
آغاز پرداخت تسهیالت
 به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

پرداخت تس��هیالت حمایتی به کس��ب و کارهای 
آس��یب دیده از کرونا این هفته آغاز می ش��ود و یک 
میلی��ون واحد کس��ب و کار ک��ه مش��مول دریافت 
تسهیالت ش��ناخته ش��ده اند پس از دریافت پیامک 
وزارت کار باید به سامانه کارا مراجعه و اطالعات خود 

را برای دریافت تسهیالت ثبت کنند.
ایس�نا- برابر اعالم وزارت کار ۱۳ رس��ته شغلی 
شناسایی شده که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس 
کرونا متحمل ش��ده و دارای لیس��ت بیم��ه در قالب 
کارفرمایی ی��ا خویش فرمایی هس��تند، می توانند از 

تسهیالت حمایتی کرونا استفاده کنند.
این ۱۳ رس��ته ش��غلی در صورتی که سال گذشته 
فعال بوده و هنوز هم فعال باشند و نیروهای کار خود 
را در سال جاری تعدیل نکرده و کارگران آنها از بیمه 
بیکاری استفاده نکرده باشند، از سوی ستاد ملی کرونا 
برای پرداخت تس��هیالت حمایتی انتخاب و معرفی 

خواهند شد.
پرداخت تسهیالت به بنگاه ها و کارگاه های  آسیب 
دیده از کرونا از جمله سیاست های وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی ب��ه منظور حفظ اش��تغال بنگاهها و 
صیانت از نیروهای کار است و همچنان که پیش از این 
اعالم شده، قرار اس��ت از این هفته ثبت نام در سامانه 

کارا و پرداخت تسهیالت کرونا آغاز شود.
در فراین��د ثبت نام و بهره مندی واحدهای کس��ب 
و کار از تس��هیالت مذکور، وزارت کار ب��ا هماهنگی 
دس��تگاه های اجرایی به یک میلیون واحد کس��ب و 
کار که آنها را مشمول دریافت این تسهیالت دانسته، 
پیامک ارسال می کند و کارفرمایان به محض دریافت 
پیامک می توانند با مرجعه به س��امانه کارا به نشانی 
اینترنتی kara.mcls.gov.ir  اطالعات خود را به 
ثبت برسانند.پس از این مرحله، اطالعات کارفرمایان 
به بانکها ارسال و روند پرداخت تسهیالت آغاز می شود. 
برابر اعالم وزارت کار نرخ س��ود تسهیالت ۱۲ درصد 
ب��وده و مراحل پرداخ��ت آن به کارفرمای��ان تا پایان 
خرداد ماه صورت می پذیرد.پیش از این در ستاد ملی 
مقابله با کرونا مصوب شد که به ازای هر کارگر شاغل 
مبلغ ۱۲ میلیون تومان به هر کارگاه پرداخت شود و 
چنانچه نوع شغل به گونه ای باشد که بر اساس مصوبه 
س��تاد ملی کرونا کارگاه تعطیل شده باشد، این مبلغ 
به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان خواهد بود. دوره 
بازپرداخت این تس��هیالت پس از یک دوره تنفس از 
مهرماه س��ال جاری و به مدت دو سال است و وثایقی 
که برای دریافت این تس��هیالت از س��وی بانکها اخذ 
خواهد شد، متفاوت و با ارائه س��فته و معرفی ضامن 

عملیاتی می شود.

پنجره

3 بخش خصوصی

عضو هیات مدیره سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی:

کرونا جمع دشواری های کسب وکار را تکمیل کرد
شیوع ویروس کرونا مشکالت کسب وکارها را در تامین مواد اولیه وارداتی به دلیل 
تحریم ها، تعامل با جامعه جهانی، سیستم بوروکراتیک غیر کارآمد اداری، سقوط 
مکرر ارزش پولی، عدم شفافیت مسائل بنیادی کسب وکارها در حوزه های مالیاتی، 
تامین اجتماعی، مجوزهای واردات��ی، نرخ ارز، بخش��نامه های مکرر و تصمیمات 

غیرمنطقی در وزارت صنعت و سازمان تنظیم مقررات تشدید کرده است.
مجمعتشکلهایدانشبنیان- میثم غنی زاده عضو هیات مدیره بابیان اینکه 
درگذشته به دلیل تحریم ها با موانعی روبرو بودیم ولی همه گیری کرونا مزید بر علت 
شد تا شرایط بحرانی تر شود و به خصوص شرکت های تولیدی با مشکالت فراوانی 
مواجه شوند، گفت: مساله اول مربوط به واردات مواد اولیه است. چند وقت اخیر به 
دلیل همه گیری ویروس کرونا مرزها بسته شد و امکان واردات از کشور چین وجود 
نداشت. هم اکنون با بهبود ش��رایط حمل ونقل از کشور چین، موضوع کمی مرتفع 
شده و با تاخیر 50 درصدی نسبت به گذشته واردات انجام می شود. اما ادامه نگرانی 
بخش خصوصی تشدید مساله تحریم هاست که واردات مواد اولیه به خصوص قطعات 

