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دریچه

رییس کل گمرک ایران

زمان ترخیص کاال کاهش مییابد

رییس کل گمرک ایران از تدوین بس���تههای سیاستی
گمرک در راس���تای حمایت از تولی���د و برنامهریزی برای
کاهش زمان ترخیص کاالها خبر داد.
مه��ر -عباس معمارنژاد با اعالم این خبر افزود :گمرک
به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و بررس���ی کاالهای
تولیدکنندگان و تجار در گمرکات تهران و ش���هید رجایی
سیس���تمهای ارزیابی ویژهای ایجاد کرده است.رییس کل
گمرک ایران این امر را باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه
برای تولیدکنندگان دانست و گفت :گمرک اقدامات دیگری
نیز برای فعاالن اقتصادی انجام داده که از جمله آنها پذیرش
ضمانتنامههای بانکی در بخش حقوق ورودی اس���ت.وی
همچنی���ن وجود انبارهای اختصاص���ی ،تضامین بیمهای،
ترخیص نسیه کاال ،ارزیابی سیار و غیابی کاالهای صادراتی
را از دیگر خدمات گمرک برای تجار و تولیدکنندگان عنوان
و تصری���ح کرد :قصد داری���م تا هدف کنترل و نظارت دقیق
ب���ر ورود و خروج کاالها را در کنار تس���هیل تجارت برقرار
کنیم.معمارنژاد با اش���اره به راهاندازی پنجره واحد تجاری
در گمرکات کش���ور به منظور تسهیل در امور اظهار داشت:
این سیس���تم برای تسریع در کارها ایجاد شده است.معاون
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای کاهش زمان
ترخی���ص کاالها خبرداد و گفت :برای کاهش زمان ترخیص
کاال تا پایان س���ال  91تمامی کااله���ای وارداتی از طریق
نمایندگیهای مجاز انجام خواهد ش���د.وی ایجاد گمرک
نوین با هدف کاهش زمان تش���ریفات و هزینه صاحبان کاال
را از اولویته���ای کار گمرک ذکر کرد و افزود :اجرای طرح
مدیریت ریسک ،استفاده از فناوری اطالعات و به روز رسانی
قوانین از عوامل موثر در تحقق گمرک نوین است.

رییس شورای اصناف:

مجلس هفته آینده اصالح قانون
نظام صنفی را بررسی میکند

رییس شورای اصناف گفت :بررسی الیحه اصالح قانون
نظام صنفی یکش���نبه هفته آینده در دس���تور کار مجلس
قرار میگیرد.
فارس -قاسم نوده فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا
تصویب الیحه اصالح قانون نظام صنفی به این دوره مجلس
میرسد ،اظهار داشت :دو هفته پشت سر هم است که بررسی
الیحه صنفی در دستور کار مجلس قرار دارد اما مورد بررسی
قرار نمیگیرد .وی ادامه داد :قرار است تا یکشنبه هفته آینده
این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی برس���د و
اگر به هر دلیل این اتفاق نیفتد ،براس���اس ماده  85بررسی
قانون در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و ابالغ میشود.
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شورای پول و اعتبار در انتظار دستورالعمل جدید السی ریالی
عضو شورای پول و اعتبار از تکلیف جدید این شورا به
سی ریالی
اندازی مجدد ال
بانک مرکزی در رابطه با راه
خبرداد و گفت :بانک مرکزی به زودی دس���تورالعمل
سی ریالی را برای تصویب به شورای
جدید استفاده از ال
کند.
پول و اعتبار ارایه می
مهر -محم���د نهاوندیان در خصوص بررس���ی
س���ی ریالی از سوی شورای پول
اندازی مجدد ال
راه
و اعتبار افزود :ش���ورای پ���ول و اعتبار از بانک مرکزی
سی
درخواس���ت کرده است که دستورالعمل جدید ال

ریالی را در اس���رع وقت آماده کرده و برای تصویب به
این شورا ارایه کند.
عضو ش���ورای پول و اعتبار ادامه داد :در این میان،
المللی( )iccمقررات
به سبب اینکه اتاق بازرگانی بین
المللی
سی را به عنوان یک مرجع بین
متحدالشکل ال
کند ،کمیته ایرانی آی.سی.سی
تصویب و منتش���ر می
هایی
مستقر در اتاق بازرگانی نیز در این رابطه بررسی
را انجام داد و مشورت کارشناسی خود را در این رابطه
در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.

