
 نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ 
آنالین برگزار می شود

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ به عنوان اولین نمایشگاه آنالین در 
مرداد ماه برگزار می شود.

پارک پردیس - نهمین نمایش��گاه بین المللی نوآوری و 
فناوری »اینوتکس ۲۰۲۰«، در راستای شیوع ویروس کرونا، به 
تعویق افتاد. دبیرخانه اینوتکس ۲۰۲۰ اعالم کرد، این نمایشگاه 
۲۲ الی ۲۵ مرداد ماه سال جاری به صورت آنالین برگزار خواهد 
ش��د. بدین ترتیب اینوتکس اولین نمایش��گاه مجازی کشور 

خواهد شد.
این تصمیم با توجه به دالیل علمی مبنی بر گسترش بیماری 
کرونا به واسطه اجتماعات، اتخاذ شده است. همچنین با توجه 
به آسیب دیدن بسیاری از کسب وکارهای نوپا از این پاندمی و 
نیاز این کسب وکارها به زمان برای بازگشت به حالت طبیعی، 
نمایش��گاه امس��ال با دوماه تاخیر یعنی در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ 

مردادماه برگزار می شود.
رویدادهای جانبی این نمایش��گاه اعم از »اس��تیج«، 
»کافه س��رمایه«، »اینوتکس ک��وآپ«، »اینوجوان« و 
سایر بخش های جانبی نمایشگاه نیز به صورت مجازی 

برگزار می شوند.
 نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس، به 
عنوان تخصصی ترین نمایشگاه در زمینه نوآوری در کشور 
به شمار می رود و طی هشت دوره برگزاری خود میزبان 
استارت آپ ها و ش��رکت های فناور زیادی از کشورهای 

مختلف بوده است.

تکالیف مالیاتی مودیان ۲ ماه تمدید شد
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تمامی 

تکالیف مالیاتی مودیان ۲ ماه تمدید شد
اتاق اصناف - نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو 
هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران از تمدید ۲ ماهه تکالیف 
مالیاتی مودیان در س��ال ۹۹ توسط ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا خبر داد.
ابراهیم درستی با بیان پیگیری های صورت گرفته و مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا در مورد حمایت 
و تسهیل مالیاتی از کسب و کارها در ش��رایط کرونا، گفت: بر 
اساس مصوب شورای عالی هماهنگی سران قوا موعد مقرر در 
قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به 
تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت 
انقضای آن ۹۹.۲.۱ لغایت ۹۹.۴.۳۱ بوده به م��دت دو ماه و تا 
پایان ۳۱ شهریور تمدید شد و این تمدید شامل تمامی احکام 

مرتبط می باشد.
نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی افزود: به عنوان مثال 
در خصوص تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی که طبق 
قانون تا ۳۱ خرداد ماه ۹۹ است به مدت دو ماه یعنی تا ۳۱ مرداد 

ماه ۹۹ تمدید می شود.

پنجره

3 بخش خصوصی

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران:

واردات لپ تاپ آزاد شد

رییس اتحادیه فناوران رایانه  تهران  گفت: خوشبختانه سایت 
ثبت س��فارش برای واردات لپ تاپ ها باز شده اس��ت و به نظر 
می رسد ترخیص کاال از ۱۵ روز آینده به جریان افتد. ممکن است 
با عرضه کاال به بازار، قیمت لپ تاپ نیز به قیمت های قبلی بازگردد.

اتاق اصناف - محمدرضا فرجی گفت: خوشبختانه سایت 

ثبت س��فارش برای واردات لپ تاپ ها باز شده اس��ت و به نظر 
می رسد ترخیص کاال از ۱۵ روز آینده به جریان افتد. ممکن است 
با عرضه کاال به بازار، قیمت لپ تاپ نیز به قیمت های قبلی بازگردد.

