
بررسیورودشرکتهای
دانشبنیانبهبازاراوراسیا

مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری اعالم کرد: راه های ورود شرکت های دانش بنیان به 

بازار اورسیا به ویژه کشور روسیه معرفی و بررسی می شود.
معاونت علمی- اوراسیا یکی از مهم ترین بازارهای هدف 
برای محصوالت و خدمات دانش بنیان است. بازاری بزرگ 
و س��ود ده که می تواند مزایای اقتص��ادی بلندمدتی برای 
سرمایه گذاری های دانش بنیانی داشته باشد. در واقع منطقه 
اوراسیا نام قاره وسیعی است که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا 
ایجاد شده و کشورهای زیادی را در دل خود جای داده است.

در ۹ ماه منتهی به آذر س��ال گذش��ته بیش��ترین رشد 
صادرات ب��ه مجمع اقتصادی اوراس��یا )روس��یه، بالروس، 
قزاقس��تان، قرقیزستان و ارمنس��تان( صورت گرفته است. 
رشد ارزشی ۷۵ درصدی و رشد وزنی ۱۱۷ درصدی صدور 
کاال به این کشورها حاصل عملکرد ۹ ماهه اول سال گذشته 

صادرکنندگان است.
طبق برآوردها، بازار ح��دود ۱۹۰ میلیون نفری اتحادیه 
اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دالر ارزش صادرات و واردات، 
آماده پذیرش کاالهای ایرانی اس��ت و با موافقتنامه ایران با 
این اتحادیه، بیش از ۸۰۰ قلم کاال مش��مول کاهش تعرفه 

می شوند.
سه س��ال عضویت موقت مش��روط در قالب موافقت نامه 
تجاری با اتحادیه اوراسیا، فرصتی است که می تواند زمینه 

الزم برای عضویت ایران در این اتحادیه را فراهم کند.
این منطقه بزرگ ک��ه اقیانوس آرام در ش��رق، اقیانوس 
اطلس در غرب، اقیانوس منجمد شمالی در شمال و آفریقا، 
مدیترانه و اقیانوس هند در جنوب را به هم وصل می کند قرار 

است بازار هدف شرکت های دانش بنیان باشد.
نح��وه ورود به ب��ازار این منطقه وس��یع در ی��ک وبینار 

تخصصی به دانش بنیان ها معرفی می شود.

تمدیددوماههمهلتتسلیم
همهاظهارنامههایمالیاتی

رییس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی زمان نهایی تس��لیم 
اظهارنامه مالیات��ی عملک��رد ۱۳۹۸ صاحبان مش��اغل و 

اشخاص حقوقی را اعالم کرد.
فناوران- امی��د علی پارس��ا رئیس کل س��ازمان امور 
مالیاتی تصریح کرد: صاحبان مشاغل به جای پایان خرداد 
ماه هر س��ال، امس��ال تا پایان مرداد ماه و اشخاص حقوقی 
)شرکت ها( به جای پایان تیر ماه تا پایان شهریور ماه فرصت 

دارند تا اظهارنامه های مالیاتی خود را تسلیم کنند.
گفتنی است که موعدهای تمدیدی از این حیث و دیگر 
موارد مرتبط قبال طی بخش��نامه مورخ ۹۹/۲/۲۹ سازمان 

امور مالیاتی ابالغ شده بود.

پنجره

3 بخش خصوصی

پنجرهواحدشروعکسبوکارآغازبهکارکرد

زماناخذمجوزهایکسبوکاراز۷۲روزبه۳روزکاهشمییابد
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی پنجره واحد 
فیزیکی شروع کس��ب و کار، زمان اخذ مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه 

روز کاهش می یابد.
فن�اوران- محمدعل��ی دهقان دهن��وی در مراس��م  راه اندازی 
پنجره واحد شروع کس��ب وکار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران برگزار شد، اظهار داش��ت: کاری که امروز انجام 
می ش��ود مربوط به یکی از ۱۰ ش��اخص ارزیابی فضای کسب و کار 

