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هشدار رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا

 کالهبرداری در فضای مجازی تحت عنوان 
حمایت از نامزد های انتخاباتی

این روز ها حال و هوای کشور به شدت تحت تاثیر انتخابات پیش رو قرار گرفته و هر جا که 
باشیم صحبت از این رویداد مهم است. با توجه به گسترده تر شدن فضای مجازی نسبت 
به سال های گذشته، بدون شک تمامی افراد توجه ویژه ای به این بستر خواهند داشت و 
هر نامزد انتخاباتی جدا از مدیریت فضای حقیقی باید هوشمندی خاصی در فضای مجازی 
داشته باشد. به تازگی رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان در 
خصوص کالهبرداری برخی افراد سود جو تحت عنوان حمایت از نامزد های انتخاباتی با 
راه اندازی سایت ها و کانال های شبکه های اجتماعی هشدار داد. به گزارش ایسنا سرگرد " 
حمید کیانی " در تشریح این خبر اظهار داشت: با توسعه شبکه های اجتماعی و راه اندازی 
گروه های حمایتی در زمان انتخابات شاهد ایجاد صفحاتی به نام برخی از کاندید ها و افراد 
معروف و شناخته شده در فضای مجازی هستیم که بعضاَ این صفحات متعلق به این افراد 
نیست و فقط به نام آن ها درست شده و فعالیت می کنند. فعالیت هایی که از سوی این افراد 
دنبال می شود، گاهاً فعالیت های سودجویانه است و در برخی موارد با انگیزه های مالی و با 
درخواست کمک از کاربران و بدون اطالع این افراد انجام می شود. سرگرد حمید کیانی 
ادامه داد: برخی از مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع و ایجاد صفحات جعلی 
به نام برخی از نامزد های انتخاباتی و مقامات دولتی به دنبال عملی کردن اهداف مجرمانه 
خود هستند؛ اهدافی که با جعل هویت افراد معروف و مطرح اجتماعی امکان پذیر می باشد. 
وی افزود: کاربران و هموطنان عزیز باید مراقب فعالیت این افراد باشند و در عضویت یا 
فعالیت و تبلیغات پیرامون صفحات جعلی نامزد ها و مقامات دولتی و حکومتی و چهره های 
معروف مورد عالقه خود و کمپین های انتخاباتی بیشترین مراقبت را داشته باشند تا در 
از  برخی  بودن  جعلی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این  نشوند.  گرفتار  سایبری  مجرمان  دام 
این صفحات گفت: افرادی که در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل 
نامزد های انتخاباتی و نمایندگان مجلس و...، بدون اطالع آن ها و اخذ مجوز های مربوطه، 
سایت یا کانال درست می کنند با طرح شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد 
پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتای   ناجا 
در ادامه به برخی از کالهبرداری های متصور اشاره کرد و گفت: انگیزه اصلی این افراد 
تخریب چهره های معروف بوده و سعی دارند با انتشار مطالب کذب فضای انتخاباتی را علیه 
کاندیدای مورد نظر متشنج کنند. سرگرد کیانی کسب منافع مالی را یکی دیگر از اهداف 
افراد سودجو برشمرد و در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز از واریز 
وجه نقد به تقاضای سایت های جعلی فوق در فضای مجازی تحت هر عنوانی خودداری 
کرده و هرگز عکس و مطالب شخصی و محرمانه خود را برای این صفحات ارسال ننمایند. 
وی بهترین راه اطالع رسانی و کسب اطالعات در مورد نامزد های انتخاباتی را رسانه های 
معتبر دانست و گفت: رسانه ها در این میان می توانند نقش بسیار موثری در اطالع رسانی 
نامزد های انتخاباتی و صفحات اصلی آن ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشته 
در  انتخاباتی  ستاد های  گفت:  انتخاباتی  ستاد های  به  توصیه  در  مسئول  مقام  این  باشند. 
صورت نیاز به ایجاد کانال ها و گروه های تبلیغاتی برای کاندیدای مورد نظر، الزم است 
بعد از اخذ مجوز های الزم از مبادی ذی صالح، در زمان تعیین شده اقدام به تبلیغ نمایند. 
سرگرد کیانی در پایان گفت: هموطنان عزیز جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
سایت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir بخش آموزش مراجعه کنند. همچنین 
فوریت های  مرکز  لینک  طریق  از  را  آن  می توانند  مشکوک  موارد  با  مواجهه  صورت  در 

سایبری، گزینه ثبت گزارش مردمی به پلیس فتا اعالم کنند.

