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مانــی آشــتیانی  -ادغــام برخــی از وزارتخانههــا یکــی از
طرحهای کوچکسازی دولت دهم بود که به موجب آن
تعداد وزارتخانههای کنونی از  22به  16وزارتخانه کاهش
مییافــت که ادغــام وزارتخانههــای ارتباطــات و فناوری
اطالعات با راه و ترابری نیز قرار بود در همین راستا شکل
بگیرد .این طرح که در آغاز مخالفان و موافقان بســیاری
داشــت در آخریــن مرحلــه بــا توجــه بــه ســاختار وزارت
ارتباطات همچنین وظایف گســترده آن طرح ادغام این
وزارتخانــه بــا وزارت راه بــه تصویب نماینــدگان مجلس

خبر

تولید تلفن همراه در ایران
توجیه اقتصادی ندارد

رئیــس اتحادیــه صنــف دســتگاههای مخابراتــی،
ارتباطــی و لــوازم جانبی تهــران ،تولید تلفــن همراه
در کشــورمان را دارای توجیــه اقتصــادی ندانســت و
گفت :تولید داخلی هر محصول باید بر مبنای مزیت نســبی اقتصادی باشــد.
به گزارش ایرنا ،غالمحســین کریمی خراســانی افزود :تولید تلفن همراه حتی
در کشــورهای اروپایــی و امریــکا نیز بــه دلیل نداشــتن صرفه اقتصــادی انجام
نمیشود و این کشورها تولید را به کشوری مانند چین واگذار کردهاند .کارشناس
بازار تلفن همراه ادامه داد :صنعت ساخت تلفن همراه پیچیدگیهای فراوانی
دارد و عالوه برآن ،تولید برخی قطعههای آن نیازمند دانش تخصصی اســت
که تنها از عهده برخی کشــورها برمیآید.کریمی خراســانی به ســاخت صفحه
ال ســیدی تلفــن همــراه اشــاره کــرد کــه تولیــد آنها بهصــورت انحصــاری در
اختیارچنــد کشــور محــدود اســت و حتــی چیــن نیــز ناگزیــر بــه خریــد از ایــن
کشورهاســت و گفت :ســاخت تلفن همراه در کشــورمان هیچ ســابقهای ندارد
ضمن آنکه در زمینه مونتاژ هم موفق نبودهایم.
وی گفت :بهترین راهکار آن است که شرکتهای سازنده جهانی را به کشورمان
دعــوت کرده و تالش کنیــم تا با همکاری آنها برخی قطعههای مورد نیاز را که
توانایــی داریــم تولید کرده و در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانیم به مرور در این
زمینه تواناییهای خود را افزایش دهیم .کریمی خراسانی همچنین با اشاره به
توانایی جوانان ایرانی برای تولید برنامههای نرم افزاری بیان داشــت:می توان
با اســتفاده از این فرصت و با مذاکره با شــرکتهای ســازنده ،اقدام به نوشــتن
برنامههــای نــرم افزاری برای آنان کــرده و بدین ترتیب اشــتغال این بخش را
افزایــش دهیــم .وی گفت :عالوه بــر آن وزارت امورخارجــه و وزارت صنعت و
معدن باید با فراهم کردن زیرســاختهای الزم ،جوانان مســتعد کشورمان در
تولیــد برنامههــای نرم افــزاری را به همه جهــان معرفی کنند تــا بدین ترتیب
بتوانیــم در جهــان بهعنوان کشــور تولیدکننده نــرم افزار جای باز کنیم .پیشــتر
نصراهلل جهانگرد معــاون وزیرارتباطات و فناوری اطالعات خبر از تولید بیش
از یکصد هزار اپلیکیشن توسط جوانان ایرانی در دوسال گذشته را داده بود.
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نگاهیبهرقابتنامزدهادردوازدهمیندور ریاستجمهوریدرفضایمجازی

نبض انتخابات روی خط «صفر و یک»