در دنیاست.
وی افزود: این شاخص مربوط به الزامات و مجوزهایی است که یک 

فرد برای آغاز به کار باید اخذ کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون برای اخذ این 
مجوزها به طور متوسط ۷۲ و نیم روز طول می کشید که از این نظر 

در دنیا جایگاه ۱۷۸ را در دنیا  دارا بودیم.
دهقان خاطر نشان کرد: در بهترین کش��ور دنیا این مجوزها تنها 

نیم روز طول می کشد.
وی گفت: دلیل طوالنی بودن این روند وجود نظارت پیشینی در 

کشور بود که تالش کردیم آن را به نظارت پسینی تبدیل کنیم.
وی افزود: باید اجازه دهی��م افراد برای ثبت ش��رکت و ارتباط با 
س��ازمانهایی مانند مالیات و تامین اجتماعی ب��ه حداقل ها رضایت 

دهیم و بقیه را به پس از راه اندازی موکول کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: با راه اندازی پنجره 
واحد فیزیکی شروع کس��ب و کار، این روند از ۷۲.۵ روز به سه روز 

کاهش می یابد.
دهقان با اش��اره به حمایت وزیر اقتصاد از این طرح گفت: با تایید 
وزیر اقتصاد ۵۵ روزی که برای احراز هویت در س��امانه مالیاتی نیاز 
بود حذف شده اس��ت که بر اس��اس آن، نیازی به اخذ کد اقتصادی 

نیست و شناسه ملی افراد همان کد اقتصادی می شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: تالش می کنیم از 

دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم راه اندازی پنجره واحد 
فیزیکی صدور مجوز کسب وکار اعالم کرد: با آغاز به کار این پنجره 
واحد، صدور مجوزهای مرتبط با کسب وکار نباید بیش از سه روز به 
طول بیانجامد و بر این اساس، فعاالن اقتصادی زمان بر بودن صدور 

مجوزها را گزارش دهند.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه صدور مجوزهای مرتبط با کسب وکار 
نباید بیش از ۳ روز بیش��تر به طول بیانجامد، گفت: درحالی که در 
دنیا بسیاری از کشورها شرایط را برای صدور مجوزهای کسب وکار 
به نحوی فراهم کرده اند که مجوزها، در کمتر از نیم روز صادر شود، 
اما در ایران این پروسه به ۷۵ روز می رسد که با راه اندازی این پنجره 
واحد انتظار داریم بتوانیم زمان را به شدت کاهش دهیم. وی افزود: 

با راه اندازی پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز کسب وکار، مدت زمان 
۷۵ روزه به ۳ روز کاهش یافته است و اگر بیش از سه روز پروسه به 
طول انجامید، فعاالن اقتصادی می توانند اعتراض کرده و ش��کایت 
نمایند؛ در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت را پیگیری 
می کند. به گفته او متقاضیان دریافت مجوز کس��ب وکار می توانند 
شکایت های خود را از طریق شماره تلفن ۱۸۶۶ اعالم کنند، ضمن 
اینکه شرایط باید به گونه ای پیش رود که بتوان کار را به شکل بهتری 

اداره کرد.
دژپس��ند اظهار کرد: رهبر انقالب در چندین س��ال شعار تولید 
را برای نام گذاری س��ال ها در نظر گرفته اند که بر اس��اس آن، باید 
زمینه ای را فراهم کرد که اگر فردی می خواهد سرمایه گذاری کند با 
کمترین دغدغه ها مواجه باشد؛ این در حالی است که در کشورمان 
که با انواع تحریم ها مواجه اس��ت خودمان باید موانع تولید را از بین 

ببریم.
او خاطرنشان کرد: امروز سرمایه گذاری از نان شب برای ما مهم تر 
است و اگر می خواهیم سهم خود را از اقتصاد جهان بیشتر کنیم باید 

کاری کنیم که سرمایه گذاری با سهولت انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این میان، سرمایه گذار نباید 
هیچ دغدغه ای داشته باشد و باید بداند که مسیر آن قدر روان است 

که می تواند سرمایه خارجی جذب کند.
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رئیس دانشگاه امیرکبیر اعالم کرد:
ساختابررایانه»سیمرغ«
برایخدماتاینترنتاشیا

