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دستور رئیس جمهور برای استعالم ارز
تخصیص یافته به گوشی های موبایل

...
اخبار

مرکز ماهر هشدار داد

انتشار باجافزار خطرناک درکانال های
تلگرامی فارسی
مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات رخدادهای
رایانه ای درباره انتشار باج افزار خطرناک در کانال های
تلگرامی فارسی زبان هشدار داد.
به گزارش مهر ،مرکز ماهر با اشــاره به انتشار باج افزار
« »Cybersccpدر کانال های تلگرامی فارسی زبان اعالم
کرد :مشاهدات اخیر در فضای سایبری کشور به ویژه
در پیامرسان تلگرام ،حاکی از آن است که یک باجافزار
از خانواده خطرناک شناخته شده  HiddenTearبا نام
 Cyber.exeدر پوشش برنامهای کــاربــردی با ادعــای
ساخت تصویر جعلی کارت ملی ،کارت بانکی ،شناسنامه
و پاسپورت در حال انتشار است.قربانیان که عموم ًا افراد
مبتدی و با انگیزه جعل هویت هستند ،پس از دریافت
فایل  Cyber.exeبا حجم  1.42مگابایت و اجــرای آن
روی رایانه خود در محیط سیستم عامل ویندوز در معرض
حمله باج افــزاری قرار می گیرند.بررسی ها نشان می
دهد که باج افــزار مــورد اشاره،تمام فایل های موجود
روی دسکتاپ قربانی را رمزگذاری وپس از رمزگذاری،
به ابتدای فایل ها ،عبارت .Lockاضافه میکند.حتی
میانبرهای نر مافزارها نیز پس از حمله باج افــزار ،قابل
اجرا نخواهند بود.سپس با تغییر پس زمینه دسکتاپ دو
فایل به نام های  Lock.Cyber.exeوLock.desktop.
 iniنیز روی دسکتاپ ایجاد می کند.باج افــزار برای
رمزگشایی فایل ها ،از قربانیان طلب  0.03بیت کوین
باج میکند.مرکزماهر موکد ًا به کاربران در فضای مجازی
متذکر می شود که از دریافت و اجرای فایل های اجرایی
از منابع ناشناخته پرهیز کنند؛ همچنین یادآور میشود
که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب  ۱۱بهمن ۸۹
مجلس شورای اسالمی ،هریک از فعالیت های مورد ادعا
در پوشش انگیزشی این بدافزار ،جرایمی جدی بوده
است و مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.مرکز ماهر
اعالم کرد :ساختار حمالت باج افزاری به گونه ای است
که با وجود رعایت تمام تمهیدات ،هم اکنون موثرترین
راهکار پیشگیری ،تهیه منظم نسخه پشتیبان از اطالعات
و نگهداری آن ها به صورت آفالین است.

راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات
ارزش افزوده وپیامکهای تبلیغاتی
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از
ایجاد سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افــزوده و
پیامک های انبوه در اپراتورهای تلفن همراه کشور خبر
داد و گفت :هم اکنون مشترکان هر سه اپراتور تلفن همراه
میتوانند با استفاده از اپلیکیشنهای مدیریت حساب
خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افــزوده
و پیامک های تبلیغاتی از امکانات این سامانه استفاده
کنند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت ارتباطات
؛مجید حقی گفت :بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات
محتوایی پیامکی ،ارس ــال هرگونه خــدمــات پیامکی
انبوه اطــا عرســانــی ،تبلیغاتی و ارزش افـــزوده ،بدون
دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است و بر همین
اساس اپراتورهای تلفن همراه موظف شدندسامانهای
را را هانـــدازی کنند تا مشترک بتواند دریافت پیامک
های انبوه خود را مدیریت کند.اکنون مشترکان هر سه
اپراتورمیتوانند با استفاده از اپلیکیشنهای مدیریت
حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش
افــزوده و پیامک های تبلیغاتی از امکانات این سامانه
بهره ببرند.حقی دریافت اطالعات راهنما برای آشنایی
مشترکین با انــواع پیامک ها ،مشاهده وضعیت فعلی
عضویت در سرویس های پیامکی ،قطع یا برقراری دریافت
پیامک های تبلیغاتی به تفکیک پیامک های مربوط با
اپراتور یا دیگر پیامک ها و عضویت در سرویس های قابل
ارائه اپراتور براساس دستهبندیهای خاص را از امکانات
این سامانه بیان کرد.

