
سند توسعه خدمات دیجیتال
 در نوبت تصویب 

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین س����ند 
الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این 
طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای 

مجازی مطرح می شود.
مهر - عباس آسوشه با بیان اینکه سند الزامات 
توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطالعات 
از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده 
است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای 
عالی فضای مجازی اس����ت و به زودی تصویب و به 
دستگاه های مرتبط ارایه دهنده خدمات دیجیتال، 

ابالغ می شود.
معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق 
با این سند، هر دس����تگاه به فراخور سرویس ها و 
خدمات دیجیتالی که ارایه می کند موظف است که 

تکالیفی را نیز اجرا کند.
وی با بیان اینکه تمامی  خدمات و سرویس های 
دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطالعات 
رشد و توس����عه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه 
خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی 
ش����بکه ملی اطالعات پیاده س����ازی می شوند. این 
خدمات ش����امل خدماتی مانند دولت الکترونیکی، 
 س����المت الکترونیک����ی، تج����ارت الکترونیکی و

 غیره می شود.
آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه ای که دستگاه های 
اجرایی و حاکمیتی را به ارایه این خدمات بر بستر 
ش����بکه ملی اطالعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما 
هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، 
چارچوب ارایه خدمات هر دس����تگاه مشخص شده 
است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در 
صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه های 

مربوطه، ابالغ خواهد شد.

اطالعات کاربران امن شد
تامین امنیت سیم کارت ها 

با روش بومی
مدیرکل ایمنی شبکه اپراتور اول با بیان بکارگیری 
ماژول سخت افزاری امنیتی بومی برای نخستین بار در 
کشور، گفت: فرآیند تولید کلید، انتقال و ورود آن به 
سیم کارت و تجهیزات شبکه ارتباطی، باید به صورت 
امن انجام شود که با تولید HSM  بومی، این مهم 

تحقق یافته است.
ایسنا - محمد طالبی درباره نحوه  فعالیت ماژول 
HSM اظهار کرد: وظیف����ه اصلی HSM یا ماژول 
سخت افزاری امن، ذخیره سازی کلیدهایی رمزنگاری 
به صورت ایمن اس����ت که این موض����وع در تولید 
سیم کارت، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و 
با افشای کلیدهای یاد شده، امکان شنود اطالعات 

و نشت داده های سیم کارت وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی بسیار باالی 
فناوری و توسعه این مؤلفه، تولید آن تنها در تعدادی 
کشور محدود انجام می پذیرفت که اکنون به صورت 
بومی  تولید و در همراه اول به کار گرفته شده است. 
کار این ماژول این است که این کلیدها را مدیریت 
و به صورت امن توزیع کند و اجازه هر نوع دستکاری 
و سرقت اطالعات را از روی سیم کارت که یک مؤلفه 
بسیار مهم در موبایل است، نمی دهد و از لو رفتن 

کلید جلوگیری می کند.
مدی����ر کل ایمنی ش����بکه اپرات����ور اول با بیان 
ویژگی های امنیتی ماژول سخت افزاری امنیتی گفت: 
در صورت اجرای حمالت سخت افزاری و نرم افزاری 
به منظور دسترسی به اطالعات داخلی  HSM، این 
قابلیت در آن وجود دارد که داده های خود را از بین 
برده و اطالعات داخلش را به صورت کامل حذف کرده 
و همچنین احتمال هر نوع دس����تیابی به کلیدهای 

داخل ماژول را هم تقریباً غیرممکن می کند.
طالبی با بیان این که همراه اول از این پس برای 
حفظ داده های امنیت س����یم کارت، از یک ماژول 
بومی و فرآیند خودکار انتقال کلید استفاده می کند، 
افزود: ضروری است تولید، انتقال و ورود کلید روی 
سیم کارت و تجهیزات به صورت امن انجام پذیرد که 
به همین دلیل همراه اول تا قبل از این، این کار را 