بعد از اختالس  3ه���زار و  800میلیارد تومانی در
سیس���تم بانکی و سوءاستفاده برخی مسووالن بانکی
های ریالی ،بانک مرکزی تصمیم
سی
در گش���ایش ال
سی
گرفته است تا برای بازنگری مجدد این ابزار ،ارایه ال
ریالی را تا اطالع ثانوی ممنوع کند.
سی ریالی را یک نوع
خصوصی توقف ال
البته بخش
داند و معتقد اس���ت که بانک مرکزی
خودتحریمی می
سی ریالی را در
اندازی مجدد ال
تر راه
باید هرچه سریع
دستورکار قرار دهد.

مديركل دفتر توس����عه صادرات خدمات در سازمان
هاي
توس����عه تجارت ايران از تدوين فاز اول استراتژي
صادرات خدمات فني و مهندسي خبر داد.
روابط عمومي سازمان توسعه تجارت -سهراب
هاي دفتر توسعه صادرات
سليمي اظهار داشت :از اولويت
اي موثر با توجه به
خدمات طراحي راهبردهاي توس����عه
ريزي براي حضوري
تحوالت جهاني و وضعيت رقبا ،برنامه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بسته اول حمایتی بخش تولید باید به صورت كامل
اجرا شود

های حمایتی بخش تولید دیرتر از زمان مورد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینكه اجرای بس����ته
های مرحله اول مورد نظر اس����ت كه این امر ما را برای ورود
انتظار آغاز ش����ده ،گفت :اجرای كامل بس����ته
كند.
بخش تولید به مرحله دوم كمك می
ها
ایرن��ا -مهدی غضنفری افزود :وقتی در مرحل����ه اول موفق به تعویض تجهیزات انرژی بر كارخانه
ش����ویم در مرحله دوم تجهیزات نصب شده كافی است و به طور معمول واحد تولیدی به تجهیزات جدید
نیاز ندارد.
های حمایتی مرحل����ه اول را خ����وب پیاده كنیم
وی تصری����ح ك����رد  :بای����د تالش كنیم بس����ته
ه����ای قدیم را كنار گذاش����ته
ها فناوری
زی����را در ای����ن ص����ورت بس����یاری از واحدها و دس����تگاه
كنند ك����ه آنها را ب����رای فاز دوم
ه����ای جدی����د ب����ا مص����رف ان����رژی كمتر را نص����ب می
و فناوری
كند.
آماده می
هایی
تر وام
وزی����ر صنعت ،معدن و تجارت درعین حال گفت :امیدواریم صنعت گران هرچه س����ریع
ك����ه ب����ه آنها اختصاص یافته را دریافت كنند و نس����بت ب����ه تعویض تجهیزات خود اق����دام كنند ،به
هرح����ال ای����ن قانون برای پنج س����ال بود كه كل اصالحات ناش����ی از این قانون ظرف این پنج س����ال
باید دنبال شود.