مهر-وزیرارتباطاتگفت:بادستورسریعرئیسجمهور،امکاناستعالمنامشرکتواردکنندهونوعارزتخصیصیافتهبرایوارداتگوشیموبایلفراهم
شد.محمدجوادآذریجهرمیدرتوئیترنوشت:پسازانتشارفهرستواردکنندگان،امکاناستعالمنامشرکتواردکنندهونوعارزتخصیصیبرایواردات
گوشینیزازروزگذشتهبادستوررئیسجمهور،درسامانه*۷۷۷۷#فراهمشد.

در گفت وگو با مدیرعامل شتاب دهنده کسب و کار فردوسی مطرح شد:

شتابدهندهها؛پدرانیسختگیربرایبلوغاستارتآپها

مرتضی اخوان  /وقتی  10سال قبل به شرکتهای بزرگ
اقتصادی دنیا نگاه میکردیم ،فقط نام شرکتهایی را با
رنگ و بوی نفتی میدیدیم .شرکتهایی که همهشان
روی هم چرخ اقتصاد دنیا را با طعم نفت ،این طالی سیاه
مهارنشدنی به گردش در میآوردند .اما امروزه با توسعه
و رشد فناوریهای نوین این کسب و کارهای نوپا هستند
که در حوزههای فناورانه به غولهای بزرگ اقتصادی
دنیا بدل شد هاند .چه کسی فکر میکرد روزی گوگل
به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی دنیا در بستر
وب تبدیل شود؟ آیا کسی میدانست سرنوشت لری پیج
و سرگئی ،سالهای کوتاهی بعد از راهاندازی گوگل چه
خواهد شد؟ کسی چه میدانست دانشجویان دکترای
دانشگاه استنفورد چه غــول بیانتهایی را به دنیای
فناوری معرفی خواهند کــرد! امــروز کسب و کارهای
نوپا در حوزه فناوری در قالب گروههای استارت آپی و
تحت حمایت و هدایت شتابدهندهها در دنیا همچون
موتور اقتصادی قوی عمل میکند که نبض بازارهای
جهانی را به دست گرفته است .مهندس مصطفی مکارم،
مدیرعامل شتاب دهنده کسب و کار فردوسی ،دقایقی
مهمان خراسان بود تا برایمان از دنیای استارت آپها و
شتابدهندههای کسب و کارهای نوپا در ایران و جهان
بگوید.
* کمی از استارت آپها بگویید .اتفاقی نو که تاریخچه
ورود آن به ایران چندان با قدمت هم نیست...
 فعالیتهای اقــتــصــادی از  20-15ســال پیش،رویکردش عوض شد .با تغییر از عصر صنعتی به عصر
فراصنعتی ،در فضای اقتصادی ،اتفاق جدیدی افتاد
و دیگر تولید انبوه و پرتیراژ ،پاسخگوی اساسی برای
بحثهای اقتصادی نبود .تغییری که آنجا به وجود آمد
این بود که کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که
کشورهایی که بتوانند از پیک اول عمر شرکتی ( 3تا
 5سال اول) عبور کنند و وارد فرایند سوددهی شوند،
میتوانند به فرایند اقتصادی کشور کمک کنند و میزان
اشتغال را باال ببرند ،اشتغال که باال برود گردش مالی
و ثروت درون سیستمی نیز افزایش می یابد .بعد دیدند
کــدام شرکتها میتوانند ثــروت درون سیستمی را
افزایش دهند ،آ نها که بتوانند فروش خارج از کشور
داشته باشند؛ شرکتهایی که فناور یشان یک سطح
باالتر اســت .به همین دلیل روی شرکتهایی که در
فناوریهای جدید فعال است ،سرمایهگذاری کردند...
* پس تغییر رویــکــرد اقتصاد از شکل صنعتی به
فراصنعتی همزمان شد با فراگیر شدن تکنولوژی...
 دقیقا .خصوصا تکنولو ِژی کامپیوتر.* و شرکتهایی با فناوری جدید فعال شدند.
 این اتفاق سبب شد تا مراکز رشد فعال شوند .انکوباتور،دستگاهی است که بچهای را که زود به دنیا میآید در آن
قرار میدهند .انکوباتورها را برای شرکتها فعال کردند.
یعنی چی؟ یعنی گفتند با این فناور یهای جدید مثل
تاثیر انکوباتورها بر بچهها عمل میکنیم .انکوباتورها
مثل یک مادر مهربا ن هستند که به بچه محبت و کمک
میکنند تا زمانی که قوی شود و بعد او را راهی جامعه
میکنند .این فضاها برای کسب و کارهای نوپا ایجاد شد.
* و در ایران هم فکر میکنم از اواخر دهه  70این اتفاق
افتاد...
 بله .مراکز رشد ،انکوباتورها و بعد پار کهای علم وفناوری ایجاد شد .برای این که بتوانند شرکتهایی را که
مبتنی بر نوآوری و ایدههای جدید است ،هدایت کنند.
این فضا که به وجود آمد ،مجموعههای مختلفی کم کم