دارایی  به عنوان  شرکت ها  ترازنامه  در  محصوالت  درج 
مناقشه  محل  حسابرسان،  از  بسیاری  توسط  کماکان 
از  را  شرکت ها  اداره  و  راه اندازی  موضوع  این  و  است 
یک  تازگی  به  می کند.  مشکل  دچار  زیان  و  سود  جنبه 
است:  گفته  رابطه  این  در  اطالعات  فناوری  کارشناس 
صنعت نرم افزار در سطح کالن فاقد استراتژی عملیاتی 
تمام  قیمت  است.  درآمدزایی  کار  و  کسب  مدل  صحیح 
سود  حاشیه  و  باال  بسیار  نرم افزاری  محصوالت  شده 
آن ها برای شرکت ها بسیار کم است. به طور کلی فعاالن 
صنعت فناوری اطالعات در کشور، نگاه عمیق به نیاز های 
محصوالت  دلیل  همین  به  و  نداشته  مصرف کنندگان 
نشده  تولید  مصرف کنندگان  دقیق  نیاز های  راستای  در 
و نیاز به محصوالت خارجی مطرح می شود. وی درباره 
کرد:  نشان  خاطر  افزاری،  نرم  محصوالت  قیمت گذاری 
محصوالت تولیدی به دلیل نداشتن مشخصه های مختلف 
هیچگونه  بازده  و  تکنولوژی  معماری،  کارکرد،  حوزه  در 
قیمت گذاری  تفاوت  علت  رو  این  از  نداشته،  طبقه بندی 
در  آن ها  اعالم  و  مصرف کننده  به  ارائه  برای  آن ها 
نیست.  مشخص  مشتریان  به  کاتالوگ ها  و  بوروشور ها 
قیمت فروش نرم افزار ها، قیمت واقعی نیست و قیمت های 
پوشش  است  ممکن  محصوالت،  توسط  شده  ارائه 
مصرف کننده  طرفی  از  ندهد،  را  آن ها  تولید  هزینه های 
ندارد. نرم افزار  بابت  باال  مبلغ  پرداخت  به  عادت 

تعریف نشدن سیستم گمرکی مناسب
این کارشناس با انتقاد از مناسب نبودن سیستم گمرکی 
داد:  ادامه  صادرات،  از  حمایت  و  واردات  کنترل  برای 
داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  برای  صنایع  همه  در 
تعرفه های حمایتی برای واردات وجود دارد که از طریق 
گمرک لحاظ می شود اما در حوزه صنعت تولید نرم افزار، 
گمرک امکان شناسایی آنچه که به داخل وارد می شود 
را نداشته و محصوالت از طریق اینترنت به راحتی برای 
هیچ  طرفی  از  می شود،  فراهم  داخلی  مصرف کننده 
تعرفه مدونی برای این صنعت از طرف نهاد های نظارتی 
واردات تدوین نشده است. اگرچه در قانون سازمان های 
داخلی  معادل  که  محصوالتی  از  شدند  مکلف  دولتی 
آن ها وجود دارد استفاده کنند ولی در این که آیا محصول 
ابهام  همیشه  خیر،  یا  نیازهاست  با  متناسب  داخلی 
وجود داشته و به تبع آن امکان خرید محصول خارجی 
توجیه پذیر است. از این رو تولید کننده داخلی همواره در 
محصول  جایگزینی  یا  واردات  هجوم  ریسک  معرض 
خارجی با محصول خود قرار دارد. از طرفی راه حل این 
از  ساله  چند  حمایت های  با  دیگر  صنایع  در  چالش ها 
صنعت در مورد واردات انجام پذیرفته که هم طی چند 
سال صنایع داخلی خود را به بلوغ و توانمندی برسانند و 
هم بعد از چند سال با فضای رقابتی شرکت های داخلی 

دچار رخوت و انحصار نشوند.