به صورت دستی انجام می داد.
وی ادامه داد: نش����ت این کلیده����ا که پیش تر 
برای برخی از اپراتورها اتفاق افتاد، می تواند حریم 
خصوصی مشترکین را به مخاطره انداخته و منجر به 
دسترسی به بخشی از داده های مشترک و اطالعات 
مکالمه آن ها ش����ود. از این رو این ش����رکت تولید 
کلیدهای حیاتی سیم کارت به صورت خودکار، انتقال 
امن آن ها به مجموعه های تولید سیم کارت داخلی و 
نگهداری آن توسط پیمانه سخت افزاری امن بومی را 
در اولویت ق����رار داده و در ح����ال حاضر نگهداری 
کلیه کلیدها در HSM بومی  ای����ن مهم را تحقق 

بخشیده است.
مدیر کل ایمنی ش����بکه اپراتور اول با بیان تولید 
HSM بومی در یک پروژه پنج ساله در همراه اول 
تصریح کرد: به محض اتمام تولید پیمانه سخت افزاری 
امن، اولین سری س����یم کارت ها با استفاده از این 
مؤلفه و امنیت حاصل از آن تولید و کلیدهای جدید 
سیم کارت نیز منتقل شد. در همین راستا تاییدیه 
واحد بازاریابی نیز دریافت شد که این کار به لحاظ 
کاماًل اتوماتیک انجام پذیرفت����ه و همچنین تولید 

داخل است.
طالبی ادامه داد: در حال حاضر در فرآیند اجرای 
س����فارش ۸۰ هزارتایی با این پیمانه سخت افزاری 
امن هس����تیم و پس از آن کلیه اطالعات به مؤلفه 
جدید منتقل و محصوالت غیر بومی از چرخه تولید 
سیم کارت های اپراتور اول حذف خواهد شد. با توجه 
به سرمایه گذاری همراه اول به منظور تولید و حفظ 
حریم خصوصی مش����ترکین، این آمادگی برای این 
شرکت وجود دارد که دیگر اپراتورها و شرکت های 
نیازمند فرآیند تولید کارت هوشمند نیز از این مؤلفه 

بومی  شده استفاده کنند. 

تولیدکنندگان ارز مجازی
 باید هزینه برق را بپردازند

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: 
استخراج کنندگان ارز دیجیتال باید هزینه برق 

خود را با نرخ واقعی پرداخت کنند.
ایرنا - پی���ام باقری اف���زود: اکنون ماینرها 
)اس���تخراج کنندگان ارز دیجیتال( استخراج 
پول مجازی را با برق ارزان قیمت کش���ورمان 
انجام می دهند که ادام���ه این روند اجحاف در 
حق س���رمایه ها، منافع ملی و کشور است زیرا 
استخراج ارز دیجیتال با استفاده از برق ارزان 

ممکن می شود.
وی برخورد قهری با این نوع از کسب و کارها 
را نادرست ارزیابی کرد و گفت: باید استخراج 
کنندگان ارز مجازی در س���ازمان هایی خاص 
ساماندهی شده و آن گاه برق براساس تعرفه های 

واقعی برای آنها برق اختصاص داده شود.
باقری ادامه داد: اکنون این استخراج کنندگان 
به دلیل پایی���ن بودن تعرفه ب���رق در بخش 
کشاورزی به این سمت متمایل شده اند که این 

موضوع می تواند به ضرر کشور تمام شود.
نایب رییس سندیکای صنعت برق گفت: نباید 
با برخوردهای قهری این فعاالن را به س���مت 
استفاده از راهکارهایی خالف سوق داد بلکه باید 
هرچه سریعتر نسبت به سامان دادن آنها اقدام 
کرد. وی افزود: اکنون به دلیل نبود سازماندهی 
مناسب در این بخش روز به روز شاهد بیشتر 
شدن فعالیت این نوع کسب و کارها با استفاده از 

برق ارزان قیمت هستیم.
باقری با بی���ان اینکه اس���تخراج کنندگان 
ارز مجازی هم جزو کس���ب و کارها محسوب 
می ش���وند ادامه داد: باید تعرفه های برق برای 
آنها واقعی محاسبه ش���ود تا آنها هزینه مصرف 
واقعی برق خود را پرداخت کنند نه آنکه با سوء 
استفاده از برق ارزان برای خود سودهای کالن 

رقم بزنند.

