیوع گس��ترده و ویروس کرونا بر بازارهای جهانی فروش موبایل 
در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میالدی بسیار بیشتر و گسترده تر از سه 
ماهه نخست سال خواهد بود و شرکت های تولید کننده موبایل باید 

تالش بیشتری برای فروش در بازارهای جهانی کنند.

رییساتاقایران:حمایتهاومنابعدولتدرجبرانخساراتکروناهدفمندباشد
نظر

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران بحران ناشی از 
ش��یوع کرونا را آزمونی بزرگ برای جوامعی دانست که سالمت، زندگی 
اجتماعی و شرایط اقتصادی خود را در معرض تهدید دیدند و گفت: شرایط 
ایران در مواجهه با این بیماری همه گیر متفاوت بود، کشوری که پیش از 
این با تحریم ها دست به گریبان شده و به اس��تناد آمارها، در ۹ ماهه سال 
۹۸، رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصدی و تورمی  باال را تجربه می کرد، این 

بار خود را در مصاف با چالشی بزرگ تر دید.
اتاق ایران - غالمحسین ش��افعی افزود: خوش��بختانه جامعه ایرانی 
به رغم مشکالت موجود، توانست با سربلندی از پیک این بحران عبور کند 
و در این باب باید، پیشرفت های علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان 
این سرزمین را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه برای 

کمک به عبور از این شرایط، ستودنی بود.
ش��افعی در بخش دیگری از اظهارات خ��ود به دیدار اخی��ر جمعی از 
فعاالن اقتصادی با رییس جمهور پرداخت و گفت: در این جلس��ه، تأکید 
رییس دولت خطاب به وزیر اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای 
گفت وگو ب��رای ارتقای تعامالت ب��ا بخش خصوصی بود. او متذکر ش��د: 

دولت در شرایط فعلی با تنگناهای بسیاری دست به گریبان است. کاهش 
بهای نفت، کس��ری درآمدهای دولت، افت درآمدهای مالیاتی و ... گواه 
مشکالت این بخش است. از سوی دیگر، بحران ناشی از شیوع کرونا نیز تا 
به امروز بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط 
کشور متضرر نموده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت در حمایت از 
این کسب وکارهای خسران دیده محدود اس��ت، پس آنچه در این راستا 
تخصیص پیدا می کند باید به درستی مدیریت و اولویت بندی شود تا اثرات 

آن را درترمیم اقتصاد کشور شاهد باشیم.
رییس اتاق ایران توضیح داد: تمام��ی  مؤلفه هایی که برای اولویت دهی 
به بخش های زیان دیده و درگیر بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی 
احصاء شده، در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار خراسان 
رضوی نیز درخواس��ت داریم تا در تخصیص و توزیع کمک ها در س��طح 

استان، به این مؤلفه ها، توجه الزم را داشته باشد.
رییس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در شرایط موجود باید 
برای توزیع عادالنه و مدیریت شده منابع حمایتی، نگاهی جامع تر اتخاذ 
ش��ود، گفت: برای نمونه، در این ایام شماری از کس��ب وکارها به واسطه 

شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق یافتند. قطعاً باید سازوکاری 
پیش بینی شود تا این موارد شناسایی شوند. توأمان شماری از بنگاه های 
اقتصادی، تا حت��ی پیش ازاین اتفاق نی��ز دچار بحران بودن��د و اخذ این 
کمک ها نیز به احی��ای آن ها کمک��ی نخواهد کرد. به موارد ذکر ش��ده، 
بنگاه های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی، عمومی، نظامی  و... را نیز 

بیفزایید که منابع حمایتی خاص خود را دارند.
او ادامه داد: در س��وی دیگر، بخش هایی نیز هس��تند که رونق آن ها به 
رشد اقتصاد منجر می شود، کشور را از واردات بی نیاز می سازد و صادرات را 
افزایش می دهد. احصاء این موارد می تواند به هدایت هرچه بهتر و مؤثرتر 

تسهیالت و حمایت ها و پرهیز از اتالف منابع منجر شود.
در ادامه این جلسه، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز 
در تشریح شرایط استان در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، گفت: 
از اس��فندماه ۹۸ و با اوج گیری ش��یوع این بیماری در کشور، شاهد افت 
فعالیت های اقتصادی در استان بودیم و بس��یاری از تحرکاتی که رشد و 
توسعه این بخش را منجر می شد، از دس��ت دادیم که ازجمله آن فرصت 

سفر گردشگران و زائران در ایام نوروز به مشهد مقدس بود.

رییساتحادیهفروشندگانتلفنهمراهتشریحکرد

ترفندواردکنندگانبرایگرانکردنتلفنهمراه

بازار

رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن هم��راه گف��ت: ۹۰ درصد افزایش 
قیمت ها مربوط به شرکت های واردکننده است و واحد های صنفی نقشی 

در آن ندارند.
میزان - ابراهیم درستی درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار 
کرد: با اقداماتی که صورت گرفت و راه اندازی سامانه رجیستری در حال 

حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن هم��راه افزود: پی��ش از راه اندازی 
رجیستری ساالنه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می رفت، اما 
اکنون این مبلغ به حساب دولت واریز می شود و از طرفی مردم نیز دیگر 

کاالی قاچاق خریداری نمی کنند.

