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موانعی بر سر مشاغل حوزه آی تی
گفـت:  رایانـه ای  صنفـی  نظـام  مجـازی  فضـای  کمیسـیون  مسـئول 
قانـون کار بـرای فعالیت هـای کارگـری و صنعتـی تدوین شـده اسـت 
و ایـن قانـون بـرروی روابـط کارفرمـا و کار منـد سـایه انداختـه اسـت. 
کارفرمـا بایـد حـق داشـته باشـد کـه نیـروی غیرمفیـد را حـذف کنـد. 
مهرداد سـیجانی با اشـاره بـه نقش بخـش خصوصی در اشـتغالزایی در 
حـوزه IT اظهـار کـرد: بخش خصوصـی می تواند اشـتغال پایـدار همراه 
بـا بهـره وری بـاال ایجـاد کند. بسـیاری از مشـاغل بـه این صـورت به 
وجـود آمده انـد کـه کار منـد یـا کارگر ا ز سـاعت 8 تا 17 سـر کار باشـد 
امـا بـه بهـره وری و فعالیتـی کـه در ایـن زمان انجـام می دهـد توجهی 
نمی شـود. وی در همیـن رابطـه افـزود: بخـش خصوصـی این اشـتغال 
را قبـول نـدارد و تنهـا به دنبـال این اسـت که فـرد در زمـان کار بتواند 
بـرای سـازمان منفعـت ایجـاد کنـد. بـه همیـن دلیـل تنهـا اشـتغالی 
خصوصـی  بخـش  را  می شـود  کشـور  اقتصـاد  پیشـرفت  باعـث  کـه 
ایجـاد می کنـد. مسـئول کمیسـیون فضـای مجـازی نصـر با اشـاره به 
این کـه سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد اشـتغال در حـوزه IT بـه صرفـه 
اسـت، ادامـه داد: در صنایـع سـنگین بـرای ایجاد اشـتغال بایـد میلیون 
دالری سـرمایه گذاری کـرد. در صورتـی کـه در ایـن حـوزه بـدون نیاز 
بـه سـرمایه زیـاد می تـوان اشـتغال پایـدار و بـا افزایـش GDP ایجـاد 
کـرد. سـیجانی بـا تاکیـد بر این کـه بـرای اسـتفاده از ظرفیـت بخـش 
خصوصـی بـرای ایجـاد اشـتغال بایـد موانع پیـش رو را برداشـت افزود: 
خصوصـی  راه بخـش  سـر  کـه  مختلفـی  موانـع  از  بلندباالیـی  لیسـت 
اسـت، موجـود اسـت کـه بایـد برطرف شـود. بخـش خصوصـی اکنون 
بـا بسـیاری از نهاد هـای حاکمیتـی از جملـه وزارت صنعـت، معـدن و 
وزارت  اجتماعـی،  رفـاه  و  تعـاون  کار،  وزارت  ارشـاد،  وزارت  تجـارت، 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، دارایـی و حتـی گمـرک درگیر اسـت. 

افـزود:  رابطـه  همیـن  در  نصـر  مجـازی  فضـای  کمیسـیون  مسـئول 
بـرای این کـه ایـن موانـع برطـرف شـوند، نیـاز بـه تصمیم جـدی تمام 
طرف هـای درگیـر اسـت. اگـر ایـن مشـکالت برطرف شـود، بـا توجه 
بـه ظرفیـت حـوزه ICT و سـودآوری بـاالی آن هـا هر کسـی تشـویق 
می شـود کـه بـه جـای سـفته بازی، خریـد ملـک و گذاشـتن پـول در 
بانـک، سـرمایه خـود را در ایـن حوزه بـه کار گیـرد. وی با بیـان این که 
قانـون کار بـرای فعالیت هـای فنـی و علمی تدوین نشـده اسـت، ادامه 
داد: قانـون کار بـرای فعالیت های کارگری و صنعتی تدوین شـده اسـت 
و ایـن قانـون روی روابط کارفرما و کار مند سـایه انداخته اسـت. کسـی 
کـه سـاعت 8 سـر کار می آید، باید اسـترس پیشـرفت داشـته باشـد نه 
این کـه خیالـش راحـت باشـد کـه تـا آخـر سـال بیمه اسـت و قـرارداد 
دارد. کارفرمـا باید حق داشـته باشـد که نیـروی غیرمفیـد را حذف کند. 
سـیجانی بـا اشـاره بـه مشـکالت بخـش خصوصـی بـا گمـرک گفت: 
خرید هـای ایـن بخـش از نظـر مالـی ارزش باالیـی نـدارد امـا بـرای 
خریـد و فـروش 200 دالری آنالیـن مجبوریـم LC باز کنیـم، همچنین 
بـرای خریـد نرم افزار اینترنتـی خارجی کـه از گمرک رد نمی شـود و به 
طریـق آنالیـن منتقل می شـود، مشـکالتی به وجـود آمد. زیرا سیسـتم 
گمـرک نمی توانـد ایـن نـوع نقـل و انتقـاالت را تعریف کند. بـه همین 
دلیـل گمـرک و برخـی نهاد هـای حکومتی باید سیسـتم خـود را به روز 
کننـد. مسـئول کمیسـیون فضـای مجـازی نصـر درباره مشـکالتی که 
ایـن موارد بـرای شـرکت های خصوصی به وجـود آورد، اظهـار کرد: به 
دلیل همین مشـکالت بسـیاری از شـرکت های خصوصی فعـال در این 
حـوزه بـرای زنـده ماندن مجبـور به انجـام کار هایـی شـده اند، از جمله 
این کـه بـه جای تـالش بـرای تولید نرم افـزار جدید به سـمت نوشـتن 

اتوماسـیون اداری بـرای فـروش بـه شـرکت های دولتـی رفته انـد.