وی درباره تقاضای مردم برای خری��د لپ تاپ و وضعیت این 
بازار گفت: با وجود اینکه واردات لپ تاپ به کشور ممنوع شد اما 
نوس��ان قیمت زیادی در این حوزه نداشتیم. در سازمان ها یک 
اشتباهی صورت گرفته بود ما ادله آوردیم که دیگر تولیدی در 
حوزه لپ تاپ نداریم، افراد قبول کردند که واردات لپ تاپ به کشور 

مجدد آزاد شود.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تقاضای محصالن 
برای خرید گوشی، لپ تاپ و پرینتر خانگی به یک باره دو برابر 

شده است.
 فرجی افزود: یکی از چالش های اساسی ما این است که بسیاری 
از کاالها همچون لپ تاپ و گوشی در انبار گمرکات است و فعال 

با کمبود کاال مواجه هس��تیم. متاسفانه قیمت لپ تاپ به دلیل 
افزایش تقاضا و کمبود کاال حدود چهار تا پنج درصد گران شده 
است. اگر در س��ایت های اینترنتی برای خرید لپ تاپ جستجو 
کنید اکثر آنها عبارت »ناموجود« را درج کرده اند. یعنی کاالیی 
برای خرید وجود ندارد و اعضای اتحادیه ما نیز به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا و همچنین دپو ش��دن کااله��ا در انبار گمرکات 

متضرر شده اند.
او اظهار کرد: خوشبختانه سایت ثبت سفارش برای لپ تاپ ها 
نیز باز شده است. شماره پرونده ها را به سازمان صمت تهران ارسال 
کردیم که به نظر می رسد ترخیص کاال از ۱۵ روز آینده به جریان 
افتد. ممکن اس��ت که با عرضه کاال به بازار قیمت لپ تاپ نیز به 
قیمت های قبلی بازگردد؛ چرا که افراد صنف فناوران رایانه اکثرا با 

سود جزئی فعالیت دارند.
فرجی با بیان حداقل و حداکثر قیمت لپ تاپ گفت: حداقل 

قیمت لپ تاپ برای محصالن از چهار میلیون تومان آغاز و حداکثر 
به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان می رسد.

 در روز هایی که ش��یوع ویروس کرونا در کشور باعث افزایش 
دورکاری و ارایه خدمات آموزش��ی از راه دور ش��ده تقاضا برای 
تهیه  تجهیزات زیرساختی حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات 
نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال اما هفته گذشته حسین 
مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت وزارت 
صنعت اعالم کرد برای حمایت از تولید داخل، کاال هایی که تولید 
داخل دارند، واردات مش��ابه خارجی آن ها ممنوع اس��ت که در 
نهایت تعجب واردات CPU، سرور، لپ تاپ، تبلت، استوریج، هارد 
دیسک و روتر که در داخل تولید نمی شوند، ممنوع شد. همین 
تصمیم های یک بام و دو هوا باعث شد که تقاضا برای خرید تبلت 
و لپ تاپ در بازار اوج بگیرد و قیمت لپ تاپ به یک باره چندین 

درصد گران شود.

نخستین فروشگاه اپل در اروپا 
بازگشایی شد

ش��رکت اپل با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که نخستین 
فروشگاه اپل اس��تور خود را در اروپا پس از مدتی تعطیلی 
ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا بازگشایی خواهد کرد.

آی تی من - همزمان با همه گیری و ش��یوع گس��ترده 
ویروس خطرناک و مرگبار کرونا شرکت اپل به منظور قطع 
زنجیره انتقال و انتشار آن تمامی فروشگاه های اپل استور 

خود را در سراسر جهان تعطیل کرد.
حاال به نظر می رس��د که با کاهش محدودیت های وضع 
شده از سوی دولت کش��ورهای مختلف، اپل نیز قصد دارد 
نخستین فروش��گاه خود در اروپا را پس از گذشت بیشتر از 
یک ماه تعطیلی باری دیگر بازگشایی کند.   طبق گزارش ها، 
نخستین فروش��گاه اپل اس��تور پس از تعطیلی های ناشی 
از ش��یوع ویروس کرونا، در وین، پایتخ��ت اتریش به روی 
مشتریان و کاربران محصوالت اپل باز خواهد شد. تیم کوک، 
مدیر عامل اپل، پیشتر از برنامه این شرکت برای بازگشایی 
فروشگاه های خود در کشورهای اتریش و استرالیا خبر داده 
بود که البته هیچ تاریخ دقیقی را برای آن اعالم نکرده بود.   
فروشگاه های خرده فروشی برای بازگشایی به برنامه ریزی 
خاصی نی��از دارند. از این گذش��ته، چون این فروش��گاه ها 
جمعیت زیادی را به خ��ود جلب می کنند و ممکن اس��ت 
تجمع باعث بروز مشکل ش��ود، ضد عفونی مکرر و محدود 
کردن تعداد افرادی که به داخل فروش��گاه تردد می کنند، 
ضروری است. قرار بر این بود که فروشگاه اپل استور در وین 

اتریش دیروز پنجم ماه مه ۲۰۲۰ بازگشایی  شود.

