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همزمان با پایان دوره ۴ ساله آقای محمود واعظی به عنوان وزیر پیشین ICT و ابتدای دوره وزارت آقای محمد جواد 
آذری جهرمی به عنوان وزیر جدید، ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات برای اولین بار و با همکاری مشاورین مدیریت 

رهیاب مدیر پویا، تصمیم به بررسی ارزیابی فعالیت وزیر پیشین و همچنین انتظارات از وزیر جدید گرفته است. 
افراد حاضر در این نظرسنجی از بین طیف های فکری متفاوت و همچنین اصناف مختلف انتخاب شدند، تا منتخبی 
مناسب برای جامعه ICT ایران باشند که شامل فعالین صنف، مدیران شرکت ها، کارشناسان و تحلیلگران حوزه ICT  و 
روزنامه نگاران باسابقه این عرصه هستند. تالش شده است که افرادی انتخاب شوند که هر یک نماینده بخشی از جامعه 
ICT باشند و خوشبختانه نظرات متنوع حاضر در این پرونده نشان دهنده انتخاب صحیح افراد بود. برای ارائه نظرات 

قالب گفت و گو انتخاب شد و از همه شرکت کنندگان دو سئوال پرسیده شد.
 عملکرد ۴ ساله آقای واعظی به عنوان وزیر ICT را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما نقاط مثبت و منفی 

عملکرد ایشان چه بود؟
 انتظار شما از وزیر بعدی )آقای جهرمی( چیست و چه توصیه ای به ایشان دارید؟

در مرحله اول گفت وگوها در ایتنا منتشر شد که با استقبال بسیار زیادی مواجه شد، در مرحله دوم در نسخه کاغذی 
ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در قالب یک پرونده و در آینده نیز به صورت پرونده ای مستقل، به صورت الکترونیکی 

منتشر خواهد شد. 

 ICT بررسی عملکرد وزیر پیشین و انتظارات از وزیر جدید

ICT از نگاه جامعه ICT وزرای
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داشته  وجود  قبل  از  مدونی  برنامه  که  بررسی می شود  زمانی  و عملکرد،  کارنامه  علی القاعده   
باشید و بعد بررسی می کنیم که چقدر به برنامه رسیده ایم و چه کارهایی انجام شده است. 

متاسفانه در ایران خیلی برنامه گرا نیستیم و برنامه ها بیشتر جنبه شعاری دارند تا اقدام با مدت، 
ندارد،  وجود  شاخصی  چون  و  نباشد  دقیق  خیلی  شاید  ارزیابی  نوع  این  پس  مشخص.  درآمد  و  هزینه  زمان، 

ارزیابی خیلی خوب، دقیق و کارشناسانه نباشد. 
اما چون شما خواستید من بی پاسخ نمی گذارم. ایستادگی آقای واعظی در قبال فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
مورد اقبال عمومی قرار گرفته ولی چون من صنفی نگاه می کنم، سوالی مطرح می کنم که آیا فعالیتی که انجام 

داده اند در توان صنف و جامعه انفورماتیک ما بوده و به اندازه توانایی های صنف بوده است؟ 
از نظر من این سئوال جواب مثبتی نخواهد داشت؛ و برنامه های انجام شده در حد توان صنف نبود و وزارتخانه 
IT فعالیت ها  ICT می دانیم، در بخش  نتوانسته از توانایی صنف استفاده کند، چون یکی از محورهای توسعه را 
CT انجام شده که چون کارشناس مخابرات  البته کارهایی مثل توسعه زیرساخت در حوزه  خیلی ضعیف بوده، 

نیستم نمی توانم نظر دهم.

این  از  را  دولت  شدن  کوچک  می تواند   ICT وزیر  است.  مردم  و  صنف  خواسته های  از  دولت  شدن  کوچک   
کار می توان  این  با  و  نمی افتد  اتفاق خاصی  وزارتخانه  از بخش های  با حذف شدن خیلی  وزارتخانه شروع کند. 

صرفه جویی زیادی در هزینه ها ایجاد کرد. 
ICT باشد و به فناوری اطالعات هم حداقل به اندازه مخابرات توجه کند. امروز دنیا به  از وزیر می خواهیم وزیر 
IT اهمیت بیشتری می دهد و در همین حوزه هست که می توان درآمدهای زیادی ایجاد کرد و دولت ما متاسفانه 
بلد نیست از حوزه IT درآمدزایی کند. اکثر افرادی که در وزارتخانه هستند از پست و تلگراف مانده اند و توجه به 

CT در بدنه وزارتخانه بیشتر است. اما قطعًا وزیر می تواند این نگاه را تغییر دهد و وزیر ICT باشد◊

گروه  مدیرعامل  و  نرم افزاری  شرکت های  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  الیشایی،  فرهاد 
شرکت های شماران

کنیم  ارزیابی  آنها  کمک  به  که  باشیم  داشته  شاخص هایی  یا  معیار  باید  ارزیابی  با  ارتباط  در   
این  نمونه  بود.  خواهد  احساسی  و  تقریبی  ما  ارزیابی  باشد  نداشته  وجود  معیار  که  صورتی  در  و 
و  تلگرام  نشدن  فیلتر  و  دسترسی ها  حدودی  شدن  بیشتر  به  توجه  احساسی  ارزیابی های  نوع 
اینستاگرام است، که عملکرد را خوب ارزیابی می کنند، اما تصور من این است که می توانیم در ۲ زمینه شاخص 

و معیار را در نظر بگیریم: 
یکی شاخص های توسعه ICT بر حسب آنچه که ITU اعالم کرده و دوم شاخص های مربوط به دولت الکترونیک 
سازمان ملل متحد. در شاخص های ITU، در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵، ۱۶ درصد رشد داشتیم، در صورتی که 
با  اما  پله رشد داشتیم  اینکه چند  این میزان رشد ۲۳ درصد بود علیرغم  در ۳ سال قبل که در دولت دهم بود، 
ICT با شاخص های بین المللی دستاورد درخور توجه و  مقایسه این ۲ دوره متوجه می شویم که ما از نظر توسعه 

نداشتیم.  برجسته ای 
در شاخص دولت الکترونیک این وضعیت بدتر است و ما ۶ پله نزول کرده ایم. علیرغم تمام اقداماتی که در زمینه 
واقع بینانه  صورت  به  خروجی  مقایسه  با  اما  بوده،  مثبتی  مباحث  همگی  که  شده  انجام  اطالعات  ملی  شبکه 
ICT به نسبت به دولت قبلی بسیار متفاوت بوده ولی نتیجه  متوجه می شویم با اینکه توجه این دولت به مبحث 

عملکرد وزارت ICT در این ۲ گروه از شاخص ها با سطح مطلوب فاصله دارد.