ضرورت ثبت نام همه خودروها 
در سامانه  »تهران من«

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
از پایان طرح »زوج یا فرد« در پایتخت خبر داد 
و گفت: از ابتدای تیر ماه طرح »محدوه کنترل 
آلودگی هوا« در محدوده  زوج یا فرد س���ابق 

اجرایی خواهد شد.
فناوران -  محسن پورس���یدآقایی با بیان 
اجرای ط���رح ترافیک ۹۸ از ابت���دای تیر ماه 
تصریح کرد: طرح ترافیک همانند سال گذشته 
در محدوده مرکزی شهر تهران اجرا می شود. با 
این تفاوت که از ابتدای تیرماه ۹۸ طرح »زوج 
یا فرد« حذف خواهد ش���د و به جای آن طرح 
»محدوده کنترل آلودگی هوا« در محدوده دوم 

اجرا می شود.
وی با تاکید بر پایان اج���رای طرح زوج یا 
فرد در پایتخت اظهارک���رد: در طرح مذکور، 
خودروهای پالک تهران در هر فصل ۲۰ روز)و 
خودروهای پالک غیر تهران ۱۵ روز( مجاز به 
تردد رایگان در محدوده دوم )زوج یا فرد سابق( 
هس���تند به طوری که زوج یا فرد بودن پالک 
خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد 

و مالک، صرفا تعداد روزهای ورود است.
معاون ش���هردار تهران بر ض���رورت ثبت نام 
خودروها در س���امانه  »تهران من« تاکید کرد 
و گفت: تمامی دارندگان خودروهای ش���خصی 
ساکن تهران همچنین ساکنان دیگر شهرها که 
با خودروی شخصی قصد سفر به تهران را دارند 
باید پیش از ورود ب���ه محدوده های ترافیکی 
اول و دوم در س���امانه »تهران من« به نشانی 
My.tehran.ir ثبت نام کرده باشند تا بتوانند 
از ۲۰ روز ت���ردد رایگان در مح���دوده  کنترل 

آلودگی هوا بهره مند شوند.
معاون شهردار تهران اظهارکرد: در سال ۹۸ با 
هدف تشویق بیشتر شهروندان به قانون مداری و 
کاهش موارد اعمال جریمه، با هماهنگی پلیس 
راهور ناجا، مهلت یک ماه���ه ای برای پرداخت 
عوارض طرح ترافی���ک و جلوگیری از جریمه 
در نظر گرفته شده اس���ت. بدین معنا که اگر 
ش���هروندانی با خودروی شخصی وارد محدوده 
طرح ترافیک شوند اما در حساب خود موجودی 
کافی نداشته  باش���ند، یک ماه مهلت دارند که 
بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال 
جریمه قرار نگیرند که استفاده از این مهلت و 
دریافت پیامک هشدار نیز منوط به ثبت نام در 

سامانه  »تهران من« است.

فناوری های مرتبط 
با کارت سوخت به روز شود

عضو کمیس���یون انرژی مجلس معتقد است 
به روز شدن تکنولوژی ها و فناوری های مرتبط 
با کارت های سوخت ضروری است در غیر این 
صورت دولت صرفا از خ���ود رفع تکلیف کرده 
و آن چه مدنظر قانونگذار بوده اس���ت محقق 

نخواهد شد.
خانه ملت - حسن بهرام نیا اصلی ترین هدف 
از احیاء مجدد کارت های سوخت را جلوگیری 
از قاچاق عنوان کرد و گفت: فرآورده های نفتی 
همچون گازوئیل و بنزین، س���وخت های اصلی 
مورد مصرف کشور هستند اما حداقل روزانه ۱۱ 
میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود که این میزان 
از قاچاق خس���ارت هنگفتی برای کشور به بار 
آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به 
احیاء کارت سوخت گرفته  و هزینه باالی احیاء 

مجدد کارت سوخت را پذیرفته اند. 
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پنجره دریچه

نتایج یک بررسی در 5 سال گذشته نشان می دهد

مهندسی نرم افزار دومین شغل پرتقاضای ایران

ایسنا - مدیرعامل بانک ملی ایران از اجرایی شدن رمز ارز پیمان با مشارکت این بانک به همراه بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد و یک شرکت خصوصی بر پایه طال و در حوزه امالک خبر داد.
محمدرضا حسین زاده درباره رمز ارز پیمان که از سوی بانک های ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و با همکاری یک شرکت بخش خصوصی تولید شده، اظهار داشت: کارهای مقدماتی این رمزارز 

تا حدودی انجام شده و در مرحله شروع به کار است و به زودی اجرایی می شود.