الکترونیکی را با دشواری های بسیاری روبرو می سازد.
او افزود: مساله بعدی تامین کننده های داخلی هستند که با شیوع ویروس کرونا 
از اسفندماه تعطیل شدند و در اردیبهش��ت ماه که امکان فعالیت داشتند با قوانین 
جدید گمرکی غافل گیر ش��ده و هنوز فعالیت با تمام ظرفی��ت را آغاز نکردند. این 
عملکرد تامین کنندگان موج��ب توقف فعالیت برخی صنایع ش��ده به گونه ای که 

متقاضی استفاده از تامین کنندگان خارجی به رغم دشواری های موجود هستند.
غنی زاده بابیان اینکه ش��یوع ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی باعث شده 
نتوانیم جلسات بازاریابی و معرفی محصول برای مشتریان بگذاریم، گفت: اولویت 
مشتریان به ویژه مشتریان سازمانی تغییر کرده است و استفاده از محصوالت  هایتک 
و دانش بنیان که بر بهبود فرآیندهای س��ازمانی و اس��تفاده از تکنولوژی روز برای 
سهولت فعالیت ها تمرکز دارد، در وضعیت کنونی جزو اولویت ها نیست. اغلب تالش 

می کنند ضمن حفظ بقای شرکت، سالمت جانی خود و کارکنانشان را تامین کنند.
روالهایاداریالکترونیکیشود

او بابیان اینکه تقاضا داریم در این شرایط برخی از روال های اداری دست وپا گیر 
و بوروکراتیک حذف شود و نظام اداری الکترونیک به عنوان یک ضرورت اجرا شود، 
افزود: به عنوان مثال فرآیند دریافت پروانه بهره برداری برای یک شرکت باتجربه و 
واجد شرایط، حدود 4 تا ۶ ماه زمان می برد. بخش صدور پروانه بهره برداری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت استانی در حال حاضر نیز به دلیل محدودیت هایی که شیوع 
ویروس کرونا ایجاد کرده پاسخگوی شرکت ها نیست. با شرایط موجود رتبه ۱۲8 
ایران در کسب وکار قطعا تنزل پیداکرده و هیچ تدبیر امیدبخشی در این خصوص 

به چشم نمی خورد.
 به گفته وی، تعلل دستگاه ها و روال های اداری طوالنی که با کاهش ساعت کاری 
ادارات تشدید هم شده، موجب ش��ده روند صدور پروانه و سایر مجوزهای حیاتی 

فعاالن اقتصادی بسیار کند و حتی تعطیل شود.
غنی زاده بابیان اینکه الکترونیکی کردن روال ها با راه اندازی سایت تفاوت دارد، 
افزود: الکترونیکی کردن مراحل اداری و انجام آنالی��ن کارها در دنیا به عنوان یک 
راهکار مناس��ب، جایگزین روال های بوروکراتیک و فیزیکی شده است. بااین وجود 
شاهد هستیم برخی از این اقدامات تبدیل به دردسر کاربران شده است. برای مثال 
س��ایت بهین یاب که در وضعیت فعلی می توانست بسیار کارگشا باشد با خطاهای 
بسیار و اتکا بیش ازحد به کارشناس��انی که باید به صورت فیزیکی تاییدیه هایی را 
صادر کرده و گزینه هایی را فعال س��ازی کنند، زمان و انرژی بسیاری را از صاحبان 

کسب وکارها اتالف می کند.
او افزود: لیس��ت مواد اولیه و کدهای ISIC غیر کارشناسانه و باگ های متعدد 
سامانه وقت تولیدکنندگان را تلف می کند و عامل بی احترامی  به تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی کشور است.