درآمد خدمات اپل
 به باالترین حد خود رسید

درآمد اپل در بخش خدمات برای س��ه ماهه دوم س��ال 
مالی ۲۰۲۰ به بیش از ۱۳میلیارد دالر رسید که باالترین 
میزان خود از ابتدای زمان خدمات رس��انی خود را تجربه 

کرده است.
 iTunes، اقتصادآنالین –بخش خدمات اپل که شامل
Apple Music، Apple Pay و App Store در س��ه 
ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۰، باالترین میزان درآمد، در طول 
تاریخ خود را تجربه کرد. درآمد سه ماهه درآمد بخش اپل 
از ۱۱.۴۵میلیارد دالر در سال گذشته، به ۱۳.۳۵میلیارد 
دالر در سال جاری رسیده است. مدیر امور مالی اپل، لوکا 
ماستری، در تماس کنفرانسی با س��رمایه گذاران گفت: ما 
عملکردی قوی در بخش اپل استور، اپل میوزیک، ویدیو، 
خدمات ابری و تبلیغ��ات تجاری در اپ اس��تور، از ابتدای 

خدمات رسانی تا کنون را داشته ایم.
وی افزود: ش��رکت در حال حاضر بیش از ۵۱۵میلیون 
ح��ق اش��تراک پرداخت ش��ده در سراس��ر س��رویس ها 
روی پلتفرم های خود دارد که نس��بت به س��ال گذش��ته، 

۱۲۵میلیون افزایش داشته است.

New Tab
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 رایزنی ایران و ترکیه
 برای بازگشایی مرزهای تجاری

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با معاون 
وزیر تجارت و مسوول گمرکات ترکیه در خصوص 
توس��عۀ تجارت، رفع محدودیت های تردد کاالها 
میان دو کشور و بازگشایی مرزهای تجاری مذاکره 

کردند.
سازمان توسعه تجارت ایران - حمید زادبوم، 
معاون وزیر و رییس کل س��ازمان توسعه تجارت 
ایران روز دوش��نبه در تماس ویدئ��و کنفرانس با 
رضا تونا توراگای، معاون وزیر تجارت و مس��وول 
گمرکات ترکیه در خصوص توس��عۀ تجارت، رفع 
محدودیت های ت��ردد کاالهای تج��اری میان دو 
کشور و بازگشایی مرزهای تجاری در شرایط کرونا 

مذاکره کردند.
بر اس��اس این گزارش در این تم��اس دو طرف 
بر روابط دوس��تانه و برادران��ه و اهمیت تجارت و 
روابط اقتصادی متقابل تاکی��د و اعالم کردند که 
با تالش های مس��تمر اقدامات الزم برای گشایش 
مرزهای تجاری فیمابین جمهوری اسالمی ایران 

و جمهوری ترکیه را دنبال می کنند.
زادبوم با بیان اقدامات ایران در تضمین سالمت 
و بهداشت محموله های تجاری و استقرار امکانات 
ضد عفونی سازی بارها و رعایت بهداشت فردی که 
نتایج آن به خوبی در کنترل انتشار ویروس کرونا 
مشهود است، از معاون وزیر تجارت ترکیه خواست 
با رعایت پروتکل های بهداش��تی مرزهای تجاری 

بین دو کشور بازگشایی شود.
وی با انتقاد از مقررات جدید وزارت کشور ترکیه 
که کامیون های عراق و ای��ران را از ورود به خاک 
ترکیه منع می کن��د گفت: انتظار م��ی رود ترکیه 
شرایط مناسب تری برای ورود کامیون های ایرانی 

به ترکیه اعمال کند،
زادبوم خواس��تار رف��ع محدودویت بازگش��ت 
کامیون های ترک که در ای��ران مانده اند به ترکیه 
ش��د و از آمادگ��ی ایران ب��رای پذی��رش بارهای 
خریداری ش��ده ایران ک��ه در گورب��الغ متوقف 

هستند، خبر داد.
وی از مع��اون وزیر تجارت و مس��وول گمرکات 
ترکیه دعوت کرد تماس های ویدئو کنفرانس بین 
دو طرف تا حل مشکالت حمل و نقل ادامه یابد که 

مورد استقبال طرف ترک قرار گرفت.
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران در خصوص موضوع گزینش خطوط ترانزیت 
جدید از طرف ایران گفت: ترجیح ما این است که 
راه ترانزیت ای��ران به اروپا هر چه زودتر از مس��یر 

ترکیه بازگشایی شود.