رمزارز پیمان
 به زودی اجرایی می شود

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و داغ شدن تب کنکور 
و انتخاب رش���ته، جمعیت زیادی از جوانان این روزها در 
فکر آینده شغلی و انتخاب مسیر مناسب هستند. عالوه بر 
عالقه و استعداد، درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت 
بازار کار معیارهای مهمی  در انتخاب مسیر شغلی به حساب 
می آیند. طبق آمار منتشره توس���ط مجموعه ایران تلنت، 
رشته مهندسی کامپیوتر در ش���رایط فعلی بازار کار ایران 

دارای موقعیتی استثنایی است.
ایرنا- بر اساس اطالعات حقوق و دستمزد استخراج شده 
از سایت ایران س���لری، داده هایی که از ۲۰۰ هزار نفر از 
شاغالن کشور جمع آوری ش���ده و دو معیار اصلی میزان 
تقاضا و سطح درآمد در رده کارشناسی، داغ ترین رشته های 

فعلی بازار کار کشور شناسایی شده اند.
براساس آمار این س���ایت، متخصصان گروه »تحقیق و 
توسعه محصول«، »برنامه ریزی اس���تراتژیک« و »توسعه 
نرم افزار و وب« به ترتیب بیش���ترین دریافتی را در رده 

سازمانی »کارشناس« در سال ۹۷ داشته اند.
اولین گروه شغلی پردرآمد در رده سازمانی کارشناس، 
»تحقیق و توسعه محصول« اس���ت. مهندسان برق )۲۰ 
درصد(، مکانیک )۱۹ درصد( و فارغ التحصیالن رشته های 
علوم پایه و کاربردی )۱۲ درصد( بخش اعظم شاغالن در 

این گروه شغلی پردرآمد را تشکیل می دهند.
»برنامه ریزی استراتژیک« دومین گروه شغلی پردرآمد 
است که ۳۰ درصد از شاغالن در آن مهندسان صنایع و 

2 خبر
 یکشنبه 19 خرداد 98

 9 ژوئن 2019
 5 شوال 1440
 شماره 3261

۱۳ درصد فارغ التحصیالن رشته مدیریت هستند. این گروه 
شغلی با وجود شناخته شده بودن در جمع اهل فن، ممکن 
اس���ت برای عموم جامعه کمی  ناآشنا به نظر برسد که در 

اینجا، معرفی کوتاهی از آن ارایه شده است.
 فعالیت 16 درصد از مهندسان برق در بخش فروش 
تقاضا معیار دیگر ما برای تشخیص رشته های خوش آتیه 
است. آمارها نشان می دهد، گروه شغلی »فروش، بازاریابی، 
تبلیغات و تحقیقات بازار« ب���ه طور میانگین با ۲۷ درصد 
بیشترین تقاضا را در ۵ سال گذشته داشته است. مهندسان 
برق )۱۶ درصد(، فارغ التحصیالن مدیریت )۱۵ درصد( و 
مهندس���ی مکانیک )۱۲ درصد( بخش اعظم شاغالن در 
گروه شغلی فروش را تشکیل می دهند. در اینجا نکته ای که 
جالب به نظر می رسد حجم باالی »مهندسان« شاغل در 
گروه شغلی فروش است. برای مثال، داده ها نشان می دهد 

۱۶ درصد از کل فارغ التحصیالن رش���ته مهندسی برق 
شرکت کننده در بخش فروش فعالیت می کنند.

»مهندسی کامپیوتر نرم افزار و طراحی وب« با ۱۳ درصد 
در رده دوم مشاغل پرتقاضا در ۵ سال گذشته قرار دارد. 
افزون بر این، داده ها نش���ان می دهد، با وجود رکود کلی 
بازار کار بر اثر بحران اقتصادی، تقاضا برای این گروه شغلی 
رشدی ۱۴ درصدی را در فاصله سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 