ساخت ابررایانه »سیمرغ« برای خدمات اینترنت اشیا
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر کاربرد ابررایانه »سیمرغ« 
را مربوط به سرویس های حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی 
عنوان کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبار، این پروژه وارد 

فاز اجرایی می شود.
مهر- احمد معتمدی با اش��اره به امضای توافقنامه میان 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات ایران برای ساخت »ابررایانه سیمرغ« گفت: جزئیات 
این پروژه هنوز نهایی نش��ده و تا زمانی که ای��ن توافقنامه به 

قرارداد تبدیل نشود، ابعاد آن مشخص نیست.
وی با بیان اینکه جزئیات بیشتر این طرح در قالب قرارداد 
مشخص خواهد شد، گفت: ما فعاًل تفاهم کرده ایم که پروژه ای 

را در قالب سوپرکامپیوتر »سیمرغ« جلو ببریم.
رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با اش��اره ب��ه اینکه این 
ابررایانه بیش��تر در حوزه مربوط به خدمات و وظایف وزارت 
ارتباطات ساخته می ش��ود، اضافه کرد: زمانی که بودجه این 
پروژه مشخص و ابالغ شود، می توان گفت که توان محاسباتی 

این رایانه چقدر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در وهله نخس��ت باید رقم بودجه این 
پروژه ابالغ ش��ود، گفت: به این ترتیب مش��خص است که در 
س��ال جاری و یا س��ال های آینده چه میزان بودجه برای این 
پروژه در نظر گرفته خواهد شد و بر اس��اس آن، میزان و نوع 
تجهیزاتی که برای نصب و راه اندازی این سوپرکامپیوتر نیاز 

است، خریداری می شود.
معتمدی گفت: این پروژه مطابق با نی��از وزارت ارتباطات 
تعریف ش��ده و مربوط به کاربردهای خدمات اینترنت اش��یا 
و هوش مصنوعی و اپلیکیش��ن ها و نرم افزاره��ای کاربردی 
خواهد بود. این در حالی اس��ت که برای مثال اگر ابررایانه ای 
برای نیازهای وزارت علوم طراحی شود، باید با دید مربوط به 
سرویس های علمی و تحقیقاتی و متناس��ب با نیاز محققان، 

اساتید و دانشگاهیان باشد.
رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با تاکید ب��ر اینکه آنچه 
درخواس��ت وزارت ارتباط��ات در ای��ن طرح اس��ت، طبیعتاً 
جنبه های تج��اری قوی تری دارد، افزود: ای��ن پروژه نیازمند 
بیزینس پلن، بیزینس مدل و نیز مشارکت بخش غیردولتی 
اس��ت و بس��یاری از جنبه های آن در فاز نخست مشخص و 

تعریف خواهد شد.
وی با بیان اینک��ه زمان بندی اجرای ابررایانه »س��یمرغ« 
هنوز قطعی نش��ده و باید در قرارداد مش��خص ش��ود، گفت: 
دانشگاه امیرکبیر قوی ترین واحد دانشگاهی در کشور است 
که در حوزه ابررایان��ه فعالیت می کند. س��ال ۹۰ نیز در این 
دانشگاه بزرگترین ابررایانه کشور )ابررایانه ملی( به سفارش 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طراحی و افتتاح شد که 

تا به امروز هم سرویس می دهد.

New Tab

دریچه
فراخوانپارکفناوریاطالعاتو
ارتباطاتبرایجذبشرکتهایفناور

فناوران- پارک فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای حمایت از توسعه کسب و کارهای دانش محور حوزه فاوا، در نظر دارد تعداد محدودی شرکت فّعال در حوزه 
ICT را در این پارک )محل استقرار در سایت های استان البرز و استان خراسان رضوی(مس��تقر کد. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط عالقه مند به حضور در پارک، 

دعوت کرده تا نسبت به تکمیل کاربرگ ها و ارسال اطالعات خود از طریق وب سایت پارک به نشانی http://ict-park.ir اقدام کنند.