New Tab

دریچه

روش ساده هواوی
 برای انتقال اطالعات بین دو گوشی

برنامه Huawei Phone Clone اپلیکیش��نی رایگان 
است که انتقال اطالعات از گوشی هوشمند قدیمی به یک گوشی 

هوشمند را به سادگی امکان پذیر می کند.
آی تی م�ن- خرید یک گوشی هوشمند جدید جدا از حس 
و حال خوبی که دارد، معموال کاربر را با چالش انتقال اطالعات 
گوش��ی قبلی به جدید مواجه می کند و در حالت عادی انتقال 
اطالعات کار س��خت و زمان بری اس��ت. برای رفع این مشکل 
راهکارهای متفاوتی وجود دارد و یکی از این روش ها اس��تفاده 
از سرویس های ابری برای ایجاد نسخه پش��تیبان و بازگردانی 
اطالعات به کمک آن اس��ت. اما در اکثر این روش ها امکان دارد 
قسمتی از اطالعات در فرایند انتقال از دست برود یا مجبور شویم 

بارها این روند را تکرار کنیم.
با آگاهی از این مش��کل متخصصان ه��واوی برنامه ای به نام 
Phone Clone را توسعه داده اند که کاربری ساده و آسانی 
داش��ته و روند انتقال داده ها را به صورت رمزگذاری شده انجام 

می دهد تا امنیت انتقال نیز به طور کامل تضمین شود.
اپلیکیش��ن Phone Clone به عنوان یک راهکار جدید 
توسط متخصصان هواوی توس��عه یافته تا امکان انتقال آسان 
اطالعات از دستگاه هوشمند قبلی کاربر به گوشی جدید وی را 
فراهم کند. با اس��تفاده از این اپلیکیشن می توان ارتباطی ساده 
میان دو دس��تگاه برقرار کرده و محتوایی نظی��ر عکس، ویدئو، 
موسیقی، لیست تماس ها، پیام ها، لیست مخاطبان و اطالعات 
دیگر را به آسانی انتقال داد. این برنامه، قابلیت ها و مشخصه های 
فراوانی دارد. فرآیند جابه جایی اطالعات آس��ان، سریع و بدون 
استفاده از کابل انجام می شود و حتی نیازی به فعال بودن اینترنت 
گوشی نیز نیست. نکته قابل توجه دیگر اینکه استفاده از اپلیکیشن 
Huawei Phone Clone محدود به دستگاه های تولیدی 
هواوی نبوده و انتقال اطالعات از تمام دستگاه های برندهای دیگر 

حتی با سیستم عامل iOS نیز پشتیبانی می شود.
این برنامه را می توان به طور رایگان از مارکت های معتبر مانند  
Huawei App Gallery، Google Play Store  و 

Apple App Store دانلود و استفاده کرد.
برای استفاده از این روش نیازی به استفاده از اینترنت وای  فای 
یا شبکه اینترنت تلفن همراه نیست و تنها از طریق اسکن یک 
کد یا وصل شدن به نقطه اتصال گوش��ی جدید، می توان انتقال 
  Huawei Phone Cloneاطالعات را آغاز ک��رد. برنام��ه
امکان انتقال داده ها را با سرعتی تا یک گیگابایت در دقیقه فراهم 
می کند. عالوه بر آن، اس��تفاده از رمزگذاری در شبکه بی سیم، 
امنیت انتقال را تضمین خواهد کرد. به این ترتیب نیازی به ایجاد 
نسخه پشتیبان از اطالعات روی فضای ابری نبوده و همچنین 
از بکارگیری تجهیزات ذخیره س��ازی نظیر حافظه فلش و هارد 
 Huawei Phone دیسک هم بی نیاز خواهید شد. استفاده از
Clone کاماًل ساده است. در مرحله اول کافی است اپلیکیشن

Phone Clone   روی هر دو گوش��ی قدیمی و جدید نصب 
شود. در مرحله بعدی ارتباط بین دو گوشی از طریق اسکن یک 

QR Code در گوشی قدیمی امکان پذیر خواهد شد. 

New Tab

پیامک
خبری از گوشی  با قیمت سه ماه پیش نیست!