تجربه کرده است.
 مهندسی نرم افزار، دومین شغل پر تقاضا

به نظر می رسد رشته »مهندس���ی کامپیوتر نرم افزار و 
طراحی وب« یکی از معدود نقاط اشتراک فهرست مشاغل 
پرتقاضا و مشاغل پردرآمد باشد که این امر، تابع روندی 
جهانی است. مهندسی نرم افزار دومین شغل پرتقاضا در ۵ 
سال گذشته بوده و نیز در رده سوم پردرآمدترین گروه های 
ش���غلی س���ال ۹۷ قرار دارد و به نظر می رسد با توسعه 
زیرساخت های اینترنتی، اس���تارتاپ ها و کسب وکارهای 
دیجیتال گروه ش���غلی برنامه نویس تقاضای باالیی پیدا 

کرده است.
با تکیه بر این آمار و ارقام و با توجه به آمار باالی بیکاری 
میان فارغ التحصیالن رش���ته های دانشگاهی، شاید بتوان 
این پیشنهاد را خطاب به تصمیم گیران کشور و مسووالن 
دانش���گاه های برتر مطرح کرد که با یک نگاه استراتژیک 
ظرفیت رشته های کامپیوتر و س���ایر رشته های پرتقاضا و 

پردرآمد را افزایش دهند.

مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار و طراحی وب« 
با ۱۳ درصد در رده دوم 
مشاغل پرتقاضا در ۵ 
سال گذشته قرار دارد. 
افزون بر این، داده ها 
نشان می دهد، با وجود 
رکود کلی بازار کار بر اثر 
بحران اقتصادی، تقاضا 
برای این گروه شغلی 
رشدی ۱۴ درصدی را 
تجربه کرده است

راه اندازی سامانه امالک احتماال تا سال ۱۴۰۰!
طرح

راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار 
وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه خبر می رسد، 

این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه اندازی نخواهد شد.
فارس - راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان کشور در حالی مجددا در 
دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف 

بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه سال گذشته 
گفته بود که راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان از این سازمان گرفته شده 

و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.
نبیان گفته بود که راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان به معاونت    مسکن 
وزارت راه و شهرسازی محول شده اس���ت               ، تا به صورت ویژه این موضوع 
پیگیری شو د، البته مکاتباتی د ر این باره انجام شده و دستگاه های دیگری 

باید بر ا ی راه اندازی این سامانه همکاری و به آن متصل شوند.
کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه امالک و اسکان 
در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه های خالی از 
سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه 

تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.
نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین 
عدم پایه ریزی و ایجاد سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ 
ماده ۱۶۹ مکرر اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس 
شورای اسالمی  از س���وی وزارت راه و شهرس���ازی برای اجرای مالیات بر 
خانه های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در 
این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی 
از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از 

خانه های خالی است.
بر اساس قانون، طراحی و ایجاد س���امانه ملی امالک و اسکان کشور به 
وزارت راه و شهرسازی واگذار ش���ده که این وزارت خانه باید با همکاری 
تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و امالک، سازمان ثبت 
احوال، شرکت پست، کاداس���تر، اماکن ناجا و ... اطالعات مربوط به اسکان 
را در سامانه امالک و اسکان وارد کند که به نظر می رسد، اجرای این کار 

بسیار مشکل باشد.
اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به 
تازگی اعالم کرده است که با راه اندازی این سامانه تمام اطالعات واحدهای 

مسکونی، وضعیت اس���کان، تعداد خانه های خالی، تعداد خانه های دوم و... 
مشخص می شود.

به گفته عباس فرهادیه، راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان شفافیت 
آماری بازار مسکن را به دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات 

بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه اندازی این سامانه خواهد بود.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود 

تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی امالک و اسکان کشور را ایجاد کند.
هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران 
واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و 
مستغالت به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی  نقاط کشور بود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف ش���ده بود تا امکان دسترسی 
برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر 

خانه های خالی اجرایی شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه اندازی سامانه 
ملی امالک گفت: راه اندازی سامانه به اس���تناد مصوبه هیأت وزیران بود و 
از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معامالت در 
این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه ای داد و ثبت 

معامالت مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
سامانه امالک مسکن مانند بانک مسکن عمل می کند به این صورت که 

تمام معامالت و اطالعات واحد های مسکونی در آن ثبت می شود.
بر اس���اس اطالعاتی که در سامانه ثبت می ش���ود، وضعیت اسکان کل 
خانوارهای کشور مش���خص می ش���ود. همچنین آمار مربوط به خانه های 
خالی، آمار خانه های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه بر آن می توانیم 

تصمیم گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم.
به نظر می رسد ایجاد سامانه ملی امالک و اسکان کشور تا دو سال آینده 

نیز نهایی نشود.
اعتراض کارشناسان مس���کن نیز در این مدت گذشته نشان می دهد که 

اظهارات کارشناسان نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
سال گذش���ته احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده 
بان شفافیت و عدالت بارها با انتقاد از عدم راه اندازی سامانه ملی امالک در 
نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارایه 
توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی امالک و اسکان کشور 

موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.

رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این نامه نوشته بود که 
از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال 
چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، 
باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغالت داران باقی بماند، دیده بان 
شفافیت و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه 

وشهرسازی اعالم جرم کند.
نرگ���س رزب���ان کارش���ناس اقتصاد مس���کن پیش���تر گفت���ه بود 
که بر اس���اس قانون، طراحی س���امانه ملی امالک و اس���کان کشور به 
وزارت راه و شهرس���ازی واگ���ذار ش���ده ک���ه ای���ن وزارت خان���ه تا 
 کنون بخ���ش زی���ادی از اقدام���ات مرب���وط ب���ه س���امانه را انجام 

داده است.
در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط 
مانند س���ازمان ثبت اسناد و امالک، س���ازمان ثبت احوال، شرکت پست، 
کاداس���تر، اماکن ناجا و ... اطالعات مربوط به اسکان را در سامانه امالک و 

اسکان وارد کند که به نظر می رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه 
اطالعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پالک ثبتی و بسیاری 
اطالعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. 
البته در گام اول اجرای این قانون، قرار اس���ت اطالعات مربوط به امالک 

مسکونی شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.
رزبان افزود: اگرچه سامانه امالک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطالعات 
مرتبط در آن وارد نشده اس���ت، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری 

سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
ضمن اینکه یکی از ضعف های این قانون این اس���ت که دستگاه های ذی 
ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده اند؛  در نتیجه برخی 
دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری 
الزم را در مورد دادن اطالعات امالک به وزارت راه و شهرس���ازی نداشته 
باشند. کارشناسان می گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی 
امالک و اس���کان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور)اطالعات مربوط به 
مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پالک ثبتی و بس���یاری اطالعات ریز و 
درشت دیگر( برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای 
قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتماال تا پایان سال ۱۴۰۰ 

هم نتوانیم از سامانه ملی امالک و اسکان رونمایی کنیم.

سخنگوی اتحادیه کشوری کس����ب و کار های مجازی 
درباره نماد الکترونیک گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قطعا 
مجوزفعالیت صنفی نیست و کسب و کارهای مجازی جزء 
کسب و کارها صنفی هستند بنابراین مردم باید دقت داشته 
باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که غیر از نماد، 

مجوز فعالیت هم داشته باشند.
صداوسیما - رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری 
کس����ب و کار های مجازی که مهمان تلفنی برنامه بارکد 
بود، در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی گفت: نماد اعتماد 
الکترونیکی بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور تقریبا در 
حدود  سال ۹۰ تشکیل شده است. نماد اعتماد قطعا مجوز 
نیست و نام آن طوری انتخاب شده است که برای مردم 
برداشت اشتباه ایجاد می کند مبنی بر این که هر کسی 
نماد اعتماد الکترونیکی داشته باشد کامال قابل اعتماد است 

ولی اینطور نیست.
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی ادامه 
داد: در حال حاضر ش����اید بیش از ۵۰ هزار سایت داشته 
باشیم که نماد اعتماد الکترونیکی دارند ولی قریب به ۱۰۰۰ 
مورد از این کس����ب و کارها مجوز فعالیت دارند و حوزه 
فعالیت این کسب و کارها صنفی است. بنابراین این مردم باید 
دقت داشته باشند حتما از کسب و کار هایی خرید کنند که 

غیر از نماد، مجوز فعالیت هم داشته باشند.
الفت نسب در خصوص اتحادیه کشوری کسب و کارهای 
مجازی اظهار کرد: تقریبا دو سال است که دولت تشخیص 
داد به جای کس����ب و کار های آنالین هر شهری به سراغ 
اتحادیه های صنفی بروند. ۸۲۰۰ اتحادیه در کشور داریم. 
اتحادیه ای به نام اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی 
تشکیل شد و امروز مجوز به صورت کشوری صادر می شود.

