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انـدازی  راه  از  کاال  بنیـان  دانـش  سـامانه  مجـری 
نمایشـگاه مجـازی محصـوالت صنایـع الکترونیـک 
بـا پشـتیبانی صنـدوق حمایـت از تحقیقات و توسـعه 
صنایـع الکترونیـک ) صحا( خبر داد. محسـن مختاری 
مدیرعامـل مجـری سـامانه »دانـش بنیـان کاال« بـا 
 B2B بیـان اینکـه این سـامانه اولیـن شـبکه بازاریابی
محصـوالت دانـش بنیـان و فناورانه در کشـور اسـت، 
گفـت: هـدف سـامانه کمـک بـه فـروش محصوالت 
دانـش بنیـان و فناورانه  کشـور از طریق شبکه سـازی 
و رفـع نیازهـای صنعـت و تبـادل فنـاوری از طریـق 
محصـوالت و خدمـات شـرکت های دانـش بنیـان و 
فنـاور اسـت. وی معرفـی رایـگان کاال و خدمـات را 
یکـی از ویژگی هـای سـامانه دانش بنیـان کاال عنوان 
کـرد و ادامـه داد: سـامانه دانـش بنیـان کاال بـرای 
فروشـندگان کاال و خدمـات ایـن امـکان را فراهـم 
آورده اسـت کـه محصـوالت خـود را  بـه دو صـورت 
بـا برنـد و بـدون برنـد در سـامانه ثبت کننـد و عالوه 
بـر معرفی کاال، خدمـات و برند خـود از دیگر امکانات 
سـامانه بهـره منـد شـوند. مختـاری قـرار گرفتـن در 
مرجـع جسـتجو و شناسـایی محصـوالت دانش محور 
کشـور را یکـی دیگـر از مزیت های این سـامانه عنوان 
کـرد و ادامه داد: سـامانه دانش بنیـان کاال زمینه ای را 
فراهـم سـاخته اسـت که تولیـد کنندگان بـا ثبت کاال 
و توانمندی هـای خـود در لیسـت مرجـع محصـوالت 
ارائـه ایـن  دانـش محـور قـرار گیرنـد و بـا امـکان 
بانـک اطالعاتـی بـه کاربـران، کاال و خدمات شـما با 
سـهولت و سـرعت بیشـتری  به متقاضیان ارائه شـود. 

یـــک فروشـــگاه اختصاصـــی بـــدون
هیچ هزینه ای		

هزینـه ای  بـا  می تـوان  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
بسـیار کـم بـا نـام خـود، یـک فروشـگاه اختصاصی 
در سـامانه ایجـاد کـرد و در کنـار ایجاد فروشـگاه از 
 SEO دیگـر امکانـات سـامانه در زمینـه تبلیغـات و
مدیریـت فـروش و ... بهره منـد شـد. مجری سـامانه 
دانـش بنیـان کاال خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
زمینـه فعالیـت گـروه دانـش بنیـان کاال در زمینـه 
تبـادل فنـاوری و مرجع جسـتجوی کاالهـای دانش 
محـور، تقاضاهـای مختلـف در زمینه هـای متفـاوت 
بـه گروه دانـش بنیـان کاال ارجاع داده می شـود. این 
نیازهـا پـس از بررسـی متناسـب بـا کاالهـای ثبـت 
شـده در سـامانه به فروشـندگان و تولیدکنندگان کاال 
و خدمـات فناورانـه ارسـال خواهـد شـد تـا محصول 
پیشـنهادی خود را متناسـب با نیاز ثبت شـده معرفی 
کننـد و با سـهولت و سـرعت بیشـتری از تقاضاهای 
موجـود مطلـع شـوند. بـه گفتـه وی سـامانه دانـش 

بنیـان کاال بـا عقد قـرارداد بـا شـرکت های فعال در 
زمینـه SEO و صـرف هزینـه برای آن، ایـن امکان 
شـده  ثبـت  اطالعـات  کـه  اسـت  آورده  فراهـم  را 
فروشـندگان در موتورهای جستجو بهینه سازی شود 
تـا جایـگاه خوبـی در فضـای مجـازی کسـب کنند.  
مختـاری یکـی از ویژگی های سـامانه دانـش بنیان 
کاال را معرفـی محصـول و خدمـات در سـایت های 
پـر بازدیـد عنـوان کـرد و گفـت: بـا اسـتفاده از ابزار 
معرفـی محصوالت در سـایت های درج آگهی، آگهی 
کاال و خدمـات در سـایت های درج آگهـی پـر بازدید 
بـا رتبـه الکسـای بـاال درج می شـوند و دیگـر نیـاز 
بـه صـرف انـرژی، زمـان و هزینـه توسـط نیروهای 
انسـانی نخواهد بـود. همچنیـن شـرکت ها می توانند 
بـه جای صـرف هزینـه بـرای جسـتجو و خرید یک 
پنـل ایمیـل و  بانـک ایمیـل مناسـب، از خدمـات 
ایمیـل مارکتینـگ دانـش بنیـان کاال اسـتفاده کنند.