کشفآسیبپذیریجدید
درسیستمعاملاندروید

معاونت بررسی مرکز افتا از کشف آسیب پذیری امنیتی در 
سیستم عامل اندروید خبر داد که به برنامه های مخرب امکان 

سرقت اطالعات کاربران را می دهد.
آی تی من- ب��ه تازگی یک آس��یب پذیری امنیتی حیاتی 
در سیس��تم عامل اندروید با نام  StrandHogg 2,0فاش 
شده است که به برنامه های مخرب امکان مخفی شدن در قالب 
قانونی ترین برنامه ها و سرقت اطالعات حساس از طرف کاربران 

اندرویدی را فراهم کند.
طب��ق گفت��ه پژوهش��گران امنیت��ی، آس��یب پذیری 
StrandHogg 2,0 روی تمام��ی دس��تگاه های دارای 
نس��خه ۹ و پایین تر اندروید تأثیر می گذارد و می تواند توس��ط 
مهاجمان بدون دسترسی روت مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ بعد 
CVE- از سوءاستفاده از این آسیب پذیری حساس، که با شناسه

0096-2020 ردیابی می شود، یک عامل مخرب می تواند با 
سوءاستفاده از مجوزهای برنامه به راحتی اطالعات هویت کاربران 

گوشی موبایل را سرقت کند.
با بهره برداری از نق��صStrandHogg 2,0 ، مهاجمان 
می توانند طیف گسترده ای از فعالیت های مخرب شامل موارد 

زیر را انجام دهند:
گوش دادن به کاربر از طریق میکروفون دستگاه، عکس گرفتن 
توسط دوربین دستگاه،  خواندن و ارسال پیامک ها،  انجام یا ضبط 
مکالمات تلفنی،  فیش��ینگ اطالعات احراز هویت،  دسترسی 
به تمامی عکس ها و فایل ها،  دسترس��ی به اطالعات موقعیت 
مکانی GPS،  دسترسی به لیس��ت مخاطبین و دسترسی به 

الگ های گوشی
برنامه های مخربی که از این آس��یب پذیری سوءاس��تفاده 
می کنند می توانند به راحتی کاربران را با تعویض رابط گرافیکی 
برنامه های معتبر فریب دهند و به طور کامل مخفی بمانند. در یک 
سناریو حمله، اگر قربانی اطالعات احرازهویت خود را درون این 
رابط وارد کند، مشخصات بالفاصله برای مهاجم ارسال می شود.

اصالحیه امنیتی مربوط به این آسیب پذیری برای نسخه های 
۸,۰، ۸.۱ و ۹ اندروید در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ منتشر شده است.

به گفته پژوهشگران امنیتی، کاربران اندروید باید در اسرع وقت 
دستگاه های خود را به آخرین سیستم عامل به روزرسانی کنند تا 
در مقابل حمالت با استفاده از StrandHogg 2,0 محافظت 
شوند. خوشبختانه تاکنون هیچ بدافزاری که به طور فعال از این 

آسیب پذیری بهره برداری کند مشاهده نشده است.
آس��یب پذیریStrandHogg 2,0 مشابه نسخه قبلی 
آن است که در زمان انتش��ار نسخه قبلی توسط تروجان بانکی 

BankBot مورد بهره برداری قرار گرفت.
 StrandHogg 2,0پژوهش��گران امنیتی معتقدند که
نسبت به نسخه قبلی خود طیف وسیع تری از کاربران را می تواند 
هدف قرار دهد و همچنین شناس��ایی آن به مراتب مشکل تر 
است. آن ها پیش بینی کرده اند که مهاجمین از هر دو نسخه این 
آسیب پذیری بهره برداری خواهند کرد تا گستره هدف خود را تا 

حد امکان افزایش دهند.