او همچنین از عدم ش��فافیت حقوق ش��هروندی گالیه کرد و گفت: باید مفهوم 
احساس مسوولیت در بدنه دولت برای پاسخگویی به ارباب رجوع آموزش داده شود 
و همین طور افراد از حقوق قانونی خودشان آگاه باش��ند. دولت ها باید بدانند کجا 
موظف و مسوول هستند و اگر به آن وظایف عمل نکنند چه عواقبی در انتظارشان 

است.
وی گفت: آیا تاکنون سابقه داش��ته فردی از یک فرآیند سازمانی شکایت کند و 
آن سازمان خود را موظف به پاسخگویی بداند. فعال اقتصادی باید با کارشناسی که 
هیچ حس مسوولیت و همراهی ندارد برخورد کند و به خاطر برخورد غیرمسووالنه 
یک واحد تولیدی یا صنفی با خطر تعطیلی مواجه می شود. کم نیستند شرکت هایی 
که به دلیل برخورد کارشناس بیمه همه فعالیت های صنفی و شرکتی خود را تعطیل 
کرده و به صورت حقیقی فعالیت می کنند تا امکان رصد دولتی از بین برود.غنی زاده 
همچنین با بیان اینکه تسهیالت ویژه ای به شرکت های دانش بنیان داده شود، گفت: 
اغلب شرکت های هایتک طی فرآیندهای طوالنی موفق به کسب عنوان دانش بنیان 
می ش��وند تا از مزایا و شرایط ویژه ای بهره مند ش��وند ولی اکنون که به دلیل شیوع 
ویروس کووید ۱9 کل اقتصاد کشور دچار مشکل ش��ده و از سوی دیگر انتظارات 
از ش��رکت های دانش بنیان هم باالتر رفته امیدواریم حمایت ویژه ای از این بخش 
از کسب وکارها انجام شود. هرچند به این حمایت ها خوش بین نیستم و زیرا اغلب 

نمایشی و در حد آرام بخش برای کسب کارهاست.
او افزود: تسهیل و شفافیت در مسائل گمرکی، اعطای مهلت از سوی سازمان امور 
مالیاتی، تغییر رویکرد سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی، 
حذف روال های دس��ت وپا گیر و کند کننده فعالیت های اقتص��ادی و الکترونیکی 
کردن امور همه مواردی هس��تند که از مشکل کرونا بزرگ تر هس��تند و می تواند 
 برای برون رف��ت از بحران اقتصادی ک��ه تحریم ها و ویروس کرون��ا ایجاد کرده اند

 موثر باشد.

بادوربیندوگانهسلفیودوربیندوگانهاصلی
هواوی گوشی Y8s را معرفی کرد

هواوی گوشی Y8s را با تجهیز به دو دوربین جلو و دوربین 
دوگانه پشت رونمایی شد.

فناوران- ماه گذشته اطالعاتی درباره یک گوشی جدید از 
برند هواوی با عنوان Y8s منتشر شده بود. باالخره این گوشی 

هوشمند به طور رسمی معرفی شد.
گوش��ی هواوی Y8s به صفحه نمای��ش ۶.5 اینچی از نوع 
LCD با وضوح +Full HD مجهز شده است. همچنین ناچ 

در قسمت باالی این صفحه نمایش به چشم می خورد. 
این بریدگی دو دوربین سلفی را به همراه اسپیکر مخصوص 

مکالمه در خود جا داده است. 
برای گرفتن سلفی می توانید از دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی 
ب��ا مش��خصه گش��ودگی دیافراگ��م f/۲.0 کن��ار دوربین ۲ 
مگاپیکس��لی با گش��ودگی دیافراگم f/۲.4 جهت تار کردن 

پس زمینه، استفاده کنید. 
در پشت گوشی هم شاهد ترکیب دوربین دوگانه هستیم. 

دوربین دوم در پش��ت با رزولوش��ن ۲ مگاپیکسل، تقریباً 
مشابه با دوربین ثانویه در جلوی گوشی بوده، اما دوربین اصلی 
رزولوشن 48 مگاپیکسلی داشته و گشودگی دیافراگم در آن 
f/۱.8 اس��ت. این دو دوربین به صورت عم��ودی زیر هم قرار 

گرفته و فلش LED هم کنار آن ها تعبیه شده است. 
  Y8s از چیپ ست Kirin 710 به همراه چهار گیگابایت 
رم استفاده می کند و در قالب دو نس��خه مجهز به ۶4 و ۱۲8 

گیگابایت فضای ذخیره سازی به بازار عرضه می شود. 
هر دو نسخه از کارت حافظه جانبی نیز پشتیبانی می کنند. 
باتری 4000 میلی آمپرساعتی با امکان شارژ از طریق پورت 
میکرو  USB از دیگر مشخصات این محصول است. در بخش 
نرم افزاری از Android Pie کنار EMUI 9.1 استفاده شده 

که قابلیت ارتقا به نسخه های باالتر را دارد. 
 Google Mobile( س��رویس های موبایل��ی گ��وگل