سونیتا سراب پور

«بارها به دولت فشار آوردند که شبکههای
مجــازی را فیلتــر کنند ،حاال خودشــان در
انتخابــات در اســتفاده از این فضا پیشــرو
ن بخشی از صحبتهای حسن
هستند» ای 
روحانــی در نخســتین مناظــره انتخابات
ریاست جمهوری دوازدهم بهعنوان یکی
از کاندیداهــا بــود .بدون شــک اینترنت و
ســرویسهای اینترنتــی در دو انتخابــات
گذشــته ریاســت جمهــوری و مجلــس
شــورای اسالمی بیشترین تأثیر روی افکار
عمومی را داشتهاند .شاید به خاطر همین
تأثیــر گســترده هــم جمعــی از مخالفان
دیروز توسعه شبکه اینترنت و مخصوصاً
شــبکههای اجتماعی حاال به قول رئیس
جمهــوری بــه یکــی از طرفــداران پــر و پا
قرص این ســرویسها تبدیل شدهاند .در
حال حاضر اینســتاگرام ،تلگــرام و توئیتر
فیلتر شــده اصلیترین ابــزار کاندیداهای
ریاســت جمهوری دوازدهم برای انتشــار
سریع اخبار و گزارش فعالیتشان است.
ایــن ابزارهــا این روزهــا آنقدر بــا اهمیت
شــدهاند که حتی خبرهایــی در خصوص
خریــد و فــروش کانالهــای تلگرامــی
پرمخاطب نیز شنیده میشود .تا جایی که
عــزتاهلل ضرغامی ،رئیس پیشــین صدا
و ســیما در دومیــن مجمع ملــی «جبهه
مردمی نیروهای انقالب اسالمی» با اشاره
به تأثیر فضای مجازی بر انتخابات اعالم
کرده اســت کــه «دشــمن و جنــاح رقیب
برای استفاده از فضای مجازی برنامههای
زیادی دارند و بسیاری از صفحات مجازی
را خریــداری کــرده و بــا مدیــران آنها هم
رایزنیهاییداشتهاند».
ëëاینترنتویکفرصتطالیی
بــه بــاور بســیاری از فعــاالن و
کارشناسان اینترنتی ،در  4سال گذشته با
توجه به توسعه زیرساختهای ارتباطی
و سیاســتگذاریهای وزارت ارتباطــات
در زمینه شکســتن انحصار تکنولوژیکی
میــزان کاربــران اینترنــت و اســتفاده از
اینترنــت در کشــور گســترش پیــدا کرده
است .براســاس اعالم محمود واعظی،
وزیــر ارتباطــات در همایــش مدیــران
وزارت ارتباطات(فروردیــن  ،)96تعداد
کاربــران اینترنت(ثابــت و همــراه) در
ایــران به  ۴۳میلیون نفر رســیده اســت.
هرچند آمارهای منتشــر شده در سایت
وزارت ارتباطــات نشــان میدهــد کــه
مجمــوع کاربران ثابت و ســیار کشــور تا
پایان آذر ماه ســال  95رقمــی در حدود
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اگر ماشین حساب گوشی شما انتظارتان
را برآورده نمیکند و به ماشــین حسابی
نیــاز داریــد کــه بهصــورت تخصصــی و
حرفهای پاســخگوی حساب و کتابهای
شــما باشــد CalcKit ،را روی گوشی خود
نصبکنید.
این برنامه میتواند یک برنامه کاربردی
مخصوصاً برای دانشجویان و مهندسان
باشــد .ایــن اپلیکیشــن بــا دارا بــودن
ابزارهای پیشرفته مهندسی امکان انجام
محاســبات مختلف از جمله محاسبات
الکترونیکــی را براحتــی بــرای کاربرانش
فراهم میکند .در واقع  CalcKitعالوه بر