 به طور خالصه روی ۲ موضوع تمرکز می کنم. بازار فعلی ICT ما بسیار غیررقابتی است که دالیل زیادی دارد 
که خارج از این مصاحبه است، انتظار اول ما از وزیر، انجام تمهیدات الزم برای خروج از این وضعیت و سالم سازی 

فضای رقابتی است. 
دومین خواسته ما هم بحث تعهد به برنامه ها است. در برنامه توسعه در رابطه با شاخص های توسعه ICT و دولت 
الکترونیک، پیش بینی هایی انجام شده و جایگاهی برای کشور ما در پایان چشم انداز ۲۰ساله در نظر گرفته شده 
به نحو محسوسی بهبود ببخشد. در  را  برنامه ها بوده و جایگاه جهانی ما  این  به  باید متعد  ارتباطات  است. وزیر 
پله ارتقاء یافته  شرایطی این حرف را عرض می کنم که به اعتبار موفقیت برجام، رتبه سهولت کسب  وکار ما ۲۵ 

است. انتظار این است که در ارتباط با این شاخص ها تغییرات محسوس رو به جلو ایجاد شود.◊

پرویز رحمتی، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مدیر عامل شرکت مهندسی 
نرم افزاری رایورز:
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و  آمدن کسب  به وجود  آن  نتیجه  بود که  اینترنت  باند  پهنای  افزایش  آقای واعظی  نقطه مثبت   
ویژه  به  و  تنظیم مقررات  و  ایشان هم در سیاست گذاری  نقطه ضعف  بود.  اینترنتی موفق  کارهای 
عملکرد سازمان تنظیم مقررات بود که زندگی و کسب و کار را خیلی از شرکت ها را به جای اینکه 
تسهیل کند، سخت کرد. مشکل وزارتخانه هم که ربطی به شخص وزیر یا دولت ندارد، مشخص نبودن ماموریتش 
ارگان ها صادر  باقی  و  و وزارت صنایع  انفورماتیک  فناوری اطالعات است. مجوزها توسط شورای عالی  در بخش 

می شود، ولی وزارت ICT متولی مشخص فناوری اطالعات و ارتباطات است.

 انتظار ما از وزیر خیلی ساده است بهبود اکوسیستم کارآفرینی در حوزه ICT. تعریف ها مشخص است. نه نیاز 
به پروژه داریم و نه انتظار داریم حمایت ویژه ای انجام شود. فضای کسب و کار بهتر شود، شرکت ها سرمایه گذاری 
می کنند و حضور پیدا می کنند و خدمات ارائه می کنند. همین مورد را در پهنای باند دیدیم که بسیاری از شرکت 

ها رشد کردند و خدمات ارائه نمودند.◊

افشین کالهی، مدیر عامل گروه ره نگار و رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای 
دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران

 آقای واعظی در توسعه زیرساخت و پهنای باند عملکرد خوبی داشت و با بازنگهداشتن فضای وب 
و رسانه های اجتماعی که به نظر می رسد سیاست دولت بود، توانست عملکرد قابل قبولی داشته 
باشد، اما بقیه حرف ها در حد شعار باقی ماند. در دولت یازدهم به فناوری اطالعات توجه خاصی 

نشد و مشکالت معتنابه فناوری اطالعات همچنان پابرجاست.

توسعه در  ادامه  آینده  وزیر  از  انتظار  اکثر دولت ها در دوره دوم عملکرد محافظه کارتری داشتند،  نگاه که  این  با   
زیرساخت و پهنای باند و ادامه سیاست های دولت قبلی در باز نگهداشتن فضای وب است. وزارتخانه نیازمند تغییر 
ساختار فکری است که بیش از سیم و کابل و... به فناوری اطالعات توجه اساسی و نه شعاری دهد. بخش ICT نیازمند 
یک نقشه راه است که در آن همه مسائل با دقت، آینده نگری و پیش بینی ترندهای جهانی، برنامه ریزی شود. رشد 

فناوری اطالعات با هیجان و شعار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند قانون گذاری، تسهیل کسب  و کار و ... است.◊

ایمان بیک، تحلیلگر و روزنامه نگار ICT و سردبیر روزنامه فناوران اطالعات

به صورت  باید  که  است  زیادی دخیل  عوامل  کنیم،  ارزیابی  را  فردی  وقتی می خواهیم عملکر   
دقیق پارامترها را مشخص کنیم، برای هر کدام وزنی تعیین کنیم و بعد از آن بررسی کنیم و این 
کاری تخصصی است که در حیطه کاری من نمی گنجد. مواردی که مطرح می شود بیشتر اظهار نظر 

است که بیشتر حسی است تا علمی و من ترجیح می دهم خیلی اظهار نظر نکنم.

 یکی از شعارهایی که مسئولین می دهند، حمایت از بخش خصوصی است، و وزرای فاوا همواره مدعی حمایت 
را  سابقه  وقتی  ولی  است،  رهبری  فرمایشات  و  اساسی  قانون  اصل  آن  منشاء  که  بوده اند،  خصوصی  بخش  از 
نگاه می کنید، اتفاق خاصی نیفتاده و در بسیاری از موارد حتی ابتدایی ترین حقوق بخش خصوصی هم رعایت 
نشده، چه برسد به حمایت از بخش خصوصی. علت این است که دولتی ها حمایت از بخش خصوصی را تضعیف 

خودشان تلقی می کنند. 
از وزیر آتی می خواهیم یا اعالم کند به بخش خصوصی اعتقاد ندارد، یا اینکه عالئم حمایت را نشان دهد. بخش 
خصوصی قوی در زیر سایه صنف قوی است و دولت نباید صنف را قطعه قطعه کند و منافع صنف را به صورت 
یکجا ببیند. بعضًا شاهد حمایت از بخشی از صنف در یکی از معاونت ها و حمایت از بخش دیگر و متضاد آن در 

معاونت دیگر بوده ایم و با این کار، صنف یکپارچگی خود را از دست می دهد. 
از  اگر مدیران دولتی  اعتقاد دارد.  به بخش خصوصی  یعنی  باشد،  قانون و صنف متحد معتقد  به   ICT وزیر  اگر 
گروه های جداگانه صنف حمایت کنند، یعنی دولت سیاست های "تفرقه بینداز و حکومت کن" استفاده کرده، و 
عمال صنف ذلیل، کثیف، متفرقی درست می شود. وقتی بخشی از صنف جدا می شود و سندیکا و انجمن درست 
می کند، حتمًا به مدیران دولتی وصل است و منشاء از هم پاشیدگی مدیران دولتی است و وزیر باید جلوی این 

رفتار را بگیرد◊

امیرحسین سعیدی نایینی، رئیس هیئت مدیره شرکت گام الکترونیک و اولین رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای
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 به نظر من از بین ۱ تا ۲۰ نمره عملکرد آقای واعظی نهایتًا ۱۲ یا ۱۳ خواهد بود که نمره قبولی 
بهتری  بسیار  عملکرد  می توانستند  ایشان  مجازی  کسب وکارهای  یعنی  ما  کاری  حوزه  در  است. 
داشته باشند البته در مواردی دست ایشان بسته بود اما این اواخر سیاسی کردن فناوری اطالعات و 
ادامه دعوا با دادستانی کار جالبی نبود. این کار هزینه های حضور در بازار فناوری اطالعات را برای 
را  از سرمایه گذاران  ایجاد می کند و بسیاری  و نگرانی زیادی در جمع کسب و کارها  بازیگران حوزه بیشتر می کند 

جهت ادامه روند مردد می کند.