New Tab

رابط
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رونماییازاندروید11
بهتعویقافتاد

ش��رکت گوگل دیروز اعالم کرد که به دلی��ل تظاهرات و 
ناآرامی ها در ایاالت متحده، رونمایی از نس��خه بتای سیستم 
عامل اندروید ۱۱ را که برای سه شنبه آینده برنامه ریزی شده 

بود، به زمان دیگری موکول می کند.
آی تی من- گوگل با انتش��ار پیامی در وب س��ایت توسعه 
دهندگان اندروید نوش��ت: ما بی صبرانه منتظریم که درباره 
اندروید ۱۱ بیشتر با شما حرف بزنیم؛ اما اکنون زمان مناسبی 

برای جشن گرفتن نیست.
برنامه رونمایی از جدیدترین نسخه سیستم عامل موبایل 
گوگل قرار بود سه شنبه آینده )سوم ژوئن( به صورت مجازی 
برگزار ش��ود. حاال گوگل بدون مش��خص کردن زمان، اعالم 
کرده که به زودی جزییات بیشتری درباره این سیستم عامل 

را اطالع رسانی خواهد کرد.
در پی کش��ته ش��دن جورج فلوید، مرد سیاهپوست اهل 
مینیاپولیس به دس��ت پلیس آمریکا، تظاهرات اعتراض آمیز 

و گاه خشونت آمیز به سرتاسر آمریکا گسترش یافته است.
اندروید ۱۱ در کل، هجدهمین نس��خه از سیس��تم عامل 

اندروید گوگل محسوب می شود.
بر اساس اطالعات موجود، در این نس��خه، بهبودهایی در 
زمینه پشتیبانی از گوشی های تاشو و پشتیبانی از حسگرهای 
زاویه لوالیی، 5G )شامل یک API برای تشخیص شبکه های 
5G NR مس��تقل(، پروژه Mainline )س��رویس دهی به 
قطعات سیس��تم از طریق گوگل پلی اس��تور( و پشتیبانی از 

فورمت تصویر HEIF وجود خواهد داشت. 

گوشیگلکسیA20سامسونگ
آتشگرفت

یکی از کاربران گوشی های سامس��ونگ با انتشار ویدئویی 
ادعا می کند، دستگاه گلکسی او آتش گرفته است.

مهر- در زمانیکه سامسونگ تصور می کرد رسوایی انفجار 
موبایل های نوت ۷ را پشت سر گذاشته، یک موبایل گلکسی 

آتش گرفت.
 A20e یک مرد کالیفرنیایی ادعا می کند موبایل گلکسی

او به طور ناگهانی آتش گرفته است.
کنجی یاناس��ه مالک این موبای��ل ویدئوی��ی را از موبایل 
سوخته سامسونگ منتشر کرده است. او در این باره می گوید: 
نمایشگر دستگاه خاموش شد، بنابراین پشت موبایل را باز و 
آن را بررسی کردم. هنگامی که موبایل را در دستم نگه داشته 

بودم، باتری آن آتش گرفت.
سامس��ونگ با انتش��ار یک بیانیه عمومی به ای��ن رویداد 
پرداخته و نوش��ته اس��ت: سامس��ونگ از کیفی��ت و ایمنی 
محص��والت س��ری گلکس��ی A در آمری��کا دف��اع می کند. 
 م��ا ب��ا یاناس��ه صحب��ت کرده ایم ت��ا دس��تگاه مذک��ور را

 بررسی کنیم.

New Tab

پیامک چالشجدیداپلبرایایرانیها
ش��رکت اپل در اقدامی جدید، برای افزایش س��طح 
امنیت حساب کاربران، هنگام ساختن حساب کاربری 
یا اپل آی دی، از آنها برای ارسال کد تایید هویت شماره 
تلفن درخواست می کند؛ اقدامی که به دلیل تحریم های 
آمریکا و نبودن پیش شماره ایران در فهرست کشورها، 

می تواند برای کاربران ایرانی دردسرساز شود.
ایس�نا- اگرچه برنامه نویس های بسیاری در کشور 
ما وجود دارد که چه در حوزه سیس��تم عامل اندروید 
و چه iOS، اپلیکیش��ن های زیادی را در فروشگاه های 
آنالین اپلیکیشن قرار داده اند، اما برخالف تصور برخی 
که ش��رکت های فناوری تح��ت تاثی��ر تحریم ها قرار 
نمی گیرند، همواره مش��کالتی برای این برنامه نویسان 
و اپلیکیش��ن های ایرانی وجود داش��ته اس��ت. خطای 
۱۰۰۹ یکی از شناخته ش��ده ترین این مشکالت است 
که مدت هاست باعث آزار کاربران ایرانی شده و اغلب از 