امور پایه و اصلی ریاضیات ،از محاسبات
پیشــرفته نیز پشــتیبانی میکنــد .در کنار
یــک ماشــین حســاب مهندســی ،یــک
مبــدل واحــد جامــع ( )Converterنیــز
در نظــر گرفته شــده اســت کــه میتواند
در مواقــع ضــروری راهگشــا باشــد .یکی
از نــکات مثبت و جالب این اپلیکیشــن،
هوشــمند بودن آن اســت .یعنــی اگر در
انجــام محاســبات خــود بــه کمــک این
برنامه اشــتباهی مرتکب شوید CalcKit
بسرعت این اشتباه را تشخیص میدهد
و آن را به شــما اعالم میکند .این ویژگی
اپلیکیشــن باعث میشــود تا محاسبات
شــما بســیار دقیق صــورت گیرد و شــما
از نتیجــه خروجی حســابهای خود نیز
اطمینان کامل داشــته باشید .همچنین
با کمــک این ماشــین حســاب ،خودتان
هم میتوانید فرمولهای جدید دیگری
نیــز بــرای محاســبات خــود خلــق کنید.
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توئیتر (فارسی)

 394هزار و 500
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اینستاگرام (به نام حامیان)
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بهار 96

اینستاگرام

 9هزار و 692

تلگرام

تلگرام

توئیتر (انگلیسی)

مصطفی میرسلیم

شورای عالی فضای مجازی در پاییز سال
گذشــته ،بیش از  ۴۰میلیون گوشــی تلفن
همراه هوشــمند در اختیار کاربران ایرانی
قــرار دارد و نزدیک بــه  ۳۰میلیون ایرانی
در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای
خارجی فعالیت دارند .به گفته ابوالحسن
فیروزآبــادی ،دبیرشــورای عالــی فضــای
مجازی ،تعــداد کاربران ایرانی تلگرام ۲۴
س اپ هم
میلیــون برآورد میشــود ،واتــ 
 ۱۴میلیــون عضــو ایرانــی دارد و کاربــران
ایرانــی اینســتاگرام نیــز چیــزی در حدود
 ۱۲تــا  ۱۴میلیــون هســتند .شــاید همیــن
میزان استقبال ایرانیان از این شبکهها نیز
باعث شده که کاندیداهای دور دوازدهم
انتخابــات ریاســت جمهــوری در تلگرام
و اینســتاگرام بیشــتر از دیگــر شــبکههای
اجتماعی فعالیت داشــته باشند .البته از
فعالیت برخی از این کاندیداها در شــبکه

تلگرام

تلگرام

هزار و 440

 12هزار و 426

 611هزار و 600
192

10هزار و 648

بــرای ایــن کار کافــی اســت بــه بخــش
 Create New Toolبرویــد و فرمول خود
را بــه همراه قــرار دادن متغیرهــا در این
قسمت وارد کنید.
نکتــه مثبــت دیگــر ایــن برنامــه رابطــه
کاربــری قــوی آن اســت .هنــگام کار بــا
این ماشــین حســاب اگر از تمام صفحه
بــودن آن خســته شــدید کافــی اســت با
فشــردن یک دکمه آن صفحــه را به یک
ماشــین حساب شــناور تبدیل کنید یا اگر
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-
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نکته:تعدادپستودنبالکنندگانتامحدودهزمانیانتشارگزارشاست

اجتماعیفیلترشدهتوئیترهمنبایدغافل
شــد .در حالی کــه بســیاری از تحلیلگران
و کارشناســان از در اختیــار نگذاشــتن
فرصت عادالنه از ســوی صدا و ســیما به
برخی کاندیداها انتقاد میکنند ،امکاناتی
ماننــد پخش زنــده یــا  liveاینســتاگرام یا
کانالهای تلگرام این فرصت را در اختیار
کاندیداهــای انتخابــات دوازدهمیــن دور
ریاست جمهوری گذاشته تا بدون واسطه
یــا سانســور بــا مخاطبــان خــود در ارتباط
باشند .حتی مخالفان دیروز این شبکهها
حاال کــه در جایــگاه کاندیداهای ریاســت
جمهوری قرار گرفتهاند از این شبکهها به
نفع فراخوانهای تبلیغاتی خود استفاده
میکننــد .برای مثــال ابراهیم رئیســی ،از
جملــه مخالفــان شــبکههای اجتماعــی
بــود که حاال فعالیت چشــمگیری در این
شــبکهها دارد .او در پاییــز ســال  93و در