بسیار  ما  برای  هزار   ۲۰ عدد  اعالم  و  دارند  مجازی  کسب و کارهای  به  نسبت  خوبی  دید  جهرمی  آقای   
امیدوارکننده است، اما انتظار ما از آقای جهرمی این است که ابتدا در حوزه زیر مجموعه وزارتخانه، زیرساخت 
مشکالتی  با  ما  است،  الکترونیک  تجارت  اصلی  پایه  که  پست  در  مثال  برای  کنند.  آماده  کسب و کارها  برای  را 
در  زیادی  مشکالتی  و  نداشتند  خصوصی  بخش  با  خوبی  تعامل  پست  مدیران  سال ها  این  در  هستیم.  مواجه 
که  است  نیاز  و  نیست  مشخص  خیلی  پست  جایگاه  حتی  و  فرآیندها  داریم.  اینترنتی  سفارشات  دلیوری  حوزه 
بسیار  می تواند  هم  تعرفه  کاهش  و  سرعت  افزایش  و  زیرساخت  توسعه  شود.  انجام  آنجا  در  زیادی  فعالیت های 
تاثیرگذار است و باعث رشد کسب و کارها می شود. ما توقع داریم در گام اول در زیرمجموعه های وزارت ارتباطات 
فضا برای کسب وکارها تسهیل شود و در گام دوم وزیر در تعامل با وزرای دیگر بتوانند این تسهیل را انجام دهند.◊

رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

 تعامل آقای واعظی با بخش خصوصی نسبت به اسالفشون خوب بود و آن را باور داشت و خیلی 
از کارها را به بخش خصوصی سپرد و در این زمینه کارنامه خوبی از خودشون داشتند. در زمینه 
اینکه پروژه های محوله به بخش خصوصی درست انجام شد یا نه جای بحث است که در این فرصت 
نمی گنجد. البته گله ای داریم از آقای وزیر)سابق( که فقط به گروه خاص از بخش خصوصی و یک 
تشکل از تشکل های حوزه ICT نگاه ویژه داشتند. به طور کلی رشد ICT در این ۴ سال چشمگیر بود و به نظر من 

نمره خوبی را در توسعه می گیرند.

را در  بها بدهند و جایگاه بخش خصوصی  به بخش خصوصی بیشتر  این است که  آینده  به وزیر   پیشنهاد من 
به  کمک  و  متخصص  نیروهای  آموزش  علم،  توسعه  دانشگاه ها  وظیفه  مثال  برای  کنند.  بیشتر  پروژه ها  اجرای 
صنعت است و نباید وارد کارهای اجرایی شوند. در سال های گذشته در حوزه ICT بعضی از پروژه هایی که وظیفه 
بخش خصوصی و در توان بخش خصوصی بوده، به دانشگاه ها سپرده شده و وزیر باید در این زمینه اقدام الزم 
را انجام دهد. از وزیر آینده درخواست دارم نگاه ویژه ای به تولید داشته باشند و اگر می خواهیم صادرات داشته 
باشیم باید تالش کنیم تا هزینه های باالسری تولید کم و قیمت تمام شده مطابق بازارهای بین المللی باشد وگرنه 

ما هرگز موفق به تولید و صادرات نخواهیم شد. 
در بحث تشکل ها، درخواست ما از وزیر نگاه ویژه به اتاق بازرگانی و تشکل های زیرمجموعه آنجا است که در دوره 
قبل مورد بی مهری مجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفتند. نکته آخر هم درخواست توجه ویژه به بحث استاندارد 

در مجموعه وزارت ICT است. مردم حق دارند کاالی باکیفیت را بگیرند.◊

ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

 نسبت به قضاوت در مورد عملکرد آقای واعظی چون شاخص ها و خط کش های اندازه گیری 
و آمار و اطالعات نداریم، شاید هر نوع قضاوتی بدون اطالعات کامل اشتباه است، پس اظهار نظر 

نکنم بهتر است اما در حوزه تولید تجهیزات فناوری اطالعات عماًل اتفاقی نیافتاده است.

 انتظار ما این است که توجه به تولید در اولویت های کاری ایشان باشد. متاسفانه در برنامه آقای وزیر چیزی در 
مورد توسعه و افزایش شاخص های تولید صنایع ICT و تجهیزات حوزه سخت افزار ندیدیم. طبق برنامه ششم باید 
شاهد ۱۹ درصد رشد در ICT باشیم که به عدد می شود، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اگر سهم سخت افزار را یک سوم 
این عدد بدانیم، اگر در حوزه تولید سرمایه گذاری نکنیم باید ۳۵ هزار میلیارد تومان نفت بفروشیم و سخت افزار 
ساخته شده را وارد کشور کنیم. شرکت های زیادی که در سندیکا عضویت دارند در این سالها سرمایه گذاری های 

زیادی انجام دادند و انتظار دارند دولت هم با اعمال سیاست ها و قوانین از آنها حمایت کند◊

مسعود شنتیایی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطالعات، رییس اتحادیه 
سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت و مدیرعامل میکرو نرم افزار
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 به نظر من در مورد بخش عمده از فعالیت های آقای واعظی بخش خصوصی باید نظر دهد چرا 
که آنها ذینفع مستقیم و متاثر از تصمیمات وزارتخانه هستند، اما اصوال بخش خصوصی ترجیح 
می دهد برای عدم تضعیف موقعیتشان در این مورد یا اظهار نظر نکنند یا اینکه حماتشان را اعالم 
که  موضوعاتی  و  می شود  مطرح  آینده  وزیر  از  مدت  این  در  که  انتظاراتی  وسیع  حجم  اما  کنند، 
مطالبه می کنند، مواردی است که در ۴ سال گذشته روی زمین مانده بوده و من حساب آن را به نام آقای واعظی 

می نویسم به این معنی که صنف از وزیر رضایت ندارند.
این موضوعات مطروحه مشکالتی  از  بدانیم چرا که برخی  به وزیر قبلی  را مربوط  این مطالبات  نباید همه  البته 
است که مربوط به آقای واعظی و ۴ ساله فعالیت ایشان نیست و حتی مشکل ساختاری در دولت است که مربوط 

به چندین وزارتخانه می شود.

و  بهبود  سرمایه گذاری،  بحث  در  است.  مقرراتی  و  نرم افزاری  جنس  از  خصوصی  بخش  مطالبات  درصد   ۹۰  
اگر خیال  نرم افزاری داریم،  و تنظیم مقررات و عماًل  از نوع رگولیشن  و کار، و... مشکالتی  توسعه فضای کسب 
برای  مشکلی  باشد،  راحت  دولتی  و  خصولتی  شرکت های  با  رقابتی  و  قانونی  مسائل  بابت  از  خصوصی  بخش 
هزینه و سرمایه گذاری ندارد و در مواردی مثل سرمایه گذاری در مناطق کم بازده از جمله روستاها هم می توان 
کمبود  و  اینترنت  پایین  سرعت  مثل  مباحثی  کرد.  نقاط  آن  در  حضور  به  مجاب  را  شرکت ها  مقررات،  همان  با 