فروش محصوالت در بازارهای عمده 	

دانـش  سـامانه  کـه  جـا  آن  از  کـرد:  تصریـح  وی 
 B to B بازارهـای عمـده فروشـی و بنیـان کاال در 
فعالیـت می کنـد، می توانـد متناسـب بـا کاالی شـما 
مالقات هـای کاری رو در رو با شـرکای تجـاری بالقوه 
تنظیـم کنـد و با برگزاری جلسـه های سـه جانبه )تولید 
بنیـان کاال( زمینـه فـروش  کننـده، خریـدار، دانـش 
محصـول شـما در بازارهـای عمـده را فراهـم سـازد.

هزینـه  کاهـش  سـامانه  ایـن  هـدف  مختـاری 
هـای تبلیغـات و بازاریابـی و توسـعه بـازار فـروش 
آسـان  جسـتجوی  خریـداران،  بـرای  محصـوالت 
ثبـت  سـامانه،  محصـوالت  مجموعـه  در  سـریع  و 
درخواسـت خرید و پیگیری خرید توسـط کارشناسان 
سـامانه دانسـت و گفـت: بـا ایـن نـرم افـزار امـکان 
امـکان  خدمـات،  و  کاال  کننـده  تولیـد  بـا  گفتگـو 
مقایسـه محصـوالت و خریـد محصـول بـا کیفیـت 
باالتـر بـا اسـتفاده از گزینـه ارزیابـی کاال ، قیمـت 
مناسـب محصـوالت بـه دلیـل عرضه مسـتقیم کاال 
از تولیـد کننـده بـه مصرف کننـده، فراهـم می شـود.

مجـری سـامانه دانـش بنیـان کاال بـا بیـان اینکـه 
شـرکت هایی کـه تاکنون از صنـدوق حمایت از صنایع 
الکترونیـک موفـق بـه دریافـت تسـهیالت شـده اند 
می تواننـد از خدمـات ایـن سـامانه بـه طـور کامـال 
رایـگان بهـره منـد شـوند، گفـت: نمایشـگاه مجازی 
محصـوالت صنایـع الکترونیـک بـا پشـتیبانی صحـا 
بـرای نخسـتین بـار در کشـور راه انـدازی می شـود 
از  می تواننـد  نمایشـگاه  ایـن  در  شـرکت کنندگان  و 
خدمـات سـامانه دانـش بنیـان کاال بهره منـد شـوند. 
طرح هـا و ایده هـای ایـن چنینـی بدون شـک توسـط 
تمـام افـرادی کـه به رشـد و توسـعه فضـای مجازی 
فکـر می کننـد، اسـتقبال خواهـد شـد و شـاید تـا چند 
سـال آینـده شـاهد برگـزاری نمایشـگاه های مجازی 
بسـیاری باشـیم کـه متعلق به شـرکت های بـزرگ و 

معتبـر جهـان فناوری اسـت.

شرکت ها می توانند به جای صرف هزینه برای جستجو و خرید یک پنل ایمیل و  
بانک ایمیل مناسب، از خدمات ایمیل مارکتینگ دانش بنیان کاال استفاده کنند