امسال  صادرات غیرنفتی
 پیشران اقتصاد کشور است

فناوران - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال پیشران اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است و در همین راستا فعال سازی همه ظرفیت های صادراتی و بازارهای 
صادراتی با محوریت بخش خصوصی در دستور کار اس��ت.رضا رحمانی در نشست با اعضای کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای 

اسالمی افزود: سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکالت بیش از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.

با ش��یوع ویروس کرونا قیمت همه کاالها از جمله گوش��ی های موبایل به شدت 
افزایش یافته و در حالی که در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی افراد مساعد نیست 
و بسیاری از فعالیت ها از جمله آموزش مبتنی بر موبایل شده، اما افزایش قیمت ها 

خرید این کاال را برای خانواده ها دشوارتر کرده است.
آی تی من- در شرایطی که تولید گوشی به دلیل کرونا در جهان با معضل مواجه 
ش��ده و واردات این کاال به ایران هم به کندی صورت می گیرد، به زعم فعاالن بازار 
موبایل، اکنون نیاز است که گوشی های کمتر از س��ه میلیون تومان در بازار موجود 
شود، هرچند با شرایط موجود و مش��کالت جهانی در بازار موبایل، قیمت گوشی به 

قیمت سه ماه قبل برنمی گردد.
به دلیل ش��یوع کرونا در جهان و از یک طرف خانه نش��ینی مردم و از طرف دیگر 
تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کاال با مشکالتی همراه شده 
و در ایران هم مشکل واردات به این معضالت اضافه شد. همچنین در حالی که ادامه 
تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنالین در دانشگاه ها و استفاده 
از اپلیکیشن های آموزشی توس��ط دانش آموزان تقاضای موبایل را در بازار افزایش 
داده، کمبود جهانی کاال، باال رفتن نرخ ارز و بس��ته ش��دن مرزها و محدودیت های 

ترانزیتی برای واردات، منجر به گرانی این کاال شده است.
آیدین آرام، کارش��ناس حوزه موبایل با بیان اینکه ش��رایط بازار موبایل در حال 
حاضر عادی نیست، گفت: به دلیل ورود کرونا به کشور، از هفته آخر اسفند تا اولین 
روز اردیبهش��ت ش��رکت ها تعطیل بودند و اجازه فعالیت نداش��تند که بخواهند با 
تولیدکننده های جهانی تلفن همراه مکاتبه کنند. از طرفی خطوط حمل ونقل کشور 
اختالل داشته و ۹۰ درصد پروازها به امارات برای حمل جنس کنسل شده و ادارات 

دولتی و بانک ها هم نیمه تعطیل بودند.
وی با بیان مشکالت جهانی عرضه موبایل گفت: از مش��کالتی که به دلیل کرونا 
اتفاق افتاده می توان به مشکالت حمل ونقل و س��رعت پایین ارسال کاال پرداخت. 
کارخانه های تولیدکننده در چین هم مشکالتی داشتند که یا کاال ارسال نمی کردند 
و یا کش��ورهای دیگر کاال را دریافت نمی کردند، یا اینکه بانک هایشان تعطیل بود و 

همه این موارد در مشکالت جهانی تولید گوشی تاثیر داشت.
 مشکل بازار موبایل، کمبود کاالست

این کارش��ناس حوزه موبایل با بیان اینکه مش��کل بازار موبایل بیشتر از 
اینکه قیمت آن باشد، نبود کاالس��ت، افزود: کمبود کاال باعث می شود اگر 

کاالیی در دسترس فروشنده باشد، آن را با قیمت باالتری بفروشد. از طرفی 
یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت موبایل، افزایش نرخ ارز است. درهم 
امارات هفته اول اسفند ۳۹۵۰ تومان بوده و االن ۴۵۰۰ تومان است. عالوه 
بر گران شدن ۱۰ درصدی ارز، از حقوق پرسنل شرکت ها و تمامی کاالها در 
این مدت با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه بودند و به همین دلیل کاالی 

وارداتی، گران تر شده است.
آرام ادام��ه داد: واردکنندگان از ۲۷ اس��فند کاالیی ترخیص نکردن��د و بنابراین 
امکان افزایش قیمت کاال را نداشتند، دیگر اینکه آنها تعهد مالی دارند و باید هزینه 
کاال را سر وقت پرداخت کنند. ازطرفی شرکت ها نمی توانند کاال را برای سه ماه دپو 
کنند چون بعضی از گوشی های تلفن همراه بعد از چند ماه مدلشان عوض می شود 
و منطقی نیست که کاالیی شش ماه در انبار شرکت بماند و نهایت انبار کردن، یک 
ماه زمان می برد. بنابراین اکثر ش��رکت ها جنسشان را فروختند و کاالیی ندارند که 