حاشــیه آییــن معارفــه دادســتان جدیــد
اســتان کرمــان اعالم کــرده بود کــه باید از
فضــای مجازی اســتفاده صحیح صورت
بگیرد .رئیســی همچنین عنوان کرده بود
که مدیریت شبکههای اجتماعی در اروپا
و امریکاســت و به دســت صهیونیستها
اداره میشــود و کاربــران ایرانــی نبایــد
در ایــن اتوبــان تــردد کننــد .در حالی این
اظهارات از جانب او منتشــر شده که حاال
وی در کانــال تلگرامــیاش پســتهای
مختلفــی از فعالیتهــا ،ســخنرانیها
و برنامههایــش بــه اشــتراک میگــذارد.
از ســوی دیگــر او بیشــترین اســتفاده از
قابلیــت زنده اینســتاگرام را بــرای پخش
سخنرانیهایش دارد .فعالیت رئیسی در
توئیتر هم از زمستان سال گذشته آغاز شد
هرچند در خبری در کانال تلگراماش این
فعالیتتکذیبشد.محمدباقرقالیباف،

از دیگــر کاندیداهــای ایــن دور انتخابــات
ت جمهوری است که فعالیت قابل
ریاس 
توجهــی در فضــای مجــازی دارد .او در
جریان تبلیغــات انتخاباتــی دور یازدهم
ت جمهوری در پاســخ به سؤالی در
ریاســ 
خصــوص فیلترینــگ اعالم کــرده بود که
«فیلترینگ یک امر ضروری است هرچند
کــه در خصــوص آن نبایــد تنگنظــری
اعمــال شــود ».حــاال او بهعنــوان یکــی از
حامیــان فیلترینــگ ،از فضــای مجــازی
برای روشنسازی بسیاری از ادعاهایی که
علیه او مطرح شده است استفاده میکند
تــا جایــی کــه در مناظــره اخیــر انتخابات
ریاســتجمهوری دوازدهــم اعــام کــرد
مدارکی که صدا و سیما اجازه نشان دادن
آن را بــه او نــداده از طریق فضای مجازی
در اختیار کاربران میگذارد.
اســحاق جهانگیری و حســن روحانی
از دیگــر کاندیداهــای ایــن دور انتخابــات
بر لزوم جریــان آزاد اطالعات و اســتفاده
کاربــران بــدون محدودیــت از اینترنــت
تأکید داشــتهاند .حســن روحانی از جمله
برگهای برنده کارنامه  4ساله کاری خود
را مقاومــت در برابــر فشــار گروهــی برای
ایجاد محدودیت بیشــتر بر سرویسهای
اینترنــت میدانــد .او در نشســت خبــری
خود در فروردین ماه سالجاری اعالم کرد
اگر تالشهای دولت نبود ،کاربران ،شبکه
اجتماعی را نمیدیدند که زنده باشد چرا
که همه آنها قربانی شد ه بودند.
اما مصطفی آقا میرسلیم و مصطفی
هاشمیطباشایددربیندیگرکاندیداهای
انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهم از
جمله افرادی هستند که فعالیت آنها در
فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی به
صورت پراکنده و نه رسمی دید ه میشود.
صفحهها و کانالهای مختلفی منتســب
به این دو کاندیداها در اینستاگرام ،تلگرام
و توئیتر دیده میشود که مشخص نیست
کــدام صفحــه،صفحــه رســمی ایــن دو
کاندیدا اســت .حتی سایتهای شخصی
این دو کاندیدا هم با پیغام خطا و مشکل
مواجه است.
با تمــام اینهــا در حالــی  6کاندیدای
انتخابــات ریاســت جمهــوری از فضــای
مجازی برای پیشبرد اهداف و انتشار اخبار
و اطالعات به نفع فراخوانهای تبلیغاتی
خود اســتفاده میکنند که تقریباً اکثر آنها
بجز اظهارات کلی ،برنامه مشــخصی در
خصوص اســتفاده از فرصتهای فضای
مجــازی بــرای توســعه در بخشهــای
مختلف سخن به میان نیاوردهاند.