نه ،به نیابت از صنف
ایمان بیک

فاز اول استراتژيهاي صادرات خدمات فني و مهندسي تدوین شد
تر در بازارهاي با ريس����ك كمت����ر مانند بالروس،
قوي
عمان ،س����وريه ،ونزوئال و كش����ورهاي آفريقايي ،تالش
اي و حمايت
نامه
براي رفع مش����كالت بانكي و ضمانت
هاي بزرگ صادراتي است.
ها و شركت
از كنسرسيوم
هاي
س����ليمي با اش����اره به تدوين فاز اول استراتژي
ص����ادرات خدمات فني و مهندس����ي افزود :بيش از 60
هاي صادرات خدمات فني و مهندسي
درصد از استراتژي

ورود

تدوين شده است.
وي تصري����ح ك����رد :همچنين بي����ش از  50درصد
از تدوي����ن بس����ته حمايتي ارتقای نظ����ام تامين مالي
هاي صادركننده خدمات فني و مهندس����ي
ش����ركت
با بازارهاي كش����ورهاي اس��ل�امي ب����ا عامليت مركز
ه����اي بازرگاني نيز ب����ه پايان
مطالع����ات و پژوهش
رسيده است.

اولین جشنواره تخصصی صادرات برگزار میشود

اولین جشنواره تخصصی صادرات  25تا  27بهمن ماه امسال با رویکرد ترسیم تجارت خارجی ایران در سال  91برگزار میشود.
مهر -اکبر مرادی از برگزاری اولین جش���نواره تخصصی صادرات در  25تا  27بهمن ماه خبرداد و گفت :این جش���نواره متشکل
از س���ه همایش با عناوین جهاد اقتصادی با رویکرد بهرهوری ،چش���مانداز صادرات ایران در سال  1391و اجالس شورای هماهنگی
مدیران و مس���ووالن حوزه تجارت خارجی برگزار میش���ود.دبیر اولین جش���نواره تخصصی صادرات افزود :بر این اساس ،اجالس
شورای هماهنگی تبلیغات و اطالعرسانی تجارت خارجی  14و  15دیماه سال جاری در کیش برگزار خواهد شد ،در این اجالس
مدیران و روابط عمومیهای حوزه تجارت خارجی کش���ور ش���امل س���ازمانها و نهادهای دولتی و بخشخصوصی حضور خواهند
داش���ت.وی تصریح کرد :این نشس���ت با محوریت بررسی راههای دستیابی به یک استراتژی واحد تبلیغاتی و اطالعرسانی در حوزه
تجارت خارجی تشکیل میشود.مرادی گفت :هدف اصلی در برگزاری این جشنواره ایجاد مقدمات تشکیل دبیرخانه دایمی روابط
عمومیهای حوزه تجارت خارجی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزههای مربوطه با توجه به شرایط خاص تجاری کشور است.