Services( هم در این محصول در دسترس هستند. 
پشتیبانی از دو س��یم کارت، فناوری4G VoLTE ، ارتباط 
بی س��یم Wi-Fi 802.11 b/g/n، بلوت��وث 4.۲ و ج��ک 
صوتی ۳.5 میلی مت��ری از قابلیت های ارتباطی این گوش��ی 

محسوب می شوند.
هنوز اطالعاتی در خصوص قیمت این گوش��ی هوش��مند 
اعالم نشده اما Y8s در قالب دو رنگ سبز و سیاه برای خرید 

عرضه خواهد شد. 
  FHD+ب��ه صفحه نمایش ۶.5 اینچی با رزولوش��ن Y8s
مجهز شده، اس��تفاده از ناچ کنار طراحی FullView باعث 
شده ترکیب به روزی با رزولوشن باال در این گوشی هوشمند 
در دسترس باش��د که نتیجه عملکردش، ارائه تجربه بصری 

جذاب و کیفیت رنگ فوق العاده است. 
هنگام اجرای بازی های ویدئویی مختلف، به اشتراک گذاری 
 FHD+ عکس یا تماش��ای فیلم ، صفحه نمایش ب��ا کیفیت
محتویات را حت��ی در محیط های با نور زی��اد، کاماًل واضح و 

شفاف به نمایش درمی آورد. 
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کارگروه سیستم مدیریت امنیت 
اطالعات تشکیل جلسه داد

کارگ��روه سیس��تم مدیری��ت امنی��ت اطالعات 
)ISMS( ذی��ل کمیس��یون افت��ای س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران، پس از تشکیل جلسه 
هم اندیشی در سال 98، اولین جلسه رسمی خود در 
سال 99 را با حضور فعاالن حوزه ISMS تشکیل داد.

نصرتهران- در این جلس��ه که طی آن کارگروه 
به تعیین اهداف اصلی پرداخت، مدیران و ممیزان و 
متخصصان حقیقی و حقوقی در شاخه های مشاوره 

و پیاده سازی و ممیزی و آموزش حضور داشتند.
کارگروه ضمن بررسی موارد و دغدغه هایی که در 
این حوزه وج��ود دارد، در دو ش��اخه درون صنفی و 
برون صنفی )تعامل با حاکمیت( اقداماتی را در راس 

اهداف خود تعیین کرد.
از جمله این اهداف موارد زیر است:

۱. توس��عه بازار به عنوان یکی از مهم ترین اهداف 
کارگروه با اقداماتی نظیر پیگیری قوانین و الزام های 

پیاده سازی در سازمان ها
۲. تعرفه قیمت گذاری

۳. فرهنگ سازی با اقداماتی نظیر برگزاری سمینار 
و وبین��ار خصوصا در راس��تای آشناس��ازی صنف و 
مشتریان و س��ازمان ها با اس��تانداردهای خاص هر 

صنعت در خانواده ۲7000
4. ایج��اد دایرکتوری تجاری از فع��االن و افزایش 

توانمندی بخش خصوصی در این حوزه
س��اماندهی بازار ب��ا نهادینه س��ازی تعرفه قیمت 
گذاری بر اساس تعرفه سازمان و امضای تفاهم بین 

شرکت ها
5. تعامل و تفاهم با متولیان و مراجع اعتباربخشی 
نظیر افتای ریاس��ت جمهوری ب��رای بهبود کیفی و 

کمی  این حوزه
بهناز آریا، رییس کمیسیون افتای سازمان در این 
راستا اعالم کرد: جلس��ات کارگروه به صورت مداوم 
و مستمر تشکیل خواهد شد و با همکاری و استقبال 
خوب متخصصان این بخش و تعامل سازنده و موثر با 
نهادهای حاکمیتی، می توان به توسعه و ساماندهی 
بازار و تقویت توان بخش خصوصی بسیار امیدوار بود 
و خانواده استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
)SC27( که امروزه نقش بس��یار مهم��ی در تامین 
سطح مطلوب امنیت در دنیا ایفا می کند را، در ایران 

نیز به جایگاه واقعی خود رساند.
آریا اف��زود، همچنان از فعاالن ای��ن حوزه دعوت 
می کنیم جهت شرکت در جلسات کارگروه و فعالیت 
در آن، درخواست های خود را برای کمیسیون افتای 
سازمان نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران ارسال 

کنند.