محتوای مناسب، همه با بحث های رگولیشن قابل حل است. 
قانون زدایی،  برای مجوززدایی،  کارگروه های مختلف  تشکیل  به  باید صرف سرعت دهی  وزیر  کاری  زمان  بیشتر 
تجمیع قوانین و مقررات و هماهنگی بین دستگاه ها باشد. با توجه به ماهیت ICT که فرابخشی است، این حوزه 
البته  در درون دولت می خورد.  بین دستگاه های مختلف حتی  ناهماهنگی  از  را  توسعه  در عدم  بیشترین ضربه 
قوانین خوب باید اجرا شوند و پیگیری اجرا بسیار مهم است. ما همین اآلن قوانین بسیار خوبی مثل کپی رایت، 
ICT داریم که بنا به دالیلی به درستی اجرا نمی شود.  دسترسی آزاد به اطالعات و قانون تجارت الکترونیک در 
اگر این مقررات حل شود، مطمئن باشید بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار خود، در توسعه زیرساخت که 

اهتمام اصلی وزارتخانه بوده هم مشارکت خواهد کرد.◊

علی شمیرانی، سردبیر هفته نامه عصر ارتباط

 آقای واعظی یک منفی بزرگ دارد و یک مثبت بزرگ. منفی بزرگ ایشان، گران شدن خدمات 
مخابرات ثابت است و این در مقطعی رخ داد که بیشتر اقشار مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی 
برابر شد. چنین  ثابت یک شبه چندین  از این خدمات مانند حق نصب تلفن  قرار ندارند. برخی 
جهش قیمتی در هیچ برهه تاریخی رخ نداده بود و این رفتار وزیر به نفع یک شرکت و اپراتور بود 

و به ضرر یک کشور. اقدام مثبتشان باال رفتن سرعت اینترنت و برداشتن محدودیت سرعت اینترنت بود. 
اینترنت  از ۱ مگ هم،  با سرعت کمتر  اینترنت  به  باند نداشتیم و  به پهنای  یازدهم ما دسترسی  از دولت  تا قبل 
در  هستیم.  مگ   ۲ باالی  اینترنت  با  باند  پهن  های  دسترسی  شاهد  حدودی  تا  امروز  اما  می گفتند،  پرسرعت 
همین راستا هم برای ارائه اینترنت باند پهن، آزادسازی نسل ۳ و نسل ۴ انجام گرفت و انحصار از شرکت رایتل 

برداشته شد.

 انتظارهای ما از وزیر حداقلی است ولی برنامه ارائه شده، آرمانگرایی و حداکثری است. ساده ترین انتظار ما 
پیاده سازی و استقرار نظام کنترل عملکرد است. طبق مواد 8۱ و 8۲ قانون خدمات کشوری هر مدیری بایستی 

گزارش کتبی اجرای پروژه های محوله را به مجلس و نماینده مردم ارائه نماید.
شعار »فرصت محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال« که توسط آقای جهرمی ارائه شده بسیار کلی و حتی فراتر 

از عملکرد وزارتخانه است.
نهادهای  از  یک  هیچ  اساسنامه  امروز  به  تا   8۳ سال  از  دارد.  ساختار  تغییر  به  نیاز  ارتباطات  وزارت  ضمن  در 
نیاز به  نیاز روز اصالح نشده و نظام و قوانین وزارتخانه  به  با توجه  ارتباطات هم به درستی و  زیرمجموعه وزارت 

اصالح دارد. 
در وزارتی که سازمان تنظیم مقررات برای فعالیت شرکت بخش خصوصی و یا استفاده و پیاده سازی تکنولوژی با 
مبالغ بسیار هنگفت، پروانه صادر می کند، صحبت از فرصت محوری آرمانگرایی است. قرار بود که فقط سازمان 
تنظیم مقررات تمام وظیفه رگوالتوری را بر عهده بگیرد، از یک سو بخشی از وظایف رگوالتوری بر عهده سازمان 
رگوالتوری  عملکرد  و  ساختار  دیگر  سوی  از  است،  شده  نهاده  اطالعات  فناوری  و  زیرساخت  مانند  دیگر  های 

مطابق با آیین نامه های ITU نیست.◊

عباس پورخصالیان، روزنامه نگار، تحلیلگر و کارشناس مخابرات
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 به دلیل اینکه اطالعات کاملی در رابطه با عملکرد آقای واعظی ندارم، ترجیح می دهم در مورد 
ایشان صحبت نکنم.

  من فکر می کنم وزیر جدید باید اینترنت را به سهل الوصول ترین و ارزان ترین نحو ممکن پای سفره مردم بیاورد و 
بتواند با حمایت از شبکه های اجتماعی و ادامه مبارزه با فیلترینگ غیرمنطقی به خواسته ها و انتظارات مردم جواب 
دولت  در  می توانیم  را  تعاملی  و  واقعی  خدمت رسانی  حداکثر  ما  که  است  الکترونیک  دولت  دیگر  مهم  بحث  دهد. 
الکترونیک شاهد باشیم و امیدواریم این امر در دولت جدید محقق شود. من فکر می کنم دولت قبلی به CT بسیار بیشتر 
از IT توجه کرد و اگر آقای وزیر این بار به IT و محتوا توجه بیشتری کند، مثمر ثمرتر خواهد بود. تعامل با کشورهای دیگر 
به صورت بین الملل در حوزه تجارت متقابل صنعت ICT در دولت قبلی مغفول ماند و بیشتر تعامالت بحث های دولتی 
بود و می توان در این حوزه فعالیت های زیادی انجام داد و با حضور در نمایشگاه ها زمینه صادرات محصوالت و خدمات 
فنی و مهندسی ICT را فراهم نمود. به نظر من در بعضی کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه این پتانسیل 
همکاری وجود دارد و اگر توجه شود جای کار زیادی دارد و می تواند باعث درآمدزایی و رونق شرکت های ICT شود.◊

مدیره  هیئت  سابق  عضو  و  آور  نام  گستر  پارسان  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  ثروتی،  محمد 
سازمان نظام صنفی رایانه ای

تجربه  و  ICT تحصیالت  به عنوان فردی که در حوزه  واعظی  آقای  ویژگی های  بهترین  از  یکی   
مدیریتی نداشتند، استفاده از مدیران کارآزموده و مشاوران خبره بود که باعث شد، کارنامه ایشان 
با  خوبی  تعامالت  شد  باعث  ایشان  دیپلماتیک  تجربه  البته  شود،  قبول  قابل  نسبتًا  وزارتخانه  در 
نکته منفی کارنامه  بلندمدت مشخص خواهد شد.  تعامالت در  این  نتیجه  البته  باشیم که  کشورهای دیگر داشته 
ایشان بی مهری نسبت به IT بود، البته توجه به زیرساخت و مخابرات عیب نیست و قطعًا نرم افزارها باید بر بستر 
همین شبکه عمل کنند. در دنیا هم سرمایه گذاری بر IT بیشتر از CT است و نتایج آن نیز ملموس تر خواهد بود ولی 

اگر توجه متوازنی به این دو حیطه نداشته باشیم، رشد متوازن نخواهد شد.