فعالیت کاربران ایرانی جلوگیری می کرد.
اما در سال های اخیر و جدیدترین نبرد شرکت های 
خارج��ی و فروش��گاه های آنالی��ن آمریکای��ی ب��ا 
اپلیکیش��ن های ایرانی، از زمانی آغاز ش��د که اپل تنها 
چند ماه پس از گش��ودن درهای فروشگاه آنالین خود 
به اپلیکیشن های ایرانی در س��پتامبر ۲۰۱۶، با فرمان 
دونالد ترامپ، رییس  جمهوری آمریکا برای تحریم علیه 
ایران، برخی اپلیکیشن های ایرانی را از اپ استور حذف 
کرد. البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات اعالم کرد ح��ذف برنامه های ایرانی 
از اپ اس��تور را به طور قانونی پیگی��ری می کند. در آن 
زمان حت��ی برخی از فع��االن حوزه فض��ای مجازی و 
توسعه دهندگان اپلیکیشن های ایرانی با ارسال نامه ای 
رس��می از تیم کوک، مدیرعامل اپل درخواست کردند 
این اقدام را متوقف کن��د. هرچند این نامه هم به جایی 

نرسید.
موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور کامال 
حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله  دو هفته پس از اپل 
و در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی را از گوگل پلی 

- فروش��گاه آنالین نرم افزارهای اندرویدی - با توجیه 
مشابه تحریم های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد. 
اما به دنبال حذف اپلیکیش��ن های ایرانی از اپ استور، 
برخی شرکت ها و اپلیکیشن های ایرانی برای دور زدن 
این محدودیت ایجاد شده، سراغ استفاده از اکانت های 
اینترپرایز )Enterprise( رفتند و بدین ترتیب امکان 
استفاده از اپلیکیش��ن های خود را برای کاربران ایرانی 

گوشی های آیفون فراهم کردند.
ای��ن روش تا چندین ماه ادامه داش��ت ت��ا جایی که 
فعالیت حساب های سازمانی ش��رکت ها هم غیرفعال 
و استفاده از آن ها در گوش��ی های آیفون حذف شد تا 
بار دیگر امکان استفاده از اپلیکیشن های ایرانی در این 
گوشی های غیرممکن شود و توسعه دهندگان ناچار به 
تغییر ای��ن اکانت های اینترپرای��ز در مدت های زمانی 
کوتاه ش��وند و تا امروز ه��م این روند ادام��ه دارد و اگر 
توس��عه دهندگان ایرانی نتوانند به روش های مختلف، 

اپلپکیشن  خود را در اپ استور قرار دهند، از اکانت های 
اینترپرایز استفاده می کنند.

در اقدامی دیگر که توس��ط اپل صورت گرفته است، 
ساخت اپل آی دی با ش��ماره ایرانی امکان پذیر نیست. 
درواقع اپل برای افزایش امنیت حس��اب های خود، از 
کاربران هنگام ساخت حساب کاربری اپل یا همان اپل  
آی دی، کد تایید می خواهد که دریافت این کد برخالف 
معمول که از طریق ایمیل هم انجام می ش��د، نیازمند 
شماره تلفن اس��ت که با برقراری تماس یا پیامک این 
کد را ارسال کند، اما از آنجایی که به دلیل تحریم های 
آمریکا علیه ایران، شماره کشورمان در لیست بسیاری از 
شرکت های فناوری نیست، این بار هم کاربران با مشکل 

مواجه می شوند.
البته آن دس��ته از کاربرانی که پیش از این موفق به 
ساخت حس��اب کاربری اپل بودند، می توانند از همان 
حساب قبلی برای محصوالت جدید اپل استفاده کنند 