New Tab

دریچه

فروشگاه های اپل در آمریکا بازگشایی می شوند
اپل اعالم کرد هفته آینده  فروشگاه های خود را در 4 ایالت آمریکا 

بازگشایی می کند.
مهر-شرکت اپل برخی فروشگاه های خود در ایالت های آیداهو، 

کارولینای جنوبی، آالباما و آالسکا در آمریکا را بازگشایی می کند.
این شرکت در اواسط ماه مارس به دلیل شیوع کووید ۱9، تمام 
فروشگاه های خود در خارج از چین را تعطیل کرد و به کارمندان 
فروشگاه های اپل درآمریکا اعالم کرد حداقل تا پایان ماه می این 
تعطیلی ادامه دارد.  اپل در بیانیه ای به ش��بکه خبری سی ان بی 
سی گفت: ما به طور مداوم مش��غول رصد آمار بهداشتی محلی و 
راهنماهای دولتی هستیم و به محض آنکه بتوانیم، فروشگاه هایمان 
را به طور ایمن بازگشایی می کنیم. در همین راستا دستگاه های 
کنترل دمای بدن در فروش��گاه ها نصب می شود و کارمندان )که 
صورتشان باید پوشیده باشد( فقط به تعداد محدودی از مشتریان 
اجازه می دهند همزمان وارد فروشگاه شوند. اپل طی هفته های اخیر 
فروشگاه هایش در کره جنوبی، استرالیا و آلمان را بازگشایی کرده 
است. این شرکت هنوز تایید نکرده از ۶ شعبه فروشگاه اپل که در 4 
ایالت مذکور وجود دارد، چه تعداد فعالیت خود را از سر می گیرند. 

البته این فروشگاه ها روی تعمیر محصوالت تمرکز می کنند.

لیست گوشی های هواوی
  EMUI 10.1برای دریافت 

هواوی لیست گوشی های هوش��مندی که به روزرسانی رابط 
کاربری EMUI 10.1 را دریافت می کنند، منتشر کرد. 

آيتیمن-جدیدترین به روزرسانی رابط کاربری هواوی یعنی 
 EMUI 10.1همزمان با رونمایی از سری گوشی های هوشمند 
و پرچمدار P40 ارایه شد. به روزرسانی جدید بر پایه اندروید ۱0 
با مجموعه ای از قابلیت ها و بهینه س��ازی های متنوع به صورت 
آزمایشی روی برخی گوش��ی های هوشمند هواوی در دسترس 
قرار گرفته است.  در رویداد رونمایی از گوشی های هوشمند سری 
Nova 7 این شرکت به طور رسمی لیست گوشی های هوشمند 
واجد شرایط برای دریافت به روزرسانی EMUI 10.1 را شامل ۲۲ 
گوشی اعالم کرد. محصوالتی مانند P30 و  P30 Proاین آپدیت 
را دریافت خواهند کرد. اما لیست گوشی های سری میت ۳0 که 
این به روزرسانی را دریافت  می کنند، بلندباالتر است. در این لیست 
نام میت 4G 30، می��تPro 4G 30  ، میت 5G 30، میت 
 30 RS Porsche Design 30 و باالخره می��ت Pro 5G
به چش��م می خورد.  از بین گوشی های هوشمند سری میت ۲0 
 ،  20X 4G20  ، میت Proمحصوالتی شامل میت  ۲0، میت
  20 RS Porsche Design20 و در نهایت میتX 5G میت
به روزرسانی EMUI 10.1 را دریافت خواهند کرد.   همچنین از 
سری گوشی های اقتصادی Nova 6 شاهد عرضه آپدیت جدید 
  Huawei Nova 6،  Huaweiنرم افزاری ه��واوی ب��رای
Nova 6 5Gو باالخره  Huawei Nova 6 SEخواهیم بود.

از میان گوشی های هوشمند سری Nova 5 هم پنج محصول 
Nova 5، Nova 5 Pro، Nova 5i ، Nova 5i Pro  و 

باالخره Nova 5Z به روزرسانی جدید را دریافت خواهند کرد. 

New Tab

پیامک آیفون ۱۱ پرفروش ترین گوشی فصل اول ۲۰۲۰ 

انجام امور مودیان مالیاتی
 تسریع شد

ایسنا- در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، پیشنهاد سازمان مالیاتی درجهت تسریع و تسهیل درانجام امور 
مودیان مالیاتی تصویب شد. براساس این مصوبه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال 98 و سررسید پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی 

تا پایان اردیبهشت ماه جاری تعیین شد.

آیف��ون ۱۱ پرفروش تری��ن و محبوب ترین گوش��ی 
هوشمند در نخستین فصل سال جاری میالدی شد.