شرکتهای برتر اینترنتی آذرماه اعالم شدند

برترین شرکتهای ارایهدهنده سرویس اینترنت در آذرماه امسال براساس تست سنجش سرعت که از سوی کاربران اینترنتی
انجام شده است ،مشخص شدند.
متما -مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور با راهاندازی سرویس سنجش سرعت اینترنت ،هر ماه شرکتهای برتر ارایهدهنده
خدمات اینترنت را از لحاظ متوس���ط س���رعت و کیفیت ارس���ال اینترنت به کاربران ارزیابی می کند و در این زمینه از تستی که از
سوی کاربران انجام میشود ،کمک میگیرد.
براین اساس کاربران اینترنت با تست و اطالع از سرعت واقعی اینترنت خود که از طریق دانلود نرمافزار ایرانی سنجش سرعت
اینترنت امکان پذیر اس���ت می توانند در این ارزیابی ش���رکت کنند.در این نوع آزمایش کاربر با اس���تفاده از مرورگر خود به سرور
س���نجش متصل ش���ده و دو طرف نرمافزار سنجش با تبادل بستههای مشخصی از اطالعات و زمانبندی ارسال و دریافت بستهها،
متوس���ط س���رعت اتصال کاربر را محاسبه میکند که سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت
خالی خط) در طول زمان آزمایش است.تس���ت س���نجش س���رعت اینترنت از آن جهت حایزاهمیت است که چنان چه بخشی از
پهنای باند ارایه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد
بود .نگاهی به س���رویسهای ارایه ش���ده از سوی شرکتهای برتر اینترنتی طی یک سال گذشته از افزایش تعداد سنجش سرعت
اینترنت از س���وی کاربران حکایت دارد؛ به نحوی که این موضوع باعث ش���ده تا شرکتهای ارایهدهنده خدمات به این کاربران به
دلیل افزایش تعداد تس���تها با تفاوت چشمگیری نسبت به دیگر شرکتها در صدر برترین ارایهدهندگان جای گیرند.در جداول
برترین ارایهدهندگان اینترنت در آذرماه امس���ال بیش���ترین تستهای انجام گرفته مربوط به کاربران اینترنت با پهنای باند 512
کیلوبیت بر ثانیه بوده و ش���رکتهای ش���اتل ،پارس آنالین و ایرانسل و ارتباطات مبیننت در اکثر بازههای زمانی و در پارامترهای
مختلف موفق به ارایه خدمات مطلوب به مشترکان خود شدهاند.پیش از این نیز قرار بود تست سنجش سرعت مشترکان GPRS
موبایل انجام ش���ود که به نظر میرس���د هنوز اپراتورهای موبایل در جمع سرویسدهندگان برتر اینترنتی قرار نگرفتهاند و حضور
ایرانسل در جمع برترین سرویس دهندگان مربوط به ارایه سرویس اینترنت وایمکس این اپراتور میشود.در آذرماه امسال مرکز
متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت را در سه بازه زمانی و چهار گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت  64کیلوبیت،
 128کیلوبیت 256 ،کیلوبیت و  512کیلوبیت بر ثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهندههای اینترنتی دایل آپ،
 ADSLو وایمکس را اعالم کرد.براین اساس شرکتهای ش���اتل و پارس آنالین سرویسدهندگان برتر برای سرعت دسترسی
 64کیلوبیت بر ثانیه و در بازههای زمانی مختلف ش���ناخته ش���دند و برای سرعت  128کیلوبیت بر ثانیه عصر انتقال دادهها ،پارس
آنالین ،ارتباطات مبین نت و ایرانس���ل برای بازه زمانی یک تا  8صبح و  8تا  16بعدازظهر انتخاب ش���دند و در بازه زمانی  16تا 24
نیز عصر انتقال دادهها ،پارس آنالین ،ارتباطات مبیننت ،ایرانس���ل ،نداگستر صبا و آسیاتک سرویسدهندگان برتر سرعت 128
کیلوبیت برثانیه بودند.عالوه بر این شرکتهای شاتل و پارس آنالین برای بازه زمانی یک تا  8صبح ،شاتل ،پارس آنالین ،ایرانسل
و نداگس���ترصبا برای بازه زمانی  8تا  16بعدازظهر و ش���اتل ،پارس آنالین ارتباطات مبین نت و ایرانسل برای بازه زمانی  16تا 24
به عنوان برترین ارایه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی  256کیلوبیت بر ثانیه در آذرماه معرفی شدند .مرکز متما
ش���رکتهای عصر انتقال دادهها ،پارس آنالین ،توس���عه رسان پاسارگاد و شاتل را به عنوان سرویسدهندههای برتر برای سرعت
 512کیلوبیت بر ثانیه در بازه زمانی یک تا  8صبح انتخاب کرده و ش���رکتهای عصرانتقال دادهها ،پارس آنالین ،ش���اتل ،اندیشه
س���بز خزر ،توس���عه رسان پاسارگاد ،ارتباطات مبین نت ،ایرانس���ل و افرانت نیز سرویسدهندههای برتر به کاربران با این سرعت
در بازه زمانی  8تا  16بعدازظهر ش���دند .کاربران اینترنت پرس���رعت شرکتهای عصر انتقال دادهها ،پارس آنالین ،شاتل ،توسعه
رسان پاسارگاد ،شبکه ارتباط شبدیز ،ایرانسل ،ارتباطات مبین نت ،افرانت و نداگسترصبا را نیز به عنوان سرویسدهندههای برتر
سرعت  512کیلوبیت برثانیه در بازه زمانی  16تا  24در آذرماه انتخاب کردند.