بخواهند عرضه کنند.
وی با بیان کاهش تقاضا در اکثر کاالها به دلیل شیوع کرونا گفت: اگرچه 
تقاضا برای کاالهای مصرفی کم شده اما درمورد موبایل قضیه متفاوت است. 
یک دلیل آن طرح شاد برای دانش آموزان است و دیگر اینکه مردم دو ماه در 
خانه بودند و از موبایل استفاده کردند، تنها چیزی که آنها را به دنیای بیرون 
وصل می کرد، همین موبایل بوده؛ به همین دلیل اگر تقاضای موبایل بیشتر 

نشده باشد، حداقل ثابت مانده است.

  سردرگمی در ثبت سفارش گوشی
این کارش��ناس حوزه موبایل با بیان اینکه وضعیت ثبت س��فارش موبایل هنوز 
مشخص نیست، گفت: قبل از سال جدید اعالم کردند که ارز نیمایی به واردات گوشی 
تعلق می گیرد اما در س��ال جدید هنوز این موضوع اعالم نشده و یک سردرگمی در 
ثبت س��فارش وجود دارد. البته اگر ثبت س��فارش هم ۱۰۰ درصد کار می کرد، به 
دلیل گران شدن ارز و اینکه ارسال جنس به ایران با مشکل مواجه است، بخش قابل 

توجهی از مشکل باقی می ماند.
آرام با بیان اینکه در بازار س��ه ن��وع کاالی کمتر از س��ه میلیون تومان، 
کمتر از ش��ش میلیون تومان و کاالی گران قیمت وجود دارد، گفت: کاالی 
گران قیمت همین حاال هم در بازار وجود دارد اما هرکسی نمی تواند از ۱۵ 
تومان تا ۲۵ میلیون تومان هزینه خرید گوشی بدهد. کاالی شش میلیون 
تومانی هم با هزینه گران تر در بازار موجود اس��ت. اما کاالی کمتر از س��ه 
میلیون تومان که مصرفش هم باالتر است، به دلیل مشکالت که وجود دارد، 
تقریبا ناموجود شده. اکنون بهترین اتفاق این است که کاالی زیر سه میلیون 

دوباره در بازار موجود شود.
وی با بیان اینکه اگر مشکل واردات درست ش��ود، کمبود بازار جبران و کاالهای 
کمتر از سه میلیون تومان هم وارد بازار می شود، گفت: اگر ۱۰۰ درصد مشکل ثبت 
سفارش درست ش��ود و همه چیز طبق روال اتفاق بیفتد، بخش��ی از این التهاب را 
می گیرد، اما همچنان قیمت ها به زمان سه تا چهار ماه قبل برنمی گردد. از پرسنل 
خطوط هواپیمایی تا تولیدکنندگان موبایل، ۳۰ تا ۷۰ درصد اخراجی داشتند و این 
یعنی مشکل تقاضای جهانی وجود دارد و ۸۰ درصد مشکالت موجود، جهانی است. 
برای اینکه همه چیز به روال عادی برگ��ردد، باید این بحران جهانی که همه جوامع 

تجارت را تحت تاثیر قرار داده حل شود.
این کارشناس حوزه موبایل با بیان اینکه س��تاد ملی کرونا در یک ماه گذشته به 
شرکت ها اجازه فعالیت نداده بود، افزود: در این مدت شرکت ها تعطیل بودند و فرصت 
تخصیص ارز آنها منقضی شده و برخی کاالها هنوز در گمرک بالتکلیف است. حدود 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه االن در گمرک است که قبل از اسفند و آخرین 
روزهایی که امکان حمل فراهم بوده، حمل ش��دند، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی 
ارزی به آنها تخصیص نداده در گمرک دپو شده اند. دولت با آزاد کردن این گوشی ها 

می تواند التهاب موجود را حداقل برای کوتاه مدت درست کند.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور:

فشار تامین اجتماعی بر اصناف مغایر با سیاست های حمایتی دولت است

اعتراض

نماینده وزیر صمت در اصناف کش��ور و عضو هیات رییسه اتاق اصناف 
ایران و تهران با انتقاد از فشارهای سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت 
جریمه دیرکرد حق بیمه کارفرمایان گفت: دولت نباید از یک سو شعارهای 
حمایتی از اصناف را مطرح کرده و از سوی دیگر با اعمال فشار به صاحبان 

صنوف آن را نقض کند.
اتاق اصناف - نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیات رییسه 
اتاق اصناف ایران و تهران با انتقاد از فش��ارهای سازمان تامین اجتماعی 
برای پرداخت جریمه دیرکرد حق بیمه کارفرمایان گفت: دولت نباید از 
یک سو شعارهای حمایتی از اصناف را مطرح کرده و از سوی دیگر با اعمال 

فشار به صاحبان صنوف آن را نقض کند.