آیتیم�ن-آماره��ای منتش��ر ش��ده از س��وی 
کارشناس��ان و تحلیلگران موسس��ه تحقیقاتی کانالیز 
حاکی از آن اس��ت که میزان فروش آیفون ۱۱ در سه 
ماهه نخست سال ۲0۲0 بسیار بیش��تر از گوشی های 
دیگر موجود در بازارهای جهانی بوده است و این بدان 
معناست که این گوشی هوشمند جدید عنوان محبوب 
ترین و پرفروش ترین گوش��ی هوش��مند در نخستین 
فصل از س��ال جاری میالدی را به خود اختصاص داده 

است.

همچنین جدیدترین گزارش های منتش��ر ش��ده از 
س��وی موسس��ه تحقیقاتی و آماری کانت��ر پوینت نیز 
منتشر شده نش��ان می دهد که در س��ه ماهی منتهی 
به مارس ۲0۲0 کمتر از ۳00 میلیون دستگاه گوشی 
روانه بازارهای جهانی ش��ده است که ناش��ی از شیوع 
گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا 
بوده است؛ در واقع این نخستین باری است که از سال 
۲0۱4 تا کنون، کمتر از این ع��دد در بازارهای جهانی 
گوشی موبایل عرضه شده و در نتیجه درآمد بسیاری از 
شرکت های تولیدکننده موبایل نیز افت شدیدی در این 

بازه زمانی پیدا کرده است.

در فهرس��ت کانالیز، اپ��ل موفق ش��ده جایگاه های 
مناس��بی را در میان گوش��ی های فروخته شده در سه 
ماهه نخس��ت ۲0۲0 را به خ��ود اختص��اص دهد که 
در ای��ن میان آیف��ون ۱۱ به عن��وان م��دل معمولی و 
اس��تاندارد گوش��ی های پرچمدار جدید اپ��ل در رتبه 
نخست و دو گوش��ی دیگر یعنی آیفون ۱۱ پرو مکس و 
آیفون ۱۱ پرو به ترتیب در رتبه های شش��م و دهم این 
جدول قرار گرفته اند.بعد از آیفون ۱۱ اپل، گوشی های 
 a51 ن��وت 8 و ردمی نوت 8 تی ش��یائومی، گلکس��ی
سامسونگ، گلکسی a10 اس سامسونگ و ردمی نوت 
8 پرو ش��یائومی به تردید در جایگاه های دوم تا پنجم 

ای��ن رده بندی قرار گرفته اند. بر اس��اس گزارش س��ایت  
Explica، جایگاه های ششم تا دهم این جدول نیز به ترتیب 
به گوش��ی های آیفون ۱۱ پرو مکس اپل، گلکسی a20 اس 
سامسونگ، گلکسی A01 سامسونگ، ردمی 1A شیائومی 
و آیفون ۱۱ پرو اپل تعلق داش��ته اس��ت. با نگاه مختصری بر 
این جدول می توان دریافت که جایگاه های برتر در بازارهای 
جهان��ی ف��روش موبایل به ش��رکت های اپل، سامس��ونگ و 
شیائومی اختصاص یافته اس��ت و این تولیدکنندگان بزرگ 
توانسته اند در سه ماهه نخست سال جاری میالدی به خوبی 
نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران در کش��ورهای مختلف 

جهان را به سمت و سوی خود جلب کنند.

اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد

افت شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 98

بررسی

پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران صورت 
می گیرد، نشان می دهد که در زمس��تان گذشته فضای کسب و کار وضعیت نامساعدتری 

پیدا کرده است. 
اتاقایران-براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کس��ب وکار ایران در زمستان 
۱۳98، رقم ش��اخص کل، ۶.05 )نمره بدترین ارزیابی ۱0 است( محاسبه شده که بدتر از 
وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته )پاییز ۱۳98 با میانگین ۶.0۳( است. 
همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، 
در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳98 

تا حدودی نامساعدتر شده است.
 موانعاصلیکسبوکار

در زمس��تان ۱۳98، فع��االن اقتص��ادی مش��ارکت کننده در این پایش س��ه مؤلفه: 
۱-غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، ۲- بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، ۳-دشواری تأمین مالی از بانک ها را 
نامناسب ترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل های 

انرژی )برق، گاز و گازوییل و ...( و محدودیت دسترس��ی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را 
مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. 
در چهار دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین 
مؤلفه کس��ب وکار ارزیابی ش��ده بود، اما در ۱0 دوره اجرا از پاییز ۱۳9۶ تا زمستان ۱۳98، 
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامس��اعدترین مؤلفه 

کسب وکار ارزیابی شده است.
 وضعیتکسبوکاردراستانها

براساس یافته های این طرح در زمستان ۱۳98، استان های سیستان و بلوچستان، تهران و 
کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان 
غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. 
الزم به ذکر اس��ت که به دلیل هم زمانی اجرای طرح در کشور و شیوع ویروس کرونا، تعداد 
پرسشنامه های تکمیل شده در برخی استان ها به حد کفایت نبوده، لذا نتایج استانی طرح در 