واردات برای تولید و تولید برای صادرات معنی پیدا میکنند

رییس کل س���ازمان توس���عه تجارت ايران واردات برای تولید و تولید برای صادرات را رویکرد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در مدیریت واردات عنوان کرد.
روابط عمومي سازمان توسعه تجارت -حمید صافدل در سومین همایش راهکارهای تحقق اهداف صادرات غیر
ها ضمن ابراز تشکر و خرسندی از حساسیت بخش خصوصی نسبت به مسایل
نفتی با توجه به طرح هدفمندی یارانه
ها در اداره حکومت و هدایت اقتصادی کشور پا به عرصه اقتصاد
ها به واسطه مسوولیت دولت
اقصادی کشور گفت :یارانه
گذاشتند و در ایران نیز یارانهها به مقدار کم و برای کاالها و یا خدمات خاص وارد اقتصاد شد که بعد از گذشت سالیان
دراز از ورود این پدیده به اقتصاد در سالهای اخیر شاهد اختصاص حجم زیادی از درآمد کشور به این بخش بودیم.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :طرح هدفمند کردن یارانهها با هدف كاهش شكاف طبقاتي ،افزايش
سازي بودجه دولت و كاهش فساد ،جلوگيري
سهم بخش خصوصي در تولید ناخالص ملی ،توزيع عادالنه درآمد ،شفاف
رويه و هدررفت منابع و جلوگيري از تخريب محيط زيست و شدت آلودگي هوا به اجرا درآمد.
از مصرف بي
وی افزايش بهرهوري در نتیجه اصالح قيمتها و رقابت پذيري ،جلوگيري از قاچاق كاالهاي يارانهاي ،بهبود فناوري
و اصالح س���اختار توليد ،اصالح س���اختار درآمدي بنگاهها ،تغيير كاربري انرژي از مصرفي به توليدي ،افزايش صادرات
هاي آشكار و
هاي انرژي به دليل كاهش مصرف داخلي ،اصالح س���اختار پرداخت يارانهها ،شفافس���ازي يارانه
حامل
گذاريهاي
ها ،تامين منابع براي سرمايه
ها به دليل اصالح نس���بي قيمت
پنهان ،جهتگيري صحيح س���رمايهگذاري
زيربنایي و محروميت زدايي در كشور ،حركت به سمت مديريت مصرف انرژي و ايجاد يك نظام جامع تامين اجتماعي
را از مزایای این طرح بر شمرد.
صافدل همچنین پرداخت کمک هزينه نقدي به مصرفکننده ،واقعی شدن قیمتهای حامل انرژی ،افزایش نسبی
سطح عمومي قيمتها ،ایجاد برخی نوسانات در وضعیت اشتغال ،احتمال تعطیلی برخی بنگاههاي اقتصادي ضعیف
های پیش روی این طرح عنوان کرد و گفت :س���ه س���ال قبل از
و افزایش حجم نقدینگی در گردش کش���ور را از چالش
ها دولت با تشکیل ستادی به بررسی آثار و عوارض اجرای این طرح در همه سطوح
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه
جامعه پرداخته و سپس اقدام به اجرای طرح کرد.
های اقتصادی،
ها در تولید و تجارت افزود :افزايش کارايي بنگاه
ها و چالشهای هدفمندی یارانه
وی با اشاره به پیامد
کاهش قيمت تمام ش���ده کاالهای تولیدی و افزايش رقابت پذيري برخی محصوالت در میان و بلند مدت از مزایای
اجرای این طرح است.