قوانین حوزه نرمافزار نیازمند اصالح

این صفحه شــناور هم برایتان خوشایند
نبــود امــکان ایــن را دارید که برنامــه را با
یــک دکمه به شــکل یــک لوگو در گوشــه
نمایشــگر تبدیــل کنیــد .ایــن ماشــین
حساب با اینکه امکانات کاملی در اختیار
کاربرانــش میگــذارد کامــاً هــم رایگان
است و این نیزمیتواند یکی از گزینههای
مثبــت آن بــه حســاب آیــدCalcKit .
متأسفانه تنها در اختیار کاربران سیستم
عامل اندروید قرار گرفته است.

سکوت ،هدیه فناوری به بشر
میترا جلیلی

کســانی که در شــهرهای شــلوغ زندگی میکنند گاهی برای یک
اســتراحت کوتــاه بــه دردســر میافتند چــون صداهــای اطراف
همچــون صدای بوق خودروها ،صدای بلند موزیک همســایه،
بازی و ســرو صدای بچهها و ...مانع اســتراحت آنها میشود .به
همین دلیل گوش گیرهایی راهی بازار شده که صداهای مزاحم
اطراف را به حداقل میرساند هرچند میتوانید صداهای مهم
اطــراف مثل زنگ ســاعت برای بیدار شــدن را بشــنوید .تاکنون
نمونههای متعددی از جنس فوم و ...راهی بازار شده است ولی
 QuietOnرا میتــوان بهترین نمونه دانســت .تنها کافی اســت
ن گــوش گیر بیســیم را درون گــوش قرار داد تا بالفاصلــه بخش عمده صداهای مزاحم اطراف حذف شــود .البته عملکــرد و موفقیت این گوش
ایــ 
گیــر ویــژه در زمینــه حذف صداهای مزاحم همچون صدای تلفن و مکالمه افراد دیگر چنــدان تفاوتی با نمونههای از جنس فوم ندارد ولی توان این
محصول در حذف صدای موتور خودرو ،صداهایی که از خانه همســایه میآید ،صدای پا ،صدای تایپ کردن و ...بســیار باال بوده و موفقیت آن قابل
مقایسه با نمونههای فومی نیست .این محصول بدون سیم بوده و استفاده از آن بسیار راحت است .همچنین به دلیل سبکی و راحتی ،میتوان آن را
هنگام خواب هم مورد استفاده قرار داد بدون اینکه هنگام فشردن گوش به بالش ،کاربر احساس ناراحتی یا درد کند .از آنجا که این گوش گیر در سه
ســایز راهی بازار شــده است بسیاری میتوانند از آن اســتفاده کنند QuietOn .به همراه یک جعبه راهی بازار شده که جعبه مذکور در واقع شارژر این
محصول نیز محســوب میشــود .این محصول با هر بار شــارژ شدن ،تا  50ساعت کارآیی دارد به همین دلیل هم نیاز به شارژ مداوم ندارد .برای شارژ
هم تنها کافی است گوش گیرها را سر جای خود درون جعبه قرار دهید QuietOn .اکنون با بهای  200دالر در بازار موجود است.
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ساختمان سازی ربات در  14ساعت