ابراهیم درستی گفت: براساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا به 
غیر از صنوفی که تامین کننده مایحتاج مردم بودند، سایر صنوف تعطیل 

و همین امر موجب شده تا درآمدی نداشته باشند.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی افزود: واحدهای صنفی 
ماه های اسفند و فروردین را تعطیل بوده و درآمدی نداشته و نتوانسته اند 

حق بیمه این ماه ها را به موقع پرداخت کنند.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور ادامه داد: این روزها شاهد اعمال 
فشار از سوی سازمان تامین اجتماعی به صاحبان صنوف برای پرداخت 
حق بیمه ها با جریمه دیرکرد هستیم که این امر با دستورالعمل هایی که 

دولت برای حمایت از اصناف تدوین کرده است، مغایرت دارد.

عض��و هیات رییس��ه ات��اق اصن��اف ای��ران و ته��ران گف��ت: اصناف 
نیازمن��د حمای��ت ج��دی و واقعی از س��وی دولت هس��تند ت��ا بتوانند 
س��ر پا بمانن��د و اگ��ر ای��ن ام��ر محق��ق نش��ود بس��یاری از صاحبان 
 صن��وف ورشکس��ته ش��ده و از چرخ��ه اقتص��ادی کش��ور خ��ارج

 خواهند شد.
درس��تی گفت: برای حمایت از مش��اغل آس��یب پذیر اعتبار ۷۵ هزار 
میلیارد تومانی از سوی دولت تخصیص پیدا کرد که البته هنوز پرداخت 

این تسهیالت آغاز نشده است.
وی افزود: خواس��ته اصناف از دولت این است که س��هم دقیق صنوف 

آسیب پذیر از این تسهیالت حمایتی مشخص شود

اپلیکیشنی در گوگل پلی که سال ها شنود می کرد
امنیت

محققان امنیتی به تازگی از تالش چندین س��اله هکرها برای س��رقت 
اطالعات کاربرانی که اپلیکیشن های آلوده در فروشگاه گوگل پلی استور 

را دانلود کرده اند، خبر داده اند.
آی تی من- کارشناسان و محققان فعال در ش��رکت امنیت سایبری 
کسپرسکی به تازگی اعالم کردند که گروهی از هکرها از اواخر سال ۲۰۱۶ 
میالدی با استفاده از یک بدافزار پیشرفته به سرقت اطالعات کاربران در 

اپلیکیشن های آلوده در گوگل پلی استور اقدام کرده اند.
در این گزارش ک��ه در س��ایت Wccftech نیز آمده اس��ت، هکرها و 
مجرمان سایبری از اواخر س��ال ۲۰۱۶ میالدی از یک تروجان و بدافزار 
پیشرفته در پش��تی تحت عنوان PhantomLance  سخن گفته اند که 
برای سال ها به تمامی اطالعات کاربرانی که برخی از اپلیکیشن های آلوده 
در فروش��گاه آنالین و اینترنتی گوگل پلی اس��تور را دانلود و نصب کرده 

بودند، نفوذ و دسترسی پیدا کرده اند.
محققان کسپرسکی در این خصوص گفته اند: بدون شک هدف اصلی 

اس��تفاده هکرها از این بدافزار س��رقت اطالعات محرمان��ه و خصوصی 
گوشی های قربانیان بوده اس��ت، چرا که این بدافزار قادر به دسترسی به 
موقعیت مکانی، پیام های متنی، تماس ها، لیس��ت اپلیکیشن های نصب 

شده و سایر اطالعات گوشی بوده است.
بررسی های انجام شده از س��وی این محققان نشان می دهد که بدافزار 
مذکور در برخی از اپلیکیشن های محبوب و پرطرفدار در گوگل پلی استور 
همچون اپلیکیشن های تغییر فونت گوشی، پاکسازی دستگاه و تبلیغات 