نوش���ته مهن���دس
ناصرشاکرحس���ینی که
دی���روز در همین فناوران
به چاپ رس���ید ،نوشته
عجیبی اس���ت .نخست
اینک���ه نخس���تین بار
جوابیهای دریافت کردهایم
ک���ه موض���وعاش یک
گفتوگوس���ت و جالبتر
اینکه توضیحاتش نه درباره پاس���خ گفتوگو شونده حاضر و
ناظر ،که درباره سواالت گفتوگوست.
آقای شاکرحسینی هرچند در عنوان مطلب ،داشتن نیابت
از رییس س���ازمان را رد کرده (که درست هم هست و ایشان
بعید میدانم نیابتی از رییس سازمان نصر تهران داشته باشند،
نیابت از دیگران را نمیدانیم) اما در جایجای مطلب ،به جای
رییس س���ازمان نشسته است .مطلب ایشان را که میخوانی،
احساس میکنی ایش���ان خود را درپاسخگویی به سواالت
فناوران ،از خانم مهندس داننده ،دانندهتر و محقتر میداند.
میگوییم عجیب است چون این نوع نگاه را تا پیش از انتخابات
از مهندس شاکرحس���ینی سراغ نداشتیم و معموال از قلمها
و زبانهای دیگری برای این “ابراز حق” استفاده میشد.
ام���ا در مورد مطلبی که با عنوان “ن���ه به نیابت از خانم
مهندس داننده!” منتش���ر ش���د ،خود را ناگزیر از توضیح به
اهالی صنف میدانیم.
ی���ک -میگویند “ منظورتان از مخاطب كيس���ت؟ به
مخاطب چه ربطي دارد كه بداند در سازمان چه خبر است ؟ ...
كنجكاوي براي فهميدن اينكه “در س���ازمان چه خبر است”
با انگيزههاي غير كس���بوكاري ،كار به دست آن مخاطب
خواهد داد .توصيه مي كنم به چنان مخاطبي توجه نكنيد!”
 صنف فرهیخته فن���اوری اطالعات نمیدانم چطور بااین ادبیات استالینیستی کنار خواهد آمد .فکر میکنم “اتاق
شیش���های” خانم داننده که خیلی خوب هم تشریح شده و ما
هم بر مثب���ت بودن این رویکرد مهر تایید زدهایم ،برای دور
شدن از این نگاههای افراطی بوده است ،نگاهی افراطی که به
وضوح میگوید “ به مخاطب چه ربطي دارد” و بعد هم تهدید
میکند که “كار به دس���ت آن مخاطب خواهد داد” .مصادیق
دیگ���ر این نگاه افراطی ،هم در برخی رفتارهای صنفی دیده
شده و هم در مطلب مهندس شاکرحسینی موج میزند .به زرد
ب���ودن متهممان نکنند ،مصادیق این رفتار دیکتاتورمآبانه را
دوباره ذکر نمیکنیم .کافی است همین مطلب را یک بار دیگر
بخوانید و بعد با مراجعه به آرشیو شهریور و مهر ماه فناوران ،در
نوشتههای انتخاباتی سازمان نصر تهران پیبگیرید .در مورد
س���وال فناوران نیز از اهالی صنف میخواهیم با دقت  -نه در
کلمات که در محتوا -بخوانند تا منظور ما را از خروج کنترل
شده اخبار بیشتر دریابند.
دو -میگویند“ :طرح دغدغهها بر اساس “شنيدهها” كار
رس���انههاي زرد اس���ت .آن هم نه دغدغههاي رسانهاي ،كه
دغدغههاي نازل مخاطبان سطحي و عوام!”
 نویسنده مطلب که عالقه خود را به واکاوی معنی عباراتو کلمات پیش تر به رخ کش���یدهاند (مصداقش هم درمورد
“پدرخوانده” یادمان هست) بد نیست به معنای عبارت “رسانه
زرد” هم در منابع معتبر نگاهی بیندازند .نمیدانم ایشان اگر