محققــان دانشــگاهامآیتــی موفــق بــه تولیــد رباتی
فناورانه
شــدهاند کــه از فنــاوری چاپگرهای ســه بعــدی برای
طراحــی و تکمیــل یــک ســاختمان در عــرض تنهــا
 14ساعت بهره میگیرد.
به گزارش دیجیتال ترندز ،پژوهشگران میگویند با استفاده از این سیستم
رباتیــک جدید ،ساختمانســازی ســریع تر ،کم هزینهتر و با شــرایط محلی
ســازگارتر خواهد شد .سیســتم یاد شده متشکل از یک بازوی رباتیک بسیار
بــزرگ و یک بــازوی رباتیک کوچکتر برای انجام حرکات ظریفتر اســت.
این مجموعه برای تزریق بتن به محلهای از پیش تعیین شــده و اســپری
کــردن رنــگ یــا دیگر مواد ســاختمانی قابل اســتفاده اســت .عــاوه بر این
مجموعــهای از ابزار دیجیتال بــرای نازک کاریها و زیباســازیهای انتهای
تولید ســاختمان در سیستم یادشده در نظر گرفته شده است .حمل و نقل
این مجموعه رباتیک نســبتاً ســاده اســت و برای تأمین انــرژی آن میتوان
از ســلولهای فتوولتائیک اســتفاده کرد .گروه ســازنده میگویند میتوان از
ربــات یاد شــده در محل ســاخت ســاختمانهای بلندمرتبه برای تســهیل
فرایند کار استفاده کرد.
محققان سازنده این ربات در عرض تنها  14ساعت با استفاده از آن ساختمانی
دایرهای شــکل به قطر  15متر و ارتفاع  3.6متر ســاختهاند .با ارتقای این ربات
میتوان در عرض یک روز تا  10ساختمان در چنین ابعادی تولید کرد.

 36میلیون و  500هزار نفر هستند.
آمارهای منتشر شده در سایت وزارت
ارتباطــات گویای این موضوع اســت که از
زمان شکسته شدن انحصار ارائه خدمات
نســل ســوم تلفن همراه و باالتــر که برای
ســالها در اختیار اپراتور ســوم بود ،میزان
کاربران اینترنت با رشــد صعودی همراه
شــد ه اســت .در حــال حاضــر مجمــوع
مشــترکان اینترنــت  3Gو  4Gاپراتور اول
براســاس اعالم وزارت ارتباطات(تا پایان
آذر  )95نزدیــک به  13میلیــون و  111هزار
و  321نفر اعالم شــده و میزان مشــترکان
اینترنــت  3Gو  4Gاپراتــور دوم نیــز
 12میلیــون و 80هــزار و  375نفر گزارش
شده اســت .اما اپراتور ســوم تلفن همراه
نیــز تنها  1میلیون و  978هــزار و  923نفر
مشــترک  3Gدارد .این آمار یعنی بخش
قابل توجهی از جامعه ایران در هر لحظه
و هــر مکان امــکان دسترســی بــه اخبار و
اطالعــات را از طریق گوشــی همــراه خود
دارند .همین جمعیت  27میلیون و 170
یتواند
هزار و 619نفر کاربر اینترنت سیار م 
یــک فرصــت طالیــی بــرای کاندیداهای
انتخابات ریاستجمهوری باشد تا اخبار
فراخوانهــای تبلیغاتــی ،ســخنرانیها و
برنامههــای خــود را بــدون واســطه یــا رد
شدن از یک صافی در اختیار مخاطبانشان
بگذارنــد .به باور بســیاری از صاحبنظران
استفاده بجا و صحیح از اینترنت میتواند
تأثیر قابل توجهی در سرازیر شدن رأی به
نفع یک کاندیدا داشــته باشد .برای مثال
اســتفاده بــاراک اوبامــا ،رئیسجمهوری
پیشــین امریــکا در انتخابــات ســال 2012
از اینترنت و ســرمایهگذاری فــراوان برای
تبلیغات در این رســانه ،در جهان بازتاب
فراوانــی داشــت .بــه طــوری کــه اوباما در
ایــن دوره از انتخابــات توانســت لقــب
نخســتین رئیسجمهــوری اینترنتی را به
نــام خود ثبــت کند .همچنین بســیاری از
صاحبنظران سیاسی اگر جانافکندی را
پدیدهتلویزیوندرزمانخودمیدانستند،
بــاراک اوباما را محصــول جدید اینترنت
معرفــی کردنــد .در خصــوص انتخابات
اخیر امریکا نیز داستان به همین شکل بود
تا جایی که به باور بســیاری از تحلیلگران،
فیسبــوک و توئیتــر نقــش بســزایی در
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ســال
 2016امریــکا داشــت و خود او نیــز بر این
واقعیت تأکید کرده و گفته است اگر توئیتر
نبود او برنده این انتخابات نمیشد.
ëëتلگرام،اینستاگراموتوئیترمحبوب
براســاس آمــار اعــام شــده از ســوی