 مالکیت معنوی محصوالت نرم افزاری
 جدی گرفته نمی شود

مالکیت معنوی محصوالت نرم افزاری توسط شرکت ها 
جدی گرفته نمی شود و چه تولید کننده و چه مصرف کننده 
مسائل  با  مرتبط  فرآیند های  شدن  بوروکراتیک  درگیر 
قانونی این موضوع نمی شوند. به همین دلیل کپی برداری 
از محصوالت با قیمت فروش پایین همواره تولید کننده را 
تهدید می کند. بوروکراتیک بودن استفاده از مزایای مرتبط 
با شرکت های دانش بنیان نیز گاهی هزینه و فایده برای 
توجیه صرف انرژی الزم را فراهم نمی کند. باید نسخه های 
کامل  طور  به  سازمان ها  از  افزاری  نرم  محصوالت  کپی 

جمع آوری گردد.

قوانینی که نیاز به اصالح دارند
ترازنامه  در  محصوالت  درج  شد،  اشاره  که  همانگونه 
از  خیلی  توسط  کماکان  دارایی  عنوان  به  شرکت ها 
حسابرسان محل مناقشه است و این موضوع راه اندازی و 
اداره شرکت ها را از جنبه سود و زیان دچار مشکل می کند 
ترازنامه  در  افزاری  نرم  محصوالت  انعکاس  که  چرا 
عملکرد  و  زیان  و  سود  هموار سازی  جهت  در  شرکت ها 
برای  نرم افزاری  شرکت های  است.  مؤثر  بسیار  مدیران 
تولید محصول نگاه همه جانبه مالی، فنی، قانونی، کسب 
و کار و بازاریابی ندارند و در حوزه کسب و کار، بسیاری از 
شرکت ها می توانند با شراکت راهبردی قیمت تمام شده 
بازار  انتخاب  با  بازاریابی  حوزه  در  بیاورند،  پایین  را  خود 
درست و بررسی سهم آن، بازار مناسبی را هدف گذاری 
حوزه  ذی صالحان  باید  قانون گذاری  سطح  در  کنند. 
شرکت های  که  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  قانونی 

نرم افزاری وام یا قرض نمی خواهند و نگاه های حمایتی 
خود را به سمت توجیه اقتصادی فعالیت های شرکت های 
به  توجه  با  کنند.  معطوف  آن ها  درآمدزایی  و  نرم افزاری 
بسیاری  در  انفورماتیک  عالی  شورای  رتبه بندی  این که 
بسیاری  نقش  افزاری  نرم  شرکت های  فرآیند های  از 
بر است،  زمان  و  طوالنی  معموال  آن  اخذ  فرآیند  اما  دارد 
در  و  یابد  افزایش  سال  سه  تا  شرکت ها  رتبه  اعتبار  اگر 
قبل  رتبه بندی  درخواست  امکان  شرکت  تمایل  صورت 
زیادی  قسمت  باشد،  امکان پذیر  مذکور  دوره  اتمام  از 
شد.  خواهد  حل  مورد  این  در  شرکت ها  مشکالت  از 
بخشنامه 14/3 سازمان تأمین اجتماعی در مورد حمایت 
نرم  شرکت های  که  است  بنیان  دانش  شرکت های  از 
افزاری در صورت دانش بنیان بودن می توانند از سازمان 
اجتماعی  تأمین  سازمان  کنند.  دریافت  اجتماعی  تأمین 
اعمال  خصوص  این  در  بیشتری  حمایت های  می تواند 
کند. همچنین ماده 3 آئین نامه قانون معافیت از پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها مصوب 1369 هیئت 
معافیت 20  از  نفر  پنج  زیر  بنگاه های  برخی  که  وزیران 
نفر  پنج  محدودیت  می شوند،  برخوردار  بیمه  درصدی 
فهرست  به  نیز  افزاری  نرم  شرکت های  و  شود  برداشته 
شرکت های مشمول این آیین نامه اضافه شوند. به طور 
قانون  تولید،  موانع  رفع  همچون  قوانینی  نظر  به  کلی 
مصوب  بنیان  دانش  مؤسسات  و  شرکت ها  از  حمایت 
1389 مجلس شورای اسالمی و معافیت هایی همچون 
ماده 132 اصالحی قانون مالیات های مستقیم باید به طور 
یکپارچه و با یک انسجام تداوم کسب و کار شرکت های 
نرم افزاری را حمایت کرده تا صنعت به بلوغ و سودآوری 
الزم جهت اثر در تولید ناخالص ملی و اشتغال داشته باشد.

صنعت نرم افزار در سطح کالن، فاقد استراتژی عملیاتی صحیح 
مدل کسب و کار درآمدزایی است

 قوانینی که در حـوزه نرم افزار
احتیاج به اصالح دارند