وزیر ارشاد بودند تکلیف ما چه میشد! خدا را شکر که یک عضو
کمیس���یون نرم افزار سازمان نمیتواند روزنامهای را به دلیل
تشخیص زرد بودناش مجازات کند .ایشان دغدغههای شما
اهالی صنف را که هر روز در تماس با ما در روزنامه تان مطرح
میکنید “سطحی” و خود شما را “عوام” میداند .هرچند در
ج���ای دیگر در همین مطلب ،به مصلحت ،رای دهندگان به
اتحاد  15را روشنفکر میخواند .من نتیجه میگیرم که شما
صنف فناوریاطالعات روش���نفکرید اگر به گروهی رای داده
باش���ید؛ و سطحی و عوامید اگر دغدغههای خود را با فناوران
مطرح کرده باش���ید .حاال این دیگر با شماست که اگر کسی
مرتب رس���انه صنف فرهیخته و روشنفکر فناوری اطالعات
را “زرد” بخواند ،جواب مدعی را چگونه بدهید .ایش���ان گویا
آنقدر عصبانی اس���ت که فراموش ک���رده صنف چندین بار
این روزنامه “زرد” را با رای قاطع اعضا ،روزنامه رس���میخود
انتخاب کرده است.
س���ه – میگویند":اقليت بايد قبول كند كه ديدگاهها و
رويكردش به امور مردود شده و راي نياورده است! تعارف كه
نداريم .اقليت محترم ،لطف كند و در صحنه حضور داش���ته
باشد ،اوضاع را رصد كند".
 عصبانی نش���وید .آقای شاکرحسینی کمی احساساتیش���دهاند ،همین! و به دلیل این احساساتی شدن دموکراسی
را با دیکتاتوری اکثریت اشتباه گرفتهاند احتماال .شما اهالی
صنف اگر با روالی و فرآیندی مشکل دارید ،بنشینید و "رصد
کنید و حتما در صحنه حضور داشته باشید" تا در سال 1393
بخت دولتتان بدمد .این ادبیات برای ما که آشناس���ت ،برای
شما صنف آی تی چطور؟
چهار -میگویند ":در اين ترديد شما يك باگ معرفتي هم
وج���ود دارد! برنامه آن اوراقي كه در فضاي انتخابات چاپ و
بر در و ديوار شهر و رسانهها ،منتشر مي شود نيست  .برنامه
يك فرآيند است نه يك پديده!"
 آفتاب آمد دلیل آفتاب .دوس���تان صنفی به برنامهایتبلیغاتی رای داده اند که بر در و دیوار آگهی شده بود ،درست
است؟ سوال ما هم این بود که چگونه این برنامه تبلیغاتی به
برنامه عملیاتی تبدیل ش���ده است .این سوال کامال فنی بود
و قبال نیز در مطلبی آن را تش���ریح کرده بودیم .حاال اینکه
هم صنفی شما با احساس���ات لطیفشان ،مطایبه کردهاند
و "پ ن پ" بار این س���وال فنی میکنند ،نش���ان از ظرفیت
انتقادپذیری دارد که در خانم داننده سراغ داریم و در مطلب
آقای شاکرحسینی به چشم نمیآید.
ختم کالم ،اگر مهندس ش���اکر حسینی ،بزرگوارانه به
جای صنف نشس���تهاند و پاسخ دادهاند ،بگذارید یک بار هم
که شده ،فناوران به نیابت از صنف به ایشان بگوید" :نه،آقای
شاکرحس���ینی .صنف فناوری اطالعات این ادبیات و شیوه
استدالل را نپسندیده و نخواهد پسندید".
بگذاری���د به همین میزان بس���نده کنیم .رویه فناوران
نبوده اس���ت که به چنین مطالبی پاسخ بگوید .امیدواریم این
توضیح ه���م هیچ کدام از اهالی صنف که فناوران را روزنامه
معتمدشان میدانند ،دلگیر نکرده باشد.