وی ادامه داد: بیش����تر فعالیت کسب و کار های آنالین 
صنفی است و باید آن ها مجوز بگیرند. بنابر دالیلی از جمله 
این که همکاری های الزم در بخش دولتی انجام نمی شود 

تا به امروز بیش از ۱۰۰۰ مجوز نداشتیم. بر اساس ماده ۸۷ 
قانون نظام صنفی، هر فعالیت صنفی در بستر فضای مجازی 
باید از اتحادیه کس����ب و کار های مجازی مجوز بگیرد. در 
آیین نامه آن ماده اعالم شده است که نماد اعتماد همزمان 
با جواز کسب باید صادر شود ولی متاسفانه این طور نیست.
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رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
جوانان ایران در برنامه بارکد در خصوص اینکه کس����ب و 
کار های اینترنتی چقدر اقتصاد کشور ایران را شامل می شوند 
و مقایسه با کشورهای همسایه و توسعه یافته گفت:  ایران 
دارای یک درصد سهم خرده فروشی در کسب و کار های 
اینترنتی است و سهم ترکیه ۳ درصد، چین ۱۳ تا ۱۵ درصد 
و انگلیس و آمریکا حدود ۸ تا ۱۰ درصد است. ما در این 
زمینه اول راه هستیم و با توجه به این که در سال ۹۶، ۴۹۰ 
هزار شغل توسط فضاهای مجازی و اینترنتی و تا خرداد 
۹۷ حدود ۳۲ هزار کسب و کار هم اضافه شد، ساالنه رشد 

خوبی داریم.
تجریش����ی ادامه داد: می توانیم یک درصد حجم خرده 
فروشی کل کشور را در کس����ب و کار های نوین اینترنتی 
مدنظر داشته باشیم و  فضای کسب و کار اینترنتی و فضای 
مجازی بستگی به لجستیکی دارد که برای آن کسب و کار 

در نظر گرفته می شود.
 ترس بازارهای سنتی از بازارهای نوین 

رئیس خانه صنعت، معدن و تج����ارت جوانان ایران در 
خصوص واکنش اضطربی که بازار های س����نتی در مقابل 
بازارهای نوین دارند گفت: دلیل ترس بازار های سنتی ما از 
بازار های نوین این است که سرعتی که در جذب مشتری در 
کسب و کار های نوین است در سنتی نخواهد بود و به دلیل 
کم کاری،دستگاه های قانون گزار و یا قوه مقننه به این فضا 
ورود نکرده است یا آن قدر سرعت این کسب و کار ها باال 

بوده که ما عقب مانده ایم.
وی ادامه داد: قانون تجارت از سال ۱۳۲۰ و قبل ازآن 
تصویب ش����ده و هنوز اصالحاتی در قانون تجارت ایجاد 
نشده است.  فضای کسب و کار اینترنتی واسطه گر هستند، 
بسیاری از واسطه های بازار حذف شده است و  قطعا در این 
صورت قیمت کاال کاهش پیدا می کند و باعث می شود از 
احتکار و بسیاری از مسایل جلوگیری کند اما نظام مالیاتی 
ما نتوانسته خود را با این کاهش هزینه ایی که در بازار اتفاق 

افتاده است منطبق کند.
وی با بیان اینکه دولت نسبت به این فضا بی تفاوت نیست 
ادامه داد: وزارت ارتباط����ات، ثبت و اقتصاد هم باید با این 
کسب و کارها و درآمد های نوین مواجه شود و دولت باید 

سرعت خود را بیشتر کند.
تجریشی در خصوص این موضوع که قوه مقننه دستگاه 
اصلی درکسب و کارهای نوین اینترنتی است، افزود: این قوه 
باید به بحث قوانین و بحث اجرایی با دولت ورود پیدا کند و 
ما به غیر مالیات مشکالت بیمه ای هم داریم و رفتار از نظر 
سازمان تامین اجتماعی کارگر و کارفرما است اما ساعت 