در این پلت فرم نیز وجود داشته و شناسایی شده بوده است.
به گفته آنها در واقع زمانی که توس��عه دهندگان اپلیکیشن های آلوده 
نس��خه س��الم و ابتدایی خود را در فروش��گاه گوگل پلی اس��تور عرضه 
می کنند، مش��کل امنیتی و آس��یب پذیری ندارند تا بتوانند کنترل های 
امنیتی و بررسی های سختگیرانه گوگل را با موفقیت پشت سر بگذرانند 
اما سپس  بدافزار و ویژگی های مخرب را توسط به روز رسانی های بعدی به 
برنامه خود اضافه می کنند چرا که بدین ترتیب به راحتی قادر به دور زدن 

بررسی های امنیتی گوگل خواهند بود.
ظاهرا هدف اولیه این بدافزار کاربران ویتنامی بوده اند؛ با این حال، این 
برنامه های آلوده در س��ایر نقاط جهان نیز منتشر شده اند. این تروجان با 
برنامه دیگری به نام OceanLotus مرتبط شده است که سابقه حمالت 
بدافزار مشابه به سیستم عامل های دسکتاپ را دارد. حتی اگر گوگل این 
برنامه ها را از فروش��گاه خود حذف کند، آنها هنوز ه��م به صورت آنالین 
در وب س��ایت های مختلف APK و سایر فروش��گاه های شخص ثالث در 

دسترس هستند.
به نظر می رس��د حتی اگر تنه��ا برنامه ها را از فروش��گاه گ��وگل پلی 
نصب کنید باز هم قاب��ل اطمینان نیس��ت، مگر اینک��ه در مورد صحت 
برنام��ه نویس��ان تحقی��ق کنید. جس��تجوی س��ریع گ��وگل می تواند 
اطالعات معتبری را درباره توس��عه دهندگان ارایه کن��د و اگر چیزی از 
 نتایج جس��تجو مش��کوک به نظر می رس��د، از نصب چنین برنامه هایی 

خودداری کنید.

رییس اتاق اصناف تهران با انتقاد از عدم حمای��ت دولت از اصناف برای 
عبور از آس��یب های ش��یوع ویروس کرونا گفت: اصناف در تمامی مراحل 
حام��ی دولت بوده اند، ام��ا دولت برای حل مش��کالت اصن��اف هیچ اقدام 

عملیاتی نکرده است.
اتاق اصناف - قاسم نوده فراهانی گفت: صاحبان صنوف مشکل مالیاتی، 
چک برگش��تی، پرداخت حق بیمه، اج��اره بها و در ص��ورت ادامه فعالیت 
کاهش درآمد و پرداخت حقوق نیروی انسانی مواجه هستند و از سوی دولت 

اقدامات حمایتی برای عبور اصناف از این معضالت صورت نگرفته است.

فراهانی افزود: بس��یاری از صنوف متحمل ضرر و زیان ناش��ی از تخریب 
اموال به دلیل فسادپذیر بودن نوع کاال شده اند اما تا کنون برای حمایت از 

آنها چاره اندیشی نشده است.
وی افزود: واحدهای صنفی با معضل چک برگشتی و عدم توانایی پرداخت 
اقس��اط تس��هیالت مواجه شوند ولی از س��وی مس��ووالن برای چک های 
برگشتی اقدامی صورت نگرفته است و مقرر شد تا اقساط تسهیالت استمهال 

شود که این دستور دولت نیز از سوی بانک ها به مرحله اجرا درنیامد.
نوده فراهانی گفت: در این روزها بحث مالیات جدی ترین مساله صنوف 

خواهد بود زیرا باید برای پرکردن اظهارنامه اقدام کنند و در غیر این صورت 
جریمه خواهند شد. این درحالیست که باید برای بحث مالیات اصنافی که 

درآمدی نداشته اند چاره جویی شود.
فراهان��ی اف��زود: اصن��اف در تمام��ی مراح��ل حام��ی دول��ت بوده اند 
و اکن��ون زمان آن فرارس��یده ک��ه دولت ب��رای حفظ فعالی��ت اقتصادی 
صن��وف اقدامات حمایت��ی را در دس��تور کار خود ق��رار دهند، ن��ه اینکه 
 بارسنگین فشار مالی عبور از آس��یب های کرونا را به دوش صاحبان صنف 

تحمیل کنند.

رییس اتاق اصناف تهران:

دولت برای مشکالت اصناف هیچ کار عملی نکرده است

PB