و این موضوع برای کاربران جدید که می خواهند اقدام 
به س��اختن اپل آی دی کنند، مشکل س��از شده است. 
البته بس��یاری از کاربران به کمک شماره های مجازی 
به س��اخت اپل  آی دی اقدام می کنند، اما این شماره ها 
هم فقط به مدت محدودی قابل دسترسی خواهند بود 

و پس از آن غیر فعال و به سایر افراد واگذار می شوند.
در نهایت با توجه به اینکه شکایت ها و اقدامات قانونی 
نتیجه ای نداده، این ش��رکت ها هس��تند که باید برای 
مقابله ب��ا تحریم های یک جانب��ه و ظالمانه، روش های 
توس��عه برنامه های خ��ود را تغییر دهند و اس��تفاده از 
محصوالت خود را برای کاربران هموار کنند، همان طور 
که در این س��ال ها و با وج��ود تحریم ها، ش��رکت ها و 
کاربران ایرانی هم��واره راهی برای مقابل��ه و دور زدن 
تحریم ها پیدا کرده اند و باید دید مش��کل شماره تلفن 
برای کاربران ایرانی، چطور به دس��ت ش��رکت ها چاره  

می شود.

جیلبرکتازهبرایگوشیهایجدیدآیفون
امنیت

آسیب پذیری جدیدی در سیس��تم عامل موبایل 
اپل کشف ش��ده که به کاربران امکان قفل شکنی یا 

Jailbreak گوشی های آیفون را می دهد.
آی تی  من- از زمانی که گوش��ی آیف��ون به بازار 
عرضه ش��ده تا کنون، هم��واره کاربران ب��ه منظور 
دورزدن محدودیت های��ی ک��ه اپل در اس��تفاده از 
نرم افزارهای مختلف روی این گوشی ها وضع کرده، 
به شکس��تن قفل یا به اصطالح جیلبرک کردن آن 
عالقه داشته اند و این بازی موش و گربه همواره بین 
اپل و هکرها در جریان بوده و البته معموال اپل دست 

برتر را داشته است.
حاال برای اولین بار پس از 4 س��ال، ی��ک گروه از 
هکرها، یک Jailbreak را برای تمامی گوش��ی های 
اپل، و حتی گوشی های جدید آن، در قالب ابزاری با 
نام unc0ver عرضه کرده اند که در وب سایت رسمی 
این جیلبرک )https://unc0ver.dev/( به همراه 
دستورالعمل نصب آن قرار گرفته است. این جیلبرک 
با اس��تفاده از یک آس��یب پذیری در هسته سیستم 
عامل iOS کار می کند که به تازگی کشف شده است.

انتش��ار عملکرد جیلب��رک برای سیس��تم عامل 

iOS 13,5 که جدیدترین نس��خه از این سیس��تم 
عامل اس��ت، برای کاربران آیفون که برای هرکاری 
از تحقیق��ات امنیت��ی گرفته ی��ا اج��رای بازی ها و 
نرم افزارهایی که اپل ممنوع ک��رده، به آن متکی اند، 
خبر خوبی است؛ اما در عین حال یک مشکل امنیتی 
نیز برای اپل محسوب می ش��ود؛ زیرا مهاجمان نیز 
می توانند از این تکنیک برای نفوذ به گوشی کاربران 

استفاده کنند.
 Pwn20wnd یک متخصص امنیت با نام مستعار
که توس��عه دهنده اصلی این جیلبرک است و آسیب 

پذیری مذکور را کش��ف کرده، ب��رای جلوگیری از 
سوءاس��تفاده هکرها، جزییاتی درب��اره ماهیت آن 

منتشر نکرده است. 
جالب اس��ت بدانید که نخستین Jailbreak برای 
گوشی های آیفون در سال ۲۰۰۷ منتشر شد؛ یعنی 
حدود ۶ م��اه پس از عرضه گوش��ی آیف��ون و حتی 
پیش از راه اندازی اپ اس��تور. ای��ن جیلبرک از یک 
آسیب پذیری در مرورگر سافاری استفاده می کرد و 
به کاربران امکان می داد که برنامه های دلخواه خود 

را نصب کنند.