کاری با توجه به نوع کسب و کار متفاوت است.
 بازار خارجی برای کسب و کار اینترنتی

در بحث کسب و کار های فن آوری در صادرات محصوالت 
فنآوری و در بحث مشوق های صادراتی هنوز به جمع بندی 
درستی نرس����یدیم. ما می توانیم یکی از کسب و کارهای 
اینترنتی در حوزه تاکسیرانی را در کشورهای عراق در حوزه 
اقلیم کردستان یا در کشور افغانستان راه اندازی کنیم اما ما 

محکوم به رشد هستیم چون دنیا با سرعت رشد می کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تج����ارت جوانان ایران در 
خصوص کمکی که نماین����دگان مجلس با اصالح قوانین 
می توانند به رشد وتوسعه کس����ب و کارهای بومی  بکنند 
گفت: به عبارتی بسیاری از کسب و کار ها از طریق فضاهای 
اینترنتی و مجازی با هزینه کمتر در زمینه محصوالت بومی ، 
روس����تایی و محلی به مابقی نقاط کشور برای معرفی آن 
جهت جذب گردش گر، برای ترویج فرهنگ اصیل ایرانی 
و ایجاد اشتراکات بین فرهنگ های مختلف میتواند بسیار 
موثر باشد ولیکن نیازمند همت دستگاه قانون گزار و دولت 

تدبیر است.
وی ادامه داد:  وزارت صنعت و معدن به خصوص بخش 

تجارت می تواند در حوزه های توزیع کمک کند و از احتکار 
و ایجاد رهگیری در کاالها جلوگیری کند.

 مشکالت نظام مالیاتی برای کسب و کارهای 
اینترنتی

مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و عراق مشکالت 
فضای دیجیتالی را تشریح کرد: یکی از مشکالت مهم در 
فضای دیجیتالی نظام مالیاتی است که باعث شده بسیاری 
از کسب و کارهای اینترنتی ورشکست شوند. از سال ۸۹ که 
قانون تجارت الکترونیک تصویب شد تا به امروز هیچ تغییری 
نکرده است. وی ادامه داد در خصوص مشکالت تاکسی های 
اینترنتی اظهار کرد: در حوزه جابه جایی های هوشمند و 
تاکسی های اینترنتی در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت موفق 
به کسب مجوز تاکسی های آنالین شدند. شهرداری ها اصرار 
دارند خود مجوز را بگیرند نه صنف مربوطه به همین علت 

بسیاری از شرکت ها در شهرهای مختلف تعطیل شده اند.
ادامه داد: در قوانین ش����هرداری ذکر شده هر شرکت 
اینترنتی که مجوز می گیرد  بای����د حتما نیروهایی را که 
استخدام کرده است زیر نظر بیمه تامین اجتماعی پوشش 
بدهد یکی از موانع زمان بر بودن کسب و کار های اینترنتی 
است که ۹۰ تا ۹۵ درصد کسب و کار های آنالین به دلیل 
باال بودن هزینه ها نس����بت به سود در مسیر ورشکستگی 

هستند.
اعتمادی با بیان مشکالت کسب و کار های اینترنتی خاطر 
نشان کرد: صاحبان این مشاغل نباید ناامید شوند و ۳ تا ۵ 
سال هم وقت الزم است تا خود را معرفی کنند و باید زمان 
زیادی را صرف مشتری های خود کنند که هزینه ها تبدیل به 
سود شود. مدیر روابط عمومی  اتاق بازرگانی ایران و عراق در 
خصوص تحریم ها گفت: در حال حاضر با معضل تحریم های 
ظالمانه مواجه هستیم. شرکت ها باید برای ادامه فعالیت خود 
یک سری نرم افزار ها از شرکت های خارجی خریداری کنند یا 
تبلیغات برای معرفی خود در سایت های خارجی قرار بدهند 

که باید از پرداخت دالری استفاده کنند.
وی ادامه داد: شرکت ها به دلیل تحریم ها نمی توانند با 
هویت ایرانی خود خرید را انجام دهند و مجبورند از طریق 
شخص ثالث دیگری فعالیت کنند که همین موضوع باعث 
افزایش هزینه های کسب و کار شده که متاسفانه سازمان 

مالیاتی هم به رسمیت نمی شناسد.

نماد اعتماد الکترونیک 
به معنی مجوز فعالیت نیست
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