این دوره باید بااحتیاط بیشتری مورداستفاده و استناد قرار گیرند.
 شرایطبخشهایاقتصادی

براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۳98، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات 
در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی ش��ده است. در بین رشته 
فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های سایر فعالیت های خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی 
و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت های سایر فعالیت های 
هنر، سرگرمی و تفریح، امالک و مستغالت و آموزش به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را 

در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
 شاخصکسبوکاربراساسنظریهشین

براساس نظریه عمومی  کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 
۱۳98، عدد ۶.۱9 )عدد ۱0 بدترین ارزیابی اس��ت( به دست آمده است که بهتر از وضعیت 
این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )پاییز ۱۳98 با میانگین ۶.۱5( است. میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی عدد ۶.۳9 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.50 حاصل شده بود و 
میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.0۲ است که در فصل گذشته عدد 5.87 ارزیابی شده 
بود. نگاه اجمالی نشان می دهد محیط جغرافیایی با عدد 5.۳9 و محیط مالی با عدد 8.۶0 به 
ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. 

6    سال آسیب پذیری بحرانی در گوشی های سامسونگ
امنیت

شرکت سامسونگ اعالم کرده است: بین سال های 
۲0۱4 تا ۲0۲0 ، نق��ص امنیتی در نح��وه مدیریت 
تصاویر با فرمت Qmage یا  qmg. در سیستم عامل 

اندروید گوشی های سامسونگ، وجود داشته است.
مرک�زمدیری�تراهب�ردیافت�ایریاس�ت
جمهوری-ماتئوس ژورژیک از محققان امنیتی تیم

 Qmage گوگل می گوید: از نقص   Project Zero
می توان در یک س��ناریوی zero-click و بدون هیچ 

گونه تعامل کاربر سوء استفاده کرد. 
سیس��تم عامل اندروید سامس��ونگ تمام تصاویر 
ارسال ش��ده به یک دس��تگاه را بدون اطالع کاربر به 
کتابخانه Skia برای پ��ردازش – مانند فرایند تولید 

پیش نمایش های تصاویر - هدایت می کند.
این محق��ق امنیتی روش��ی برای بهره ب��رداری از 
کتابخانه گرافیک��ی اندروید )Skia( کش��ف کرد در 
زمان��ی که تصاوی��ر Qmage ارس��ال ش��ده به یک 

دستگاه، مدیریت می شود.
 تمامی گوش��ی های هوشمند سامس��ونگ منتشر 
ش��ده از اواخر س��ال ۲0۱4 این فرمت را پش��تیبانی 

می کنند.
پایگاه اینترنتی ZDNet  نوش��ته اس��ت: ماتئوس 
ژورژیک یک نس��خه اثب��ات مفهوم��ی )POC( را با 
س��وء اس��تفاده از این نقص در برابر برنامه پیام های 
سامس��ونگ ایج��اد ک��رد ک��ه در همه گوش��ی های 
 SMS سامسونگ وجود دارد و فرایند بررسی پیام های

و MMS توسط آن انجام می شود.
ژورژیک می گوید:  وی با ارسال پیام های مکرر پیام 
چند رس��انه ای  )MMS( به یک گوشی سامسونگ از 

این نقص سوءاستفاده کرده است. 
هر پیام سعی داش��ت موقعیت کتابخانه Skia را در 
حافظه تلفن اندرویدی حدس بزند، که این کار برای 
دور زدن ویژگی امنیتی ASLR اندروید انجام ش��ده 

است. ژورژیک می گوید که اینکار منجر به اجرای کد 
مهاجم روی گوشی می شود.

این محقق گوگل می گوید که این نوع حمله به طور 
متوسط حدود ۱00 دقیقه طول می کشد و به حدود 

50 تا ۳00 پیام MMS نیاز دارد.
به گفته ژورژیک ، اگرچه ممکن است این حمله پر 
سروصدا به نظر برس��د، اما مهاجم می تواند با روشی 

بدون هشدار به کاربر، حمله را انجام دهد.
عالوه بر ای��ن، ای��ن محق��ق می گوید اگ��ر چه او 
سوءاس��تفاده از نق��ص Qmage را از طریق س��ایر 
روش های غیر از MMS و برنامه پیام های سامسونگ 
آزمایش نکرده اس��ت، اما از نظر تئوریک بهره برداری 
با هر برنامه اجرا ش��ده بر روی گوشی سامسونگ که 
بتواند تصاوی��ر Qmage را از یک مهاج��م از راه دور 