  از وزیر می خواهیم ICT را به عنوان پیشران اقتصادی و رشد دهنده جامعه ببیند و توجه مناسب دولت را به این 
بخش جلب کند. وزیر آینده باید سرمایه گذاری بسیار بیشتری در حوزه IT انجام دهد تا عقب افتادگی ناشی از عدم 
توجه به آن جبران شده و به نقطه تعادل برسیم. البته این به این معنا نیست که در بخش زیرساخت سرمایه گذاری 
نکنیم، بلکه با افزایش بودجه وزارت ICT باید بودجه بیشتر صرف توسعه IT کنیم. در سال های گذشته و دولت های 
گذشته شاهد بی مهری نسبت به بخش خصوصی واقعی و تمرکز در بخش های خصولتی بودیم، از وزیر خواهشمندیم 

که با توجه کافی به عملکرد بخش خصوصی از فعالیت های صورت گرفته توسط آنان حمایت کند.◊

نظام  و عضو سابق هیئت مدیره سازمان  رایان  فرزاد فروردین، مدیرعامل شرکت سامانه سبز 
صنفی رایانه ای:

 یکی از نقاط قوت دولت یازدهم مقابله با تمدید انحصار ۳G شرکت رایتل بود. بسیاری از کسب و 
کارهای اینترنتی سال های اخیر به واسطه توسعه ۳G و۴G  شکل گرفت که اگر دوران انحصار رایتل 
تمدید می شد، چنین ظرفیتی برای کشور متصور نبود. جایگاه شخص واعظی در دولت یازدهم و 
رابطه نزدیک وی با شخص رئیس جمهور، عامل تقویت موضع دولت در مواجهه با فیلترینگ بود. 
این که یک روز بیدار شویم و ببینیم فالن برنامه یا فالن سایت فیلتر شده، در دولت نهم و دهم سابقه زیادی داشت و 
همین امر عامل فرار سرمایه ها شده بود. یکی از عوامل موفقیت های دولت یازدهم در حوزه ICT انتخاب افرادی 
شناخته شده نظیر جهانگرد و برات قنبری در معاونت های کلیدی وزارتخانه بود. اگرچه معتقدم که سازمان تنظیم 

در برخورد با اپراتورها مماشات زیادی به خرج داد که این به ضرر کسب و کارهای ICT تمام شد.

 جهرمی فردی جوان است و در بخش های مختلف وزارتخانه بوده و از سوی دیگر مورد اعتماد نهادهای امنیتی است که 
این خودش باعث می شود تا آنهایی که به بهانه امنیت دنبال سانسور و فیلترینگ هستند، کارشان سخت تر باشد. یکی از 
انتظارات مهم از وزیر جدید، مقابله با قانون گریزی اپراتورها است. در نتیجه الزم است که رگوالتوری تقویت شده و تالش 
شود تا نظارت بیشتری بر امپراطوری اپراتورها واقع شود چون بی قانونی اپراتورها و بی توجهی به مصوبات کمیسیون 

تنظیم مقررات و دستورات رگوالتوری باعث فرار سرمایه گذاران از بازار ارتباطات کشور شده است.◊

پاشا ناصرآبادی، مدیرعامل رایانه کمک و نخبه مهارتی رشته فناوری اطالعات
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 به نظر من مهم ترین دستاورد آقای واعظی، متحول کردن فرهنگ سازمانی در وزارت ICT بود و با از بین 
بردن فرهنگ از باال به پایین در وزارتخانه، مشتری مداری، احترام به حقوق مصرف کننده، عدالت و انصاف 
را جایگزین نمود. کسانی که به عنوان مدیر در راس شرکت ها فعالیت می کنند می دانند که تکنولوژی را 
می توان خرید و اجرایی کرد ولی فرهنگسازی کار ساده ای نیست. هیچ موقع فراموش نمی کنم که وقتی 
قطعی در زیرساخت اتفاق افتاد آقای جهرمی که به عنوان مدیرعامل زیرساخت مسئولیت داشتند، به ما به عنوان اپراتور 
اس.ام.اس زدند و بابت قطعی عذرخواهی کردند و این نوع رفتار را پیش از این مشاهده نکرده بودیم و همیشه مشکالت 
تکذیب می شد. برگزاری جلسات هفتگی با اپراتورها بسیار مثبت بود و این رویکرد باعث تحول در خدمات اپراتورها هم 
شد. جوابگویی نتیجه متعهد بودن است و نتیجه آن شفافیت خواهد بود و در کل باعث حل مشکالت خواهد شد. البته در 
همه سازمان ها این پاسخگویی یکسان نبود، ولی در زیرساخت تحول بزرگی ایجاد شد. در رگوالتوری هم برای صدور مجوز 

و نظارت واقعًا تالش شد و ارائه مجوز برای خدمات و نه تکنولوژی بسیار قابل تقدیر بود. 

 انتظار ما این است و با شناختی که از آقای وزیر داریم مطمئن هستیم سنت حسنه آقای واعظی و جلسات هفتگی ادامه 
خواهد داشت. در ضمن نیازمند توسعه شبکه ملی اطالعات، توجه به بخش خصوصی واقعی درگیر در پروژه ها، تفکیک 
بیشتر خدمات از تکنولوژی و اجازه به ارائه دهندگان خدمات برای استفاده از هر تکنولوژی و مهم تر از همه نیازمند توسعه 
فضای رقابت هستیم که با توسعه آن، از حقوق مصرف کننده حمایت می شود ولی الزمه آن از بین رفتن انحصار است. ◊

محمدحسن شانه ساززاده، رئیس هیئت مدیره و موسس گروه شرکت های شاتل  

 تمایل ندارم در این برهه زمانی در مورد وزارت آقای واعظی اظهار نظر کنم.

مختلف  عرصه های  در  فناوری  و  اینترنت  بکارگیری  تثبیت  اطالعات،  فناوری  به  بیشتر  توجه   
اجتماعی و دولت جزو انتظارات ما از وزیر جدید است. وزیر با به رسمیت شناختن بخش خصوصی 
به عنوان صاحبان صنعت و جلوگیری از بزرگ شدن شرکت های دولتی و خصولتی و امکان رقابت با این بخش ها در 
بدنه خصوصی واقعی می تواند به ایجاد بخش خصوصی قدرتمند کمک کند، البته این در سایه به رسمیت شناختن 
و  کسب  به  توجه  آید.  وجود  به  تواند  می  اطالعات  فناوری  بخش  در  تصمیم سازی ها  در  شرکت  و  آنها  تشکل های 
کارهای نوپا و الکترونیکی و جلوگیری از تصمیمات خودسرانه برای فیلتر کردن کسب و کارها سایت ها و شبکه های 
کارآمد از حداقل خواسته های بخش خصوصی است و دولت با کم کردن مجوزها و بوروکراسی حاکم بر صنعت و 
گسترش تعامالت بین المللی و از همه مهم تر داشتن جسارت برای مقابله با افکار محافظه کارانه و بازدارنده برای 

بکارگیری صنعت فاوا در جامعه کمک شایانی در تقویت فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند داشته باشد.◊

باقر بحری، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و موسس گروه آتنا

 چون شاخص های خیلی خاص مقایسه ای وجود ندارد نمی توان نظر دقیقی اعالم کرد. عملکرد 
آنها مانند اتاق تاریکی است که کاری در آنجا انجام می شود و تا چراغی روشن نشود، نمی توان گفت 
چه کاری انجام شده است. نبود آمارهای مشخص و عدم شفاف سازی عملکردها نقطه ضعفی است 
نهادی  باید  هستند،  اینرنت  ملی  شبکه  زیرساخت  راه اندازی  مدعی  وزیر   ۳ مثال  برای  داریم.  که 
مشخص کند که هر کدام از این وزرا چه درصدی از این پروژه را انجام داده اند. اما به طور کلی در موضوعاتی مثل 
باالرفتن سرعت و ارزان شدن ترافیک به ویژه ترافیک شبکه ملی اینترنت شاهد عملکرد ویژه ای نبودیم و متاسفانه 
حتی با افتتاح شبکه ملی اطالعات شاهد جدا شدن ترافیک داخلی و خارجی و ارزان شدن ترافیک داخل در حد 
بقیه  از  متفاوت  وزارتخانه هم  این  اسم  حتی  است.  وزارتخانه  در   IT به  توجه  دیگر هم عدم  نکته  نیستیم.  یوزرها 

دنیاست و در اسم هم ارتباطات پیش از فناوری اطالعات مطرح شده است.