شکل گرفت؛ از واحدهای فناور تا شرکتهای فناور.
* این موضوع در دنیا هم اتفاق افتاد اما از یک جایی به
بعد ،دنیا در مواجهه با این مسئله به یک تغییر رویکرد
اساسی رسید و آن این که در حوزههای آی تی و فناوری
های مدرن فاصله بین بلوغ یک فناوری یا محصول با
فاصله افولش خیلی کوتاه شده است و به همین دلیل به
فکر افتادند تا فاصله انکوباتوری پنج ساله را کم کنند و
از آن طرف ،در پی ایدههای جدید و تبدیل سریع آنها
به محصول افتادند...
 و همان موقع بود که به جای انکوباتورها رفتند به سمتیک چیزی که خیلی سریعتر از انکوباتور باشد...
* آنجا بود که شتابدهندهها ایجاد شدند...
 بله دقیقا.ً
* حــاال ایــن شــتــا بدهــنــده ماهیتا چــه تفاوتی با
انکوباتورها دارند؟
 ببینید فرق شتابدهندهها با انکوباتورها،مانند فرقیک مادر مهربان و پدر سختگیرو منضبط است .این تغییر
رویه باعث شد که مفهوم جدیدی به نام «استارت آپ»
ایجاد شود .حاال استارت آپ چیست؟ استارت آپ یک
واحد غیرحقوقی است که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی
از افراد دور هم و تیم شدنشان با یک ایده مشخص ایجاد
میشود.
* فرق یک استارت آپ با یک شرکت در چیست؟
 شرکت به یک قوام رسیده است .حال آنکه استارت آپممکن است ایدهاش پاسخ مناسبی برای آن نیاز نباشد و
نتواند ثروت تولید کند.
* پس میتوان گفت عامل اصلی برای موفقیت یک
استارت آپ ارزش آفرینی و ثروتآفرینی آن است؟
 دقیقا .استارت آپها یک کلنی از آدمهای خوش ایدهو توانمند است که هنوز بلوغ کافی بــرای کار حقوقی
ندارند .اما به واسطه آن انگیزه و فکر خوبشان ،کنار هم
جمع میشوند.
* حمایت از این استارت آ پهایی که وجهه حقوقی
ندارند ،توسط کدام نهاد انجام میشود؟
 چون این استارت آ پهــا جنبه حقوقی ندارند ،پسبه صورت مستقیم از آن ها حمایتی صورت نمیگیرد
ل ــذا ای ـنجــا ب ــود کــه شــتــابدهــنــدههــا فــعــال شــدنــد.
شتابدهندهها مراکزی هستند که این استارت آپ ها را
که باید حتما دو ویژگی مهم داشته باشند؛ اول آن که یک
تیم باشند (حداقل دو نفر و حداکثر چهار نفر) و دوم یک
ایده قابل بزرگ شدن داشته باشد ،تحت حمایت و هدایت
خودشان قرار میدهند...
* این ایده یا محصول تا چه حد باید قابلیت بزرگ
شدن داشته باشد؟
 ببینید باید ایده یا محصول آنقدر بزرگ باشد که بتواندیک جریان نقدینگی پایدار برای استارت آپ به همراه
داشته باشد.
* ویژگی یک استارت آپ این است که در کمترین
زمــان و با کمترین هزینه یک ایــده را تبدیل به یک
محصول می کند اما این مسئله یک خطر دارد و آن،
این که احتمال شکست خیلی باال میرود .چون روی
یک ایده و کار نوپا سرمایهگذاری میکنند .پس چرا
باید بیایند و روی استارت آپها سرمایهگذاری کنند؟
 ببینید شــتــا بدهــنــد ههــا ،بسترهایی هستند کهحاضرند روی اید ههایی که تیم خوبی روی آن کار می
کند و ایــده قابلیت بــزرگ شدن دارد ،با ریسک بسیار
باال سرمایهگذاری کنند .چون شتابدهنده با خودش
میگوید درست است درصد موفقیت من خیلی پایین