افزایشتقاضایضمانتنامهشرکتهایدانشبنیاندرسال۹۸
آمار

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی 
از افزایش تقاضای ضمانت نامه شرکت های دانش 
بنیان در س��ال ۹۸ خبر داد و گفت: این موضوع 
منجر به انعقاد بیش از ۳۰۰ قرارداد برای فروش 

محصوالت شده است.
 صن�دوق ن�وآوری و ش�کوفایی- روح اهلل 
ذوالفقاری، میزان ضمانت نامه های صادر ش��ده 
از س��وی این صندوق برای ش��رکت های دانش 
بنیان در سال گذشته را صعودی و مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: به طور کلی ۱۰۸۵ فقره درخواست 
اخذ ضمانت نامه از س��وی ۳۱۸ شرکت بوده که 
۱۲۶۰۰ میلیارد ریال آن در سال گذشته محقق 

شده است. 
وی گفت: نتایج بررس��ی تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان اخ��ذ کننده خدم��ت ضمانت نامه 

صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی در ۱۱ ماهه اول 
س��ال ۹۸ نش��ان می دهد که ۵۰۰ ضمانت نامه 
برای ۱4۳ ش��رکت دانش بنیان به مبلغ ۸۸۹۵ 
میلیارد ریال صادر ش��ده اس��ت ک��ه این میزان 
منجر به انعقاد بیش از ۳۰۰ قرارداد برای فروش 
محصوالت دان��ش بنیان و ایج��اد زمینه فروش 
بیش از ۶۳ ه��زار میلیارد ری��ال محصول دانش 

بنیان شده است.
به گفته ذوالفقاری ، بیشترین تعداد درخواست 
ص��دور ضمانت نام��ه در آبان و بهمن ماه س��ال 
گذشته و بیشترین تقاضا برای ضمانت نامه های 
بانکی با توجه به مبلغ در ماه های شهریور و آبان 

بوده است.
معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی 
افزود: بر اس��اس گزارش عملک��رد ضمانت نامه 

در سال ۹۸، درخواس��ت های شرکت های دانش 
بنیان تولیدی ن��وع ۲ در ص��در تقاضای صدور 

ضمانت نامه قرار داشتند. 
ذوالفقاری ش��رکت های دانش بنیان اس��تان 
تهران را ب��ه عنوان بیش��ترین متقاضی دریافت 
کننده ضمانت نامه عنوان کرد و گفت: بیشترین 
متقاضیان بعد از اس��تان تهران، ب��ه لحاظ مبلغ 
اس��تان فارس با مبلغ پرداختی ۳۳۲۱ میلیارد 
ریال  و به لحاظ تعداد استان اصفهان با صدور ۷۷ 
ضمانت نامه بوده است. به عبارت دیگر استان های 
تهران، فارس و اصفهان به ترتیب در جایگاه اول 

تا سوم قرار دارند.
معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی 
بیشترین شرکت های دانش بنیان متقاضی صدور 
ضمانت نامه را شرکت های فعال در زمینه ماشین 

آالت و تجهیزات پیش��رفته عنوان کرد و گفت: 
در طبقه بندی حوزه فناوری ش��رکت های فعال 
در زمینه ماش��ین آالت و تجهیزات پیش��رفته و 
سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر فوتونیک 

استقبال بیشتری داشتند.
وی در زمینه میزان نفوذ ش��رکت های دانش 
بنیان در حوزه های مختل��ف صنعتی نیز گفت: 
بهره برداران و ذینفع��ان اصلی ضمانت نامه های 
صادر ش��ده صنایع نفت، گاز و انرژی بوده  است 
که ش��امل ش��رکت های مربوط به وزارت نیرو، 
پتروشیمی ، نفت و گاز اس��ت. بیشترین ضمانت 
نامه ص��ادر ش��ده نیز مرب��وط ب��ه قراردادهای 
شرکت های دانش بنیان با ش��رکت های انتقال 
گاز ایران، فرودگاه ه��ا و ناوبری هوای��ی ایران و 

مجتمع های گاز پارس جنوبی است.

PB