 به اعتقاد من وزارت ICT باید در حوزه ارتباطات، ذخیره سازی و پردازش اطالعات همزمان با تکنولوژی دنیا 
ظرفیت سازی و بسترسازی انجام دهد و در این بستر و فضای ایجاد شده بخش خصوصی می تواند فعالیت کند. 
مثال  برای  نمی افتد.  اتفاق   ICT ندارد، رشد شرکت های  مدیریتی وجود  بستر  و  امکان  این  در حال حاضر چون 
استارت آپ ها به میزانی که چالش مدیریتی با مجموعه های دولتی دارند با تکنولوژی ندارند و دلیل عدم رشد آنها 
این چالش های مدیریتی است. وزارت ارتباطات به عنوان مسئول نهادینه کردن کسب و کارهای فناورانه در بستر 

ICT متولی است و باید چالش های پیش روی این کسب و کارها را رفع کند و بسترهای قانونی را رفع کند.◊

حمیدرضا سعدی، مدیرعامل شرکت ایمن پاسارگاد و رئیس هیات مدیره مهران رایانه
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اگر بخواهیم منصفانه در مورد دولت یازدهم صحبت کنیم بایستي در چند مورد از دولت یازدهم به 
نسبت دولت هاي گذشته تشکر کرد:

۱- اقدامات خوب دولت در حوزه شرکت هاي دانش بنیان چه در تسهیل فرایند ثبت و صدور مجوز 
و چه در نحوه ارائه تسهیالت 

۲ - توسعه خوب زیرساخت ها و افزایش پهناي باند 
۳ - مقاومت دولت در توسعه فیلترینگ

که  من  اصلي  نقد  اما  است.  داشته  مناسبي  عملکرد  فراوان  مشکالت  وجود  با  زمینه ها  این  در  دولت  انصافا 
مي دانیم  صنف  اعضای  ما  همه  است.  کسب وکار  محیط  توسعه  در  دولت  عملکرد  کنم  اشاره  آن  به  مي خواهم 
ICT نقش بسیار مهمي در توسعه و پیشرفت کشور دارد و اتفاقا این بخش مي تواند سهم بسزائي در ایجاد  که 
اشتغال در کشور بازي کند. اما آیا دولت به این موضوع باور دارد؟ آیا اگر اشتغال مهم ترین اولویت دولت است، 
باور دارد که IT چه سهم مهمي در این خصوص مي تواند داشته باشد؟ آیا واقعا دولت به دنبال رونق این بخش 
به  دارد  اهتمام  و  اصرار  سنگین  صنایع  یا  و  دیگر  صنایع  توسعه  براي  که  همانقدر  دولت  آیا  هست؟  اقتصاد  از 

این بخش هم توجه دارد؟
واقعا چنین نیست. این را از عمل دولت مي توان دید نه از حرف ها و سخنراني ها. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. 
این مهم ترین نقدي است که مي توانیم به دولت یازدهم وارد کنیم. مشکالتي که این بخش گریبانگیر آن است و 
سال هاست ادامه دارد بیانگر همین موضوع است. مشکالتي که بیشتر آنها از سوي خود دولت ایجاد شده ولي هیچ 

اهتمامي براي رفع آنها وجود ندارد.
اگر دولت واقعا به دنبال توسعه این بخش است فقط همین مشکالتي که خودش درست کرده را برطرف کند مابقي 
پیشکش. ما دیگر انتظار حمایت هاي فوق العاده و یا معجزه از دولت نداریم ولي حداقل انتظار داریم که مانع توسعه 
مشکالت  و  مسائل  از  بسیاري  کند.  اجرا  را  کرده  ابالغ  و  تهیه  خود  که  را  قوانیني  حداقل  و  نباشد  هم  شرکت ها 

شرکت ها پیچیده و نیازمند تصمیمات کالن و پرحاشیه سیاسي و افتصادي نیستند.
مثال مي زنم. البته مثال هاي من بیشتر در حوزه شرکت هاي نرم افزاري است:

۱- مشکالت متعدد شرکت ها در تامین اجتماعي و اخذ مفاصاحساب. در دریافت مفاصاحساب با مشکالت متعددي 
درگیر مي شوند و نمي توانند مفاصاحساب هاي خود را به تعداد الزم و در وقت مناسب دریافت کنند و باعث تورم 
اجتماعي  تامین  و دست اندازهاي مختلف  با جرائم  یا  و  اجتماعي در شرکت ها شده است.  تامین  حساب سپرده 
مواجه مي شوند. البته قصه بیمه تامین اجتماعي قصه پردردي است. در »برنامه دولت دوازدهم« که توسط ستاد 
آقاي روحاني منتشر شده است که اگر حتی یک دهم آنها هم اجرا شود، کشور گلستان خواهد شد. طرحی مطرح 
شده به نام »معافیت بیمه ای سهم کارفرما«. اگر دولت دوازدهم »فقط« همین یک مورد را اجرا کند، گام بلندي را 

براي عمل به عهد و مسئولیت خود در مقابل اهل کسب وکار در این حوزه برداشته است.
۲- مساله دیگر مشکالت مالیاتي شرکت هاست. در حالي که شرکت ها با دشواري تمام براي زنده ماندن در دوران 
رکود مي جنگند بیشترین فشار مالیاتي را هم باید تحمل کنند؟ مالیات ارزش افزوده پولي را که نگرفته اند آنهم از 
بخش دولتي باید پرداخت کنند. بخش مهمي از نقدینگي شرکت ها درگیر بیمه و مالیات است. موضوع معافیت 
مالیاتی شرکت های دارنده پروانه تولید نرم افزار هم داستان پرغصه دیگری است که احتمااًل همگان از آن اطالع 

دارید.
۳- حجم مطالبات انباشت شده شرکت ها از سازمان هاي دولتي. که مالیات آنها نیز پرداخت شده ولي امکان وصول 
آنها وجود ندارد و یا با تاخیر بسیار زیاد مواجه است. و دست آخر هم انتقال آنها به دیون که فکر مي کنم همه داستان 