عکسZdnet :

نرسید.
ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا
بــا موفقیت انجام شــده و اجرای آن در کشــور ما نیز مورد نیاز اســت و میتواند
قزاده،
نعلی صاد 
به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک شایانی کند( .رمضا 
نمایندهسابقمجلس،دنیایاقتصاد،تابستان)88
اینکه چرا بیشتر توجه کشور ما روی ارتباطات است تا فناوری اطالعات به قصور
و غفلت مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برمیگردد .انتظار میرفت
غفلت به وجود آمده در دوره آقای ســلیمانی برطرف شــود که متأسفانه نه تنها
این غفلت برطرف نشــده ،بلکه اوضاع این حوزه بیــش از پیش دچار دگرگونی و
بیثباتی شده و حاال صحبت از ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه دیگر مطرح است.
(عباسپورخصالیان،کارشناسمخابراتی،دنیایاقتصاد،تابستان)88
ادغــام وزارت ارتباطــات بــا وزارت کار از نظر عملکردی ســنخیت ندارد و این
وزارتخانه باید با وزارتخانهای ادغام شــود که مشابهت عملکردی داشته باشد.
(علی مطهری ،مسئول وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسالمی ،خبرگزاری
مهر،بهار)90
بــدون شــک این ادغام تأثیــرات منفی روی صنعت آی تی کشــور میگذارد.
صنعــت آی تی خود نیاز به اســتقالل و فرابخشــی بــودن دارد اما بــا این ادغام
معلوم نیســت چــه بالیی به ســرش خواهد آمــد( .محمودرضــا خادمی ،فعال
اینترنتی،روزنامهاعتماد،بهار)90
اگر ادغام مســکن و راه تا حدودی دارای منطق باشــد ،اما ادغام سریع وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ایــن دو وزارتخانه ،نه تنها توجیه کارشناســی
ندارد ،بلکه دارای اشکاالتی نیز هست .از جمله اشکاالت اینکه در مسیر تصویب
این سه ادغام ،آییننامه داخلی مجلس رعایت نشده است(.علیاصغرزارعی،
نمایندهسابقمردمتهران،خبرگزاریفارس،بهار)90
نبایــد وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات که مرتبط با بحثهای ســایبری
اســت با وزارتخانه غیرمرتبط (وزارت راه و شهرســازی) ادغام شــود .ادغام این
دو وزارتخانــ ه بــه رأی نمایندگان مجلس بســتگی دارد اما آنها بایــد به گونهای
تصمیمگیری کنند که «خللی به توان سایبری» ایران وارد نشود(.علیالریجانی،
رئیسمجلس،ایرنا،پاییز)91
باالخــره ســرباز نظــام هســتیم و دولــت و مجلــس هــر تصمیمــی بگیــرد،
تا آنجایی که نفس در جان ما باشــد ،برای نظام مقدس جمهوری اســامی کار
خواهیم کرد(.علی نیکزاد ،وزیر راه و شهرســازی وقــت ،در واکنش به طرح ادغام
وزارتارتباطاتدرراهوشهرسازی،خبرآنالین،پاییز)91
ط الرجــال بود که
مگــر در وزارت ارتباطــات بــه لحــاظ نیــروی متخصص قح 
وزیر راه سرپرســت وزارت ارتباطات شد(.رمضانعلی سبحانیفرد ،رئیس کمیته
مخابراتمجلس،پاییز)91
براســاس جلســهای که شــب گذشــته کمیســیون عمران برگزار کرد ،به دلیل
گســتردگی کار وزارت راه و شهرســازی این ادغام به صالح نیست و کمیسیون با
آن مخالــف اســت .اگر دولت ایــن ادغام را به مجلس ارائه کنــد ،رأی نمیآورد.
(احمدعلیمقیمی،نمایندهمجلس،سایتمجلس،پاییز)91
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مدیرعامل یک شــرکت فناوری اطالعات درباره موانع
نگاه
تولید شرکتهای نرمافزاری ،از مناسب نبودن سیستم