...
گزارش

نتایجنظرسنجیایسپانشانداد:

افزایشمراجعهبهاینستاگراموواتساپبعد
ازفیلترتلگرام

است اما از بین تیمهای مختلف ،آن تیم یا استارت آپی که
موفق شود آنقدر از نظر اقتصادی برای من ارزش ایجاد
میکند که تمام سرمایههایی را که برای بقیه گذاشتهام،
جبران میکند.
* شتا بدهنده فردوسی یکی از شتا بدهند ههای
فــعــال و مــوفــق در منطقه شــرق کــشــور اســـت .آیا
ظرفیتهای جغرافیایی خاصی برای شتابدهندهها
وجــود دارد؟ یعنی ظرفیت خــاص اقتصادی برای
فعالیت استارت آپها و به تبع آن شتابدهندهها در
منطقه شرق کشور وجود دارد؟
 همیشه هر اقلیمی یک سری فرصتها و تهدیدها داردو یک استارت آپ هم باید به آنها درست نگاه کند و از
فرصتها استفاده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
به عنوان مثال شما نمیتوانید در شمال کشور باشید و
به گردشگری دقت نکنید ،در جنوب باشید و به شیالت
دقت نکنید و ...ولی نکتهای هست که نگاه به کسب و
کارهای مدرن مبتنی بر لوکیشن خودت یک اولویت
است اما محصول را هم نباید فقط برای اقلیم خودت
بسازی...
* یعنی ممکن اســت محصولی بسازی بــرای اقلیم
دیگر؟
 بله .این است که ارزشآفرین است و استارت آپها وفعالیتهایشان را فراگیر میکند.
* منطقه شرق کشور ظرفیتهای بالقوه فراوانی
در حوزه کسب و کارهای نوپا دارد و خب هما نطور
که میدانید ظرفیت های انسانی باالیی در حوزه
کسب و کارهای فناورانه در این منطقه وجود دارد.
شتا بدهنده فردوسی یکی از مجموعههایی است
که در فضای هدایت و حمایت از کسب و کارهای نوپا
(استارت آپها) فعال است.
 ما در شتا بدهنده فردوسی با یک چشم انــداز آغازکردیم و آن هم تبدیل شدن به مورد اعتمادترین مرکز
برای کسب و کارهای نو و استارت آپها در شرق کشور و
کشورهای فارسیزبان است .ما با این چشمانداز ،حیطه
فعالیت خودمان را به صورت لوکیشن سرمایهگذاری
شتابدهی طراحی کردیم و هم اکنون هم توانستیم چند
دوره از کشف و شتاب را برگزار کنیم.
* حوزههای فعالیتی شتابدهنده فردوسی چیست؟
 -ما بر چهار موضوع تمرکزمان را گذاشتیم؛ آموزش و

محتوا ،اطال عرسانی و رسانههای جدید ،سرگرمی و
بازیها و فناوریهای عمومی و شهری.
* اگــر یــک مجموعه اســتــارت آپــی بــخــواهــد وارد
شتا بدهنده فردوسی شــود ،چه مراحلی را باید
طی کند؟
 ببینید ما یک فرایند داریم .ابتدا فراخوان میدهیمو افــــراد بــا مــراجــعــه بــه ســایــت مــا بــه آدرس www.
 ferdowsiaccelerator.irثبتنام میکنند .ما تیم،
ایده ،دموی اولیه و زیرساختهایشان را ارزیابی میکنیم
و در نهایت در جلسه انتخاب استارت آپ خودشان را
عرضه میکنند و اگر مورد تایید قرار گرفتند ،وارد دوره
کشف میشوند .دوره کشف یک دوره دو ماهه است که ما
سعی میکنیم در این مدت ببینیم آیا این تیم میتواند با
ما همکاری کند و ما میتوانیم روی آنها سرمایهگذاری
کنیم یا نه؟ و کار دوم هم آن است که الگوی کسب و کار
استخراج و بعد محصول اولیه یا همان دموی کار آماده
میشود.
* و بعد واحد مرحله شتاب میشوید؟
 بله .دوره شتاب ،دوره اصلی سرمایهگذاری رویتیمهاست که در ازای  15درصد از سهمی که میگیریم
 25میلیون به استارت آپ میدهیم .این اعتبار همگی
خرج توسعه کسب و کار میشود .در کنار  25میلیون
تومان ،حضور متخصص ،جلسات تخصصی ،حضور
در نمایشگا هها ،ارتــبــاط بــا بیزینسهای مرتبط با
خــودش ،معرفی آن به سرمایهگذاران و صندو قهای
سرمایهگذاری و ...از دیگر خدمات ماست.
* چه توجیهی بــرای سرمایهگذار وجــود دارد که
بخواهد روی یک استارت آپ سرمایهگذاری کند؟
ت نفتی
 ببینید زمانی در دنیا از  10شرکت برتر 9 ،شرک بودند اما االن از  10شرکت برتر ،فقط یکی ،دو تا نفتی
است و همه حوز ههای دیگر فناورانه است .این پالس
خوبی است برای سرمایهگذاران که بهترین جا برای
سرمایهگذاری بخشی از سرمایهشان استارت آپهاست.
* یک سرمایهگذار چند درصد سهام را باید بگیرد؟
 ما معتقدیم در مرحله اول ،یک سرمایهگذار باید نهایت 20تا  30درصد سهام یک استارت آپ را بگیرد چون
با  15درصد ما نهایت  45می شود .چرا؟ برای اینکه
صاحبان استارت آپ حس مالکیت خود را از دست ندهند
و مالک اصلی باشند.

نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا نشان میدهد استفاده از
شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام و واتسآپ بعد از
فیلتر تلگرام افزایش یافته است.
به گــزارش ایسنا  ،بر اســاس نظرسنجی ایسپا در نیمه
فروردین امسال  17.7درصد از افــراد باالی  ۱۸سال
کشور از اینستاگرام استفاده میکردند ،این عدد در خرداد
و پس از فیلتر تلگرام به  32.2درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه ،حضور  ۵۴درصدی جوانان  ۱۸تا ۲۹
سال کشور در اینستاگرام است.
همچنین استفادهکنندگان از واتس آپ نیز از حدود ۱۲
درصد در فروردین به حدود  ۲۵درصد در خرداد افزایش
یافته است.
به عبارت دیگر ،تعداد کاربران اینستاگرام و واتسآپ در
این بازه زمانی به حدود دو برابر افزایش یافته است .دیگر
شبکههای اجتماعی خارجی افزایش چشمگیری را تجربه
نکرده است و هم اکنون فیس بوک  3.6درصد ،توئیتر 2.7
درصد و الین  ۱درصد استفادهکننده دارد.
امــا دربــاره پیا مرسا نهای داخلی ،نتایج ایسپا نشان
میدهد  ۱۸درصد مردم حداقل از یکی از پیامرسانهای
داخلی استفاده میکنند که در این بین پیامرسان سروش
در صدر استفاده مردم از بین پیامرسانهای داخلی است.
این پیا مرسان که طبق نظرسنجی ایسپا در فروردین
امسال فقط  ۲درصد کاربر داشته است ،هم اکنون حدود
 13.5درصد استفادهکننده دارد.
آیگــپ  2.5درصــد ،بله  1.8درصــد ،ایتا  2.9درصد،
گپ  1.4درصد ،بیسفون  0.6درصد و ساینا  0.4درصد
استفاده کننده دارد.
در مجموع و بر اساس نتایح نظرسنجی ایسپا در خرداد
امسال ۶۶ ،درصــد مــردم حداقل از یکی از شبکههای
اجتماعی استفاده میکنند که در این میان  46.7درصد
فقط شبکههای اجتماعی خارجی 3.9 ،درصــد فقط
شبکههای اجتماعی داخلی و  14.1درصد هم شبکههای
اجتماعی داخلی و هم خارجی را استفاده میکنند.
در خرداد امسال  ۷۹درصد از کاربران پیامرسان تلگرام،
پس از فیلتر در تلگرام ماندهاند.
طبق اعالم مرکز یادشده ،این نظرسنجی در گستره ملی و
در بین افراد باالی  ۱۸سال ساکن مراکز استان ،شهرهای
درجه  ۲و روستاها با حجم نمونه  ۴۴۳۹نفر و به کارفرمایی
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،توسط
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایــران (ایسپا) به شیوه
مصاحبه حضوری انجام شده است.
بر این اساس  ۶۲درصد از پاسخگویان اعالم کرد هاند
قبل از فیلتر تلگرام از این پیامرسان استفاده میکردند.
نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که  49.5درصد از
افراد باالی  ۱۸سال کشور بعد از فیلتر تلگرام کماکان
از آن استفاده میکنند ،به عبارت دیگر  ۷۹درصــد از
استفادهکنندگان تلگرام قبل از فیلتر ،به استفاده خود بعد
از فیلتر نیز ادامه دادهاند.
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