آن را مي دانید.
۴- رقابت شرکت هاي شبه دولتي با بخش خصوصي. ما انتظار نداریم که دولت این شرکت ها را منحل کند ولي:

a. اوال حداقل خود از این شرکت ها درست نکند.
b. ثانیا پروژه هاي خودش را حداقل در زمان وجود رقابت به بهانه هاي مختلف به این شرکت ها ندهد.

c. ثالثا آنهایي را که خود درست کرده مطابق اصل ۴۴ به بخش خصوصي واگذار کند.
۵- کیفیت پایین نیروي انساني که از دانشگاه ها فارغ التحصیل مي شوند. کیفیت نامناسب این نیروها و عدم تطبیق 
آنها با شرایط بازار کار، هزینه بسیار زیادي را به شرکت ها براي آماده سازي آنها تحمیل مي کند. دست آخر هم که 
این نیروها با صرف هزینه و زمان زیاد آماده کار مي شوند، متاسفانه توسط شرکت هاي شبه دولتي، نیمه دولتي و یا 

دولتي با حقوق نامتعارف و غیرقابل رقابت با بخش خصوصي جذب مي شوند.
۶- فساد کمرشکن در بخش هاي دولتي براي عقد قرارداد و یا احقاق حقوق مسلم شرکت ها که مثال هاي بسیار 
زیادي را از آن مي توان گفت. که فکر مي کنم همه شما روزانه با آن برخورد دارید. در حوزه شفاف سازی مناقصات 
توسط  آنها  هیچکدام  تقریبًا  که  رسیده  مجلس  تصویب  به  متعددی  قوانین  اخیر  سال هاي  در  دولتی،  معامالت  و 

دولت های قبلی و فعلی بطور کامل اجرا نشده است. مثال مي زنم:

محمدرضا حدادی، مدیر عامل شرکت برید سامانه نوین
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 اینجانب دولت یازدهم را دولت آشتی با فناوری می دانم و برای اثبات این ادعا ١٤ شاخص در نظر 
گرفته ام و در مقاله ای مفصل تک به تک این شاخص ها را مورد بررسی قرار داده ام. بررسی و تحلیل 
فروشگاه های اینترنتی، اپلیکیشن ها، استارت آپ ها، وضع اینترنت کاربران در اقصی نقاط کشور، 
و  قیمت ها  و  تعرفه ها  کنترل  الکترونیک،  دولت  خدمات  و  زیرساخت ها  محتوا،  تولید  پست،  وضع 
رشد سرمایه گذاری شاخصه های اصلی بررسی رشد در حوزه آی تی به حساب می آیند. برای مثال چند نمونه از این 

بررسی را در اینجا مطرح می کنم:
تعداد فروشگاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده اند 
از خردادماه ١٣٩٤ تا اردیبهشت ١٣٩٦ از ٧٠٠٠ شرکت به بیش از ٢٥٠٠٠ فروشگاه رسیده است و میزان درآمد 
از  بیش   ١٣٩٥ سال  پایان   در  است(  نشده  محاسبه  محل  در  )پرداخت  بانکی  درگاه  پرداخت  طریق  از  فقط  آنها 

٧٠ هزار  میلیارد تومان بوده است
مطابق با گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی )GEM( و موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI که در  سال گذشته 
منتشر شده و مربوط به پایان  سال ۲۰۱۶ میالدی است، برآوردها نشان می دهد که ایران از حیث کارآفرینی نوپا و 
استارت آپ در رتبه ۲۳ جهان قرار دارد و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا را ایجاد کرده است. از لحاظ 
درک شده  فرصت های  لحاظ  از  چه  اگر  است،  آمده  دست  به   ١٢ مناسب  رتبه  کارآفرینی  درک شده  قابلیت های 
کارآفرینی و ترس از شکست، به ترتیب رتبه ٣٦ و ٣٣، چندان مناسب نیست. همچنین از لحاظ مجموع فعالیت های 
که  است  آورده  به دست  بررسی  مورد  کشورهای  بین  در  را   ٢٣ رتبه  ایران   ،٢٠١٥ در  سال   )TEA( کارآفرینانه 
نشان دهنده آن است که فرصت های بسیاری جهت بهبود این شاخص در کشور باید فراهم شود. سرمایه گذاری هم 
یکی از مهمترین نیازها در حوزه فناوری اطالعات است. فقط طی سه  سال از شروع کار دولت گذشته و رشد حجم 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات در حدود ٣٠ برابری در مقایسه با مدت مشابه قبل بالغ بر ٣٦ هزار  میلیارد 
ریال در زیرساخت ها و همچنین بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بالغ بر ٦٥ هزار  

میلیارد ریال در گسترش دسترسی و ارایه خدمات در این حوزه اعالم شده است.

 CT و IT بیشتر بوده است و نیازمند توجه همزمان و یکسانی به دو مقوله ICT در وزارت CT تا قبل از این چربش 
هستیم و امیدواریم این بار نگاه مساوی داشته باشیم. البته نباید از توسعه زیرساخت و بخصوص توسعه زیرساخت در 
مناطق محروم غافل بشویم. یکی از موضوعات مهم حوزه ICT متولیان بیشمار این حوزه چه در عرصه تصمیم گیری 
و سران دولتی چه در صنوف و اتحادیه هاست که باعث آسیب به این حوزه شده و از وزیر می خواهیم در تعامل با 

وزارتخانه های دیگر در دولت به این امر سروسامان دهد.
در دولت های قبلی از حوزه قوانین وزارتخانه شکایت کم نبوده و قوانین این حوزه بعضًا نیازمند بازنگری و حتی 
اجرایی شدن هستند. چه در مورد قوانینی داخلی و چه در قوانینی بیرونی وزارتخانه نیازمند بازنگری و به روزرسانی 
هستیم و در اعمال و اجرایی شدن قوانین خوب هم باید اهتمام الزم به کار گیریم. با ارائه تسهیالت الزم و مطابق 
شاخص ها به بخش خصوصی، در مناطق محروم و دور از مرکز هم می توانیم شاهد حضور بخش خصوصی و ایجاد 

کسب وکارهای نوپا باشیم.
نیازمند سرمایه گذاری در تولید محتوا هستیم و البته در کنار آن باید قوانین کپی رایت اجرایی شوند. توسعه بازار و 
حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد و نهایتًا نقشه راه توسعه ICT باید تدوین شده و 

بازه های زمانی آن مشخص و در اختیار عموم قرار گیرد تا شاهد حرکت های خوبی در  ICT کشور باشیم◊

کیوان نقره کار، کارشناس و تحلیلگر فناوری اطالعات

a. تکلیف قانوني سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به برپایي پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات، و تکلیف کلیه 
پایان سال 8۴  تا  پایگاه که قاعدتا  این  از طریق  به اطالع رسانی عمومی مناقصات خود  دستگاه های مناقصه گزار 
مي بایست اجرائي می شد. و توسعه و ارتقای این پایگاه به پایگاه اطالع رساني جامع معامالت بخش عمومي که در 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ آمده است.
b. جالب اینجاست که دولت علیرغم عدم اجرای این تکالیف، اخیرًا مصوبه ای تکراری برای الزام استفاده از یک 

سرویس مرتبط با نام سامانه ستاد ابالغ کرده است. آن هم با مدیریت وزارت صنعت و معدن و تجارت!
c. ناگفته پیداست که عمل به تکالیف می تواند منشاء چه تحولی در شفافیت معامالت دولتی و تحقق نظارت عامه بر 