پیشروی باج افزار واناکرای در ایران

 سعید    طباطبایی

همان طور که می دانید، چند هفته ای اســت که صحبت از باج افزار بسیار خطرناکی 
است که با سرعت در حال انتشار است. شاید دوست داشته باشید بدانید که وضعیت 
کاربــران ایرانی در مواجهه با این باج افزار به چه صورتی اســت. به تازگی معاون 
ســازمان فناوری اطالعات ایران گفته است: کاربران رایانه های خانگی به دلیل بی 
توجهی و تعلل در به روزرســانی سیستم عامل ویندوز خود، بیشتر در معرض خطر 
حمله باج افزار ســایبری »واناکرای« قرار دارند. ســیدهادی سجادی معاون امنیت 
فضای تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات ایران، آخرین وضعیت کشور در 
مواجهه با نرم افزار مخرب »واناکرای« را که یک بدافزار باج گیر ســایبری است و 
طی یک ماه گذشته بســیاری از رایانه های کشور را آلوده کرده است، تشریح کرد. 
وی با تاکید بر این که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای 
)مرکز ماهر( در حال بررســی و رصد سیســتم های کامپیوتری کشور در مواجهه با 
بدافزار باج گیر »واناکرای« است، اظهار داشت: به زودی آخرین وضعیت رایانه های 
آلوده به این ویروس رایانه ای را اعالم و منتشر می کنیم. سجادی با بیان اینکه به 
۴ هزار رایانه آلوده به این بدافزار باج گیر، اطالع رسانی های الزم را انجام داده ایم، 
افزود: بســیاری از این رایانه ها، مربوط به ســازمان های مختلف بودند که نسبت به 
رفع مشکل اقدام کرده و دستورالعمل های امنیتی را رعایت کردند. برخی دیگر نیز، 
قرار بود نســبت به رفع این آسیب پذیری که از طریق سیستم عامل ویندوز منتشر 
می شود، اقدام کنند. معاون امنیت فضای تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات 
ایران با تاکید بر اینکه بدافزار »واناکرای« از نوع بدافزار خود انتشار است، ادامه داد: 
مهار این نوع بدافزار به دلیل قابلیت خودانتشــاری سخت تر از سایر بدافزارها است 
اما به هر ترتیب با رصد به موقع، تجزیه، تحلیل و کنترل فضا،  می توان آن را مهار 
و فروکش کرد. وی گفت: جریان نفوذ باج افزارها از ۲ سال گذشته در سیستم های 
کامپیوتری آســیب پذیر، شیوع یافته است، اما بدافزار »واناکرای« بسیار قوی ظاهر 
شده و به سرعت در حال پیشروی است. این مقام مسئول با بیان اینکه این بدافزار 
باج گیر، می تواند تمامی سامانه های ویندوزی خانگی و سازمانی را آلوده کند، تاکید 
کرد: بی توجهی کاربران رایانه های خانگی به هشدارهای ارائه شده، می تواند باعث 
رسوخ این باج گیر سایبری و انتشار آن شود. سجادی خاطرنشان کرد: دستورالعمل 
و راهکارهای فنی برای جلوگیری از رســوخ این بدافــزار و نیز مقابله با آن، برای 
تمامی نســخ ویندوز از سوی مرکز ماهر ارائه شده اســت و افراد باید آن را جدی 
بگیرند. وی گفت: هم اکنون مســئوالن ســازمانها، پیگیر این موضوع هســتند اما 
بیشــتر شــاهد تعلل در رایانه های خانگی هســتیم که به دلیل بی توجهی و اتصال 
این سیســتم ها به شــبکه های ارتباطی، این رایانه ها، بیشــتر منبع انتشار ویروس 
هســتند. معاون ســازمان فناوری اطالعات اضافه کرد: مرکز ماهر در جریان رصد 
سیســتم های کامپیوتری آلوده، در صورت مشاهده موارد مدنظر، موضوع را اطالع 
رسانی کرده و برای حل آن اقدامات الزم را صورت می دهد. به گفته سجادی، باج 
افزار »واناکرای« ســوء گیری خاصی نداشته و برای یک حوزه خاص طراحی نشده 
اســت. بلکه این باج گیر سایبری می تواند هر سیستمی که از سیستم عامل ویندوز 
بهره می برد را آلوده کرده و به ازای ســرقت اطالعات سیستم، تقاضای دریافت باج 
کنــد. کاربــران باید به این موضوع توجه کنند کــه در صورتی که به این باج افزار 
آلوده شــوند، کل فایل ها و اطالعاتی که در سیستم شان ذخیره کرده اند را از دست 
خواهند داد ضمن این که به عاملی برای انتشــار باج افزار نیز تبدیل خواهند شد و 

دیگران را نیز به دردسر دچار خواهند کرد.

یادداشت

نمایشگاه های مجازی، راهی برای ارائه سریع تر و آسان تر خدمات به متقاضیان

نمایشگاه مجازی محصوالت صنایع الکترونیک راه اندازی شد