وی درباره قیمت تلفن همراه گفت: قیمت تلفن همراه وابس��ته به نرخ 
دالر است و با نوسان آن قیمت تلفن همراه دچار تغییر می شود.

درستی ادامه داد: واحد های صنفی نقشی در افزایش قیمت تلفن همراه 
ندارند و قیمت ها را شرکت های واردکننده تعیین می کنند و سود اصلی 

را آن ها می برند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه بیان کرد: برخی از شرکت ها 
برای تعدادی از اجناس دو قیم��ت دارند یعنی قیم��ت کاال در فاکتور با 
قیمت فروش متفاوت است و فروش��نده های واحد های صنفی برای پول 

مازادی هم که پرداخت می کند بدون سند می ماند.
وی گفت: ۹۰ درصد افزایش قیمت ها مربوط به شرکت های واردکننده 

است و واحد های صنفی نقشی در آن ندارند.
درس��تی با بیان افزایش تقاضا در بازار به واس��طه برگ��زاری آموزش 
مدارس در فضای مجازی اف��زود: علی رغم افزایش تقاضا خوش��بختانه 
بازار با کمبود مواجه نیست و با پشت س��ر گذاشت کرونا و بهبود شرایط، 
وضعیت بازار بهتر خواهد ش��د. رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
گفت: از واحد های صنفی تقاضا داریم که حداقل سود را دریافت کنند تا به 
خانواده های دانش آموزانی که برای خرید مراجعه می کنند فشار کمتری 
وارد ش��ود.وی تاکید کرد: ش��رکت های واردکننده قیمت هایی را تعیین 
کنند که هم واحد های صنفی س��ود عادالنه خود را دریافت کند و هم به 

مصرف کننده اجحاف نشود.

تازه ترین گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که شیائومی 
بدون کس��ب اجازه از کاربران گوش��ی های این برند چینی تمامی 

اطالعات مرورگر وب آنها را جمع آوری کرده است.
آی تی م�ن - ش��یائومی که ب��دون ش��ک یک��ی از بزرگترین و 
محبوب ترین شرکت های تولیدکننده گوشی های هوشمند در جهان 
محسوب می شود و توانسته در سال های اخیر در بسیاری از بازارهای 
موبایل در کشورهای مختلف سهم قابل توجهی را به خود اختصاص 
دهد، طبق گزارش های منتشر شده در سایت جی اس ام آرنا، به تازگی 
گرفتار دردسر بزرگی شده اس��ت چرا که گفته می شود این شرکت 
چینی با دور زدن بس��یاری از مس��ایل امنیتی و حفاظ��ت از حریم 
خصوص��ی کاربران، بخش زی��ادی از اطالعات مرورگ��ر وب آنها در 
کنار داده هایی از سیستم عامل و تنظیمات گوشی کاربران را به طور 

مخفیانه رصد و جمع آوری می کرده است.
طبق دیگر گزارش هایی که توس��ط مجله فوربس منتش��ر ش��ده 
اس��ت، گوش��ی های برند ش��یائومی بدون کس��ب اجازه از کاربران 
و ب��ه ط��ور مخفیانه توس��ط این ش��رکت رص��د ش��ده و اطالعات 
مربوط ب��ه کارب��ران ب��ه س��رورهایی که توس��ط ش��رکت چینی 
 علی باب��ا میزبانی می ش��وند و ش��یائومی آنها را اجاره کرده اس��ت، 

فرستاده شده اند.
در این گزارش همچنین گفته می شود س��رقت اطالعات کاربران 
حتی در حالت خصوصی مرورگر و جس��تجوی کاربران گوشی های 
ش��یائومی نیز ادامه دارد و این بدان معناس��ت که تمامی سایت ها و 
کلمات جستجو ش��ده در موتورهای جس��تجوی خصوصی توسط 
کاربر نیز جمع آوری شده و پس از فشرده سازی در قالب پکیج هایی 

به سرورهای این کمپانی در کشور سنگاپور، چین و روسیه فرستاده 
می شود.

این در حالی است که شرکت ش��یائومی مشکالت امنیتی و حریم 
خصوصی مطرح ش��ده در فضای مجازی را به کل��ی تکذیب کرده و 
سخنگوی آن در این خصوص گفته که تمامی این اطالعات در زمان 
ارسال رمزگذاری می شوند تا به طور کامل از حریم خصوصی کاربران 

حفاظت شود.
هرچند که بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در حوزه 
فناوری و امنیت س��ایبری ب��ر این باورند ک��ه با توجه ب��ه انتخاب 
سیستم رمزگذاری base64 تنها چند ثانیه زمان الزم است تا این 
رمزگذاری ها شکسته شود و اطالعات مجدداً به دیتای قابل خوانش 

تبدیل شود.

شیائومیمتهمبهجاسوسیازکاربرانششد

PB