دریافت کند، امکان پذیر است.
این محقق در ماه فوریه آسیب پذیری را کشف کرد 

و این موضوع را به سامس��ونگ گزارش داد. ش��رکت 
سامسونگ در بروزرسانی های امنیتی خود در ماه می 

۲0۲0 این نقص را برطرف کرده است.
کارشناسان معاونت بررسی مرکز افتا نیز می گویند: 
به نظر نمی رسد که س��ایر تلفن های هوشمند تحت 
تأثیر این آس��یب پذیری قرار گرفته باشند، زیرا فقط 
سامسونگ برای پشتیبانی از فرمت تصویر سفارشی

Qmage  که کمپانی Quramsoft کره جنوبی  آن 
را س��اخته، سیس��تم عامل اندروید خ��ود را ویرایش 

کرده است
به همه کاربران گوش��ی های اندرویدی سامسونگ 
که گوش��ی خود را بی��ن س��ال های ۲0۱4 تاکنون 
خریداری کرده ند، توصیه می ش��ود ب��ا اعمال وصله 
ارایه شده شرکت سامس��ونگ، از امکان سوء استفاده 
 Qmage مهاجمی��ن از آس��یب پذی��ری تصاوی��ر

جلوگیری کنند.

میزان فروش گوشی های هوشمند عرضه ش��ده توسط شرکت نوکیا در 
هفته های اخیر تحت تاثیر شروع گسترده ویروس کرونا 45 درصد کاهش 

یافته است.
ایس�نا- تازه ترین آمار و گزارش های منتش��ر ش��ده از س��وی موسسه 
تحقیقات��ی کانت��ر پوینت ریس��رچ حاکی از آن اس��ت که می��زان فروش 
گوشی های هوشمند فروخته و عرضه شده توسط شرکت نوکیا در هفته های 
اخیر به علت همه گیری و شیوع گس��ترده ویروس کرونا که منجر به اعالم 
وضعیت اضطراری قرنطینه و تعطیلی کارخانه ها و فروش��گاه های سراسر 
جهان ش��د، کاهش قابل توجهی پیدا کرده و نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته با کاهشی 45 درصدی روبرو شده است.
به طور کلی طبق آمارهای منتشر شده میزان فروش گوشی های عرضه 
شده به بازارهای جهانی در سه ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به 

نخستین فصل از سال گذشته، ۱۳ درصد افت داشته و در بازارهای جهانی 
کمتر از ۳00 میلیون دستگاه گوش��ی در این بازه زمانی به فروش رسیده 
است که این پایین ترین رقمی اس��ت که از سال ۲0۱4 میالدی تاکنون به 

ثبت رسیده است.
به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری، 
بازار های جهان��ی فروش و صنعت تولید موبایل ب��ه خصوص در چین در ۳ 
ماهه منتهی به مارس ۲0۲0 تحت تاثیر بحران پاندمی کرونا، متحمل آسیب 
و صدمات متعددی شده اند و این امر عالوه بر افت شدید تقاضای مشتریان 
موجب شده که میزان فروش ش��رکت های تولید کننده موبایل در سراسر 

جهان کاهش چشمگیری پیدا کند.
به عقیده تحلیلگران کانتر پوینت، شیوع گسترده ویروس کرونا قرنطینه 
و تمامی مسائلی که در این مدت به وجود آمد، موجب شده است که نحوه 

رفتار مشتریان در بازارهای جهانی دستخوش تغییر و تحوالت زیادی شود.
آنها بر این باورند حتی در صورتی که قرنطینه و محدودیت های س��خت 
گیرانه در کشورهای مختلف به پایان برسد، با توجه به تعدیل نیروی بسیاری 
از ش��رکت های بزرگ و کوچک در کش��ورهای مختلف و بیکار شدن خیل 
عظیمی از شهروندان، آنها ترجیح می دهند که پول خود را برای تهیه اقالم 
ضروری زندگی کنار بگذارند و آن را صرف خریداری و تعویض گوشی های 

جدید و اقالم غیر ضروری زندگی خود نکنند.
نوکی��ا نی��ز همچ��ون بس��یاری دیگ��ر از تولی��د کنن��دگان موبایل در 
این م��دت با بحران  ه��ای متع��ددی مواجه ش��ده و توانس��ته در این بازه 
زمانی تنه��ا ۱.7 میلیون دس��تگاه گوش��ی هوش��مند را روان��ه بازارهای 
 جهانی کن��د که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قب��ل 45 درصد افت 

داشته است.

افت ۴۵ درصدی فروش نوکیا 

PB