J    کـودکان بـرای  می تـوان  چگونـه  بایـت،  سـام   
قـرارداد؟  7 وینـدوز  در  را  محدودیت هایـی 

ممکـن اسـت در رایانـه خـود نـرم افزار هایـی داشـته باشـید کـه یـا بـه 
دالیـل اخالقـی یا بـه دلیل اهمیـت بـاالی آن نخواهید فرزندان شـما به 
آن ها دسترسـی داشـته باشـند حال اگر سیسـتم عامل رایانه شـما ویندوز 
هفـت باشـد می توانیـد مشـخص کنید کـودکان فقط بـه نـرم افزار های 
جلوگیـری  بعـدی  مشـکالت  از  تـا  باشـند  داشـته  دسترسـی  خاصـی 

کنید. بـرای ایـن منظـور می توانیـد بـه روش زیـر عمـل کنید:
ابتدا وارد مسیر زیر شوید:

Control Panel \ User Accounts and Family Safety\ 

Parental Controls

کلیـک  سـاخته اید  خـود  فرزنـد  بـرای  کـه  کاربـری  نـام  روی  سـپس 
 on، enforce current گزینه Parental Control قسـمت در  و  کنیـد 

کنیـد. setting را فعـال 

 Allow and block specific گزینـه  روی  حـال 
شـما  برابـر  در  برنامه هـا  از  کنید. لیسـتی  programs کلیـک 

گشـوده می شـود کـه بـه سـادگی بـا قـراردادن یـک تیـک بـرای 
کنیـد  فعـال  را  مربوطـه  توانسـت نرم افزار  خواهیـد  کـدام  هـر 
بـرای  را  مذکـور  نرم افـزار  از  اسـتفاده  اجـازه  ترتیـب  ایـن  بـه  و 
کـه  دارد  وجـود  افـزاری  نـرم  اگـر  نماییـد  فراهـم  خـود  فرزنـدان 
کـردن  کلیـک  بـا  می توانیـد  اسـت  نشـده  ظاهـر  لیسـت  ایـن  در 
بـر روی Browse آن نرم افـزار را بـه لیسـت اضافـه نماییـد. توجه 
داشـته باشـید کـه همـه نـرم افزار هـای مـورد نیـاز فرزنـد خود را 
بایـد فعـال کـرده باشـید وگرنـه وینـدوز هفت خـود به خـود آن را 

می کنـد. مسـدود 

یک لپ تاپ برای طراحان

ZenBook Pro «لپ تاپ «ایسوس
UX501VW، یکی از لپ تاپ های زیبا و شکیل این 
پیشین  مدل های  شبیه  آن  طراحی  که  است  شرکت 
ذنبوک است. بدنه تمام فلزی و باریک آن برای رقابت با 
مک بوک اپل ساخته شده است. امکانات سخت افزاری 
موجود  قطعات  جدیدترین  از  استفاده  خوب،  بسیار 
QHD از  تصویر  دقت  با  صفحه نمایش  و  بازار  در 
دستگاه  این  است.  لپ تاپ  این  چشمگیر  ویژگی های 
از پردازنده نسل ششم اینتل یعنی Skylake و سری 
گیگاهرتز   3,5 تا   2,6 فرکانس  محدوده  با   Core i7
گیگابایت  دستگاه 12  این  رم  حافظه  است.  برده  بهره 
است. حافظه هیبریدی متشکل از یک ترابایت حافظه 
سرعت   ،SSD حافظه  گیگابایت   128 و  هارددیسک 
در  را  اطالعات  انتقال  همچنین  و  دستگاه  بوت آپ 

زمان کوتاهی فراهم می کند. برای کار های گرافیکی، 
مدل  با   NVIDIA شرکت ساخت  گرافیکی  پردازنده 
حافظه  گیگابایت   4 و   960M  GeForce GTX
اختصاصی استفاده شده است که می توان گفت تقریبا 
گرافیکی  کار های  برای  و  برمی آید  کاری  پس هر  از 
 15,6 صفحه نمایش  است.  مناسب  بازی ها  و  سنگین 
اینچی با دقت QHD از نوع لمسی با قابلیت چند لمس 
همزمان، تجربه تصویری فوق العاده و رنگ هایی زنده 
را به کاربر می دهد. باریک بودن این دستگاه می تواند 
این  بلندگو های  باشد.  نوری  درایو  نبود  برای  توجیهی 
SonicMaster استفاده  تکنولوژی  از  هم  لپ تاپ 
می کند که صدای خوب و شفافی را به وجود می آورد. با 
توجه به قطعات سخت افزاری و امکانات، این دستگاه 

در رده مالتی مدیا قرار می گیرد.

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
ASUS ZenBook Pro UX501VW

Intel® Core™ i7-6700HQ(6M Cache,2.60 GHz)Processor

12GB DDR4RAM

128GB SSD+1TB HHDHARD

Nvidia Geforce GTX 960M-4GB DDR5VGA

15.6" IPS LCD(3820*2160)Multi-touchMONITOR

-OPTICAL DRIVE

2 MegaPixelWEBCAM

96Wh lithium-polymerBattery

6+ Hours of Computing SatisfactionLong battery life

Microsoft Windows 10 Home 64-bitOperating system

Thunderbolt 3 and USB 3.1 – on a single Type-C port!Ports

2.26 KgWeight