گمرکــی بــرای کنتــرل واردات و حمایــت از صــادرات
انتقاد کرد.
بــه گزارش ایســنا ،علی توســلی ادامــه داد :در همه صنایع بــرای حمایت از
تولیدکننــدگان داخلی تعرفههای حمایتی بــرای واردات وجود دارد که از طریق
گمــرک لحاظ میشــود امــا در حــوزه صنعت تولیــد نرم افــزار ،گمــرک امکان
شناسایی آنچه که به داخل وارد میشود را نداشته و محصوالت از طریق اینترنت
براحتی برای مصرفکننده داخلی فراهم میشود ،از طرفی هیچ تعرفه مدونی
بــرای ایــن صنعت از طــرف نهادهای نظارتی واردات تدوین نشــده اســت .وی
افزود :اگرچه در قانون سازمانهای دولتی مکلف شدند از محصوالتی که معادل
داخلی آنها وجود دارد استفاده کنند ولی در اینکه آیا محصول داخلی متناسب با
نیاز هاست یا خیر ،همیشه ابهام وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول
خارجی توجیه پذیر است .از اینرو تولیدکننده داخلی همواره در معرض ریسک
هجوم واردات یا جایگزینی محصول خارجی با محصول خود قرار دارد.
وی همچنیــن گفــت :مالکیــت معنــوی محصــوالت نــرم افــزاری توســط
شــرکتها جــدی گرفتــه نمیشــود و چــه تولیدکننــده و چــه مصرفکننــده
درگیــر بوروکراتیــک شــدن فرآیندهــای مرتبط با مســائل قانونی ایــن موضوع
نمیشــوند به همیــن دلیل کپیبــرداری از محصوالت با قیمــت فروش پایین
همــواره تولیدکننده را تهدید میکند .این کارشــناس حــوزه ارتباطات و فناوری
اطالعــات در رابطــه بــا قوانینی که در این حــوزه نیاز به اصــاح دارند نیز اظهار
کــرد :بــا اینکه رتبهبندی شــورای عالــی انفورماتیــک در بســیاری از فرآیندهای
شــرکتهای نرمافزاری نقش بســیاری دارد اما فرآیند اخذ آن معموالً طوالنی
و زمانبر اســت ،اگر اعتبار رتبه شــرکتها تا ســه ســال افزایش یابد و در صورت
تمایل شرکت امکان درخواست رتبهبندی قبل از اتمام دوره مذکور امکان پذیر
باشد ،قسمت زیادی از مشکالت شرکتها در این مورد حل خواهد شد .وی در
همین رابطه افزود :بخشــنامه  ۱۴/۳سازمان تأمین اجتماعی در مورد حمایت
از شــرکتهای دانش بنیان است که شــرکتهای نرم افزاری در صورت دانش
بنیان بودن میتوانند از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند .سازمان تأمین
اجتماعــی در ایــن خصوص میتوانــد حمایت های بیشــتری در این خصوص
اعمــال کند .همچنین ماده  ۳آییننامه قانــون معافیت از پرداخت حق بیمه
ســهم کارفرمــای کارگاهها مصوب  ۱۳۶۹هیأت وزیــران که برخی بنگاههای زیر
پنج نفر از معافیت  ۲۰درصدی بیمه برخوردار میشوند ،محدودیت پنج نفر
برداشته شود و شرکتهای نرم افزاری نیز به فهرست شرکتهای مشمول این
آیین نامه اضافه شوند.
توسلی با بیان اینکه این قوانین تمام جنبههای الزم در تسهیلگری هدایت
یک شــرکت نرم افزاری را بر دوره توسعه پوشــش نداده ،ادامه داد :به طور کلی
به نظر قوانینی همچون رفع موانع تولید ،قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانش بنیان مصوب  ۱۳۸۹مجلس شــورای اســامی و معافیت هایی همچون
مــاده  ۱۳۲اصالحــی قانون مالیاتهای مســتقیم باید بهطــور یکپارچه و با یک
انسجام تداوم کسب و کار شرکتهای نرم افزاری را حمایت کرده تا صنعت به
بلوغ و سودآوری الزم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشد.