عملکرد دولت و جلوگیری از فساد در این حوزه باشد.
یا فعال صنفی سوال کنند »از دولت جدید چه خواسته ای  از من به عنوان صاحب کسب و کار  خالصه کنم: اگر 
داری«، جوابم این خواهد بود که هیچ خواسته ای ندارم مگر عمل به وظایف خودش در حوزه قوانینی که الزم االجرا 

هستند و رفع مشکالتي که خود آنها را به وجود آورده است.◊
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دنیای مدیریت

 افزایش پهنای باند اقدام خوبی بود. عملکرد وزیر در مقابل فیلترینگ شبکه های اجتماعی قابل 
ستایش است و جلوی رفتار حذفی را گرفتن حرکت بسیار خوبی بود. بحث فیلترینگ نیست و عملکرد 
درست، آگاه کردن مردم در استفاده درست از این ابزارهاست. عملکرد وزارتخانه در حوزه CT خوب 
با استانداردهای جهانی داریم، اما در حوزه IT وزارتخانه عملکرد  بود اگرچه ما هنوز فاصله زیادی 
خاص و شاخصی نداشت. بحث اصلی صنف ICT این است که وزارتخانه عماًل وزارت CT است و توجهی به IT ندارد.

 همانقدری که در حوزه CT ارزشگذاری می شود، باید در IT هم ارزش گذاشت و سرمایه گذاری نمود. آنچه در دنیا 
اتفاق می افتد اگرچه مبتنی بر زیرساخت CT است، اما IT است. حتی موبایل و شبکه های مبتنی بر موبایل با رشد 
تکنولوژی همگی به سمت IT میل کرده اند. بدون شک ما نیاز به زیرساخت CT داریم، اما نباید IT را فراموش کنیم. 
اگر صحبت از توانمندسازی بخش IT می کنیم باید به ارائه سرویس ها و خدمات ارزش بگذاریم، بودجه هایی برای 
تولید محتوا تصویب کنیم، نیروی انسانی کارآزموده تربیت کنیم تا بتوانیم از بستر ایجاد شده در حوزه CT استفاده 
درستی انجام پذیرد. در تولید دانش بومی و تحقیق و توسعه نیازمند سرمایه گذاری است. اگر می خواهیم از شتابی 
که دنیا در حوزه ICT وجود دارد، عقب نمانیم باید سرعت رشد متوازنمان را در دو حوزه IT  و CT سریع تر کنیم. اگر 
صحبت از اقتصاد مقاومتی می کنیم، الزمه آن سرمایه گذاری در این بخش و عقب نماندن از شتاب دنیاست و اگر این 
کار را نکنیم باید مصرف کننده خارجی ها باشیم و دائمًا به تکنولوژی های آنها وابسته باشیم. در دولت آینده باید به 

این سو برویم که با زمینه سازی و فرهنگ سازی از شبکه های اجتماعی استفاده درستی شود.◊

بهناز آریا، مسئول کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیرعامل شرکت کهکشان مشاور ایمن

 به نظر می آید وعده های داده شده توسط آقای واعظی که شامل زیرساخت های ارتباطی بود تا 
اندازه قابل توجهی تحقق پیدا کرده که این مورد در رشد در شاخص هایی مثل تعداد کاربران اینترنت، 
به  کاربران  دسترسی  نحوه  در  انفجار  مخابرات  فضای  آزادسازی  دید.  می توان  مصرفی  باند  پهنای 
اینترنت ایجاد کرد و بازار اینترنت را تغییر داد و با توجه به اینکه در این مسائل ما نسبت به دنیا بسیار 
عقب بودیم تحول قابل مالحظه ای فراهم آورد، هر چند در حوزه اینترنت در مواردی مانند قیمت و کیفیت هنوز فاصله 
معناداری با کشورهای پیشرفته داریم. از سویی به طور سنتی وزارت ارتباطات توجه ویژه ای به مخابرات و تلکام دارد 
و در IT، نرم افزار و محتوا همواره ضعف وجود دارد و در ۴ سال گذشته شاهد برنامه مشخصی از سوی وزارتخانه برای 
صنعت نرم افزار نبودیم. البته توسعه زیرساخت تاثیراتی در بخش IT داشت ولی این رشد ناخواسته و بدون برنامه بود. تولید 

هم نقاط ضعف آقای واعظی بود و در ICT نتوانستیم تولیدات قابل توجهی داشته باشیم و بیشتر مصرف کننده هستیم.

 وقتی به بازار ICT ایران نگاه می کنید به نظر می آید جایگاه ما در ICT و همچنین جایگاه ICT در جامعه مشخص 
ICT با توجه این جایگاه تامین شود.  نیست و برای ایجاد تحول باید این جایگاه مشخص شده و نیازهای جامعه 
برای مثال علیرغم تربیت دانشجو توسط مراکز آموزش عالی و همچنین آموزشگاه ها ما با کمبود نیروی متخصص 
ماهر مواجه هستیم. در کسب وکارهای نوپا نیازمند برنامه هستیم و وظیفه وزارت ICT ، هدایت هدفمند این کسب و 
کارها به سمت تولید و تزریق دانش به جامعه است. یکی از ابعاد موفقیت وزیر آینده رشد شرکت های ICT است. بعد 
از ۴ سال اگر توانسته باشیم شرکت هایی قوِی ملی داشته باشیم که منجر به صدور تکنولوژی و یا حتی عدم واردات 
شود، موفق بوده ایم. در زمینه تولید هم نیازمند برنامه ریزی هستیم و با هر اسمی چه اقتصاد مقاومتی و چه اقتصاد 

دانش بنیان باید در این زمینه عملکرد موفقی داشته باشیم.◊

 شهرام شریف، روزنامه نگار و تحلیلگر

 متاسفانه ایشان در ابتدای فعالیت نسبت به حوزه تخصصی نداشتند و البته این ایراد با انتخاب 
مشاوران مناسب حل شد. نقطه اثرگذاری ایشان پایداری در شبکه های اجتماعی و باز بودن فضای 

اینترنت بود و در موارد دیگر فعالیت شاخص دیگری نداشتند.

 ICT قبل از اینکه یک موضوع تکنولوژیک باشد، پارادایمیک است یعنی تاثیرات و تغییراتی که ICT در زندگی 
ICT در دنیا جنبه انقالبی پیدا کرده و از کسب و  مردم می گذارد با هیچ تکنولوژی دیگری قابل مقایسه نیست. 
کارها تا آموزش و حتی رفتار و اجتماع را بر حسب زیرساخت های ICT تغییر داده است. این نگاه را کنار این موضوع 
بگذارید که بیشتر وزارتخانه ها در ایران برای نگهداری و بهبود مستمر هستند. چون تحوالت ICT جهانی است، اگر 
مجموعه وزارت بتواند خودش را با این پیشرفت هماهنگ کند، موفق خواهد بود. در مورد شخص وزیر هم داشتن 

ویژن و اپروچ تاپ داون بسیار مهم است.◊

رضا سمیع زاده، استاد دانشگاه الزهرا و مدیرعامل شرکت نیروان
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