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پلیس - معاون نظارت بر اماکن عمومی  پلیس امنیت پایتخت با بیان استقبال شهروندان از خرید های اینترنتی در چند ماه اخیر گفت: نظارت پلیس بر کسب و کار های اینترنتی و مشاغل فضای مجازی 
ضروری است. سرهنگ نادر مرادی با بیان اینکه نشست بررسی آخرین وضعیت کسب و کار های اینترنتی و مشاغل در فضای مجازی در دفتر معاونت نظارت بر اماکن عمومی  پلیس امنیت عمومی تهران 

بزرگ برگزار شد، گفت: در این جلسه رییس اتاق اصناف تهران، معاون فناوری سازمان صنعت تهران و مسوول اتحادیه کسب و کار های اینترنتی برای تصمیم گیری یکسان و تبادل نظر حضور داشتند. 

رییس قوه قضاییه دستور پیگیری داد

بی توجهی دولت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی

دریچه

رییس سازمان فناوری اطالعات:
ذخیره داده های ملی

 روی اینترنت ممنوع است 

رییس س��ازمان فن��اوری اطالعات گف��ت: برخی 
دس��تگاه های دولتی ب��ه خاطر عدم اش��راف فنی یا 
سهولت در کار داده های ملی را روی اینترنت ذخیره 
س��ازی می کنند که ذاتا این کار خ��الف قانون بوده 
و اشتباه اس��ت زیرا این عمل آس��یب پذیری را زیاد 

می کند.
فارس - امیر ناظمی  معاون وزیر ارتباطات با بیان 
اینکه ذخیره داده های ملی روی اینترنت غیر قانونی 
است، گفت: یکی از مسایل مهمی  که امروز در حوزه 
اینترنت و فض��ای مجازی وجود دارد این اس��ت که 
برخی دستگاه های دولتی به خاطر عدم اشراف فنی 
یا س��هولت در کار، داده های مل��ی را روی اینترنت 
ذخیره س��ازی می کنند که ذاتا این کار خالف قانون 
بوده و اش��تباه است زیرا این عمل آس��یب پذیری را 
زیاد می کند در صورتی ک��ه راه حل داخلی برای این 

موضوع وجود دارد.
وی درباره اپلیکیش��ن های داخلی اف��زود: وجود 
اپلیکیشن های داخلی یک امتیاز برای کشور است به 
طور مثال در اتفاق تلخ سال گذشته اپلیکیشن های 
داخلی بدون مشکل فعالیت می کردند اگر یکی از آنها 
غیر فعال بوده به خاطر این اس��ت که توسعه دهنده 
اپلیکیشن از س��رویس هایی استفاده می کرده که آن 
سرویس وابسته به کشورهای دیگر بوده و در نتیجه 
ضعف از زیر ساخت نبوده است از طرفی در همان ایام 
از مردم خدمات اسنپ ، تپسی، فیلیمو ، دیجی کاال و 
نرم افزارهای نقشه یاب و مسیریاب استفاده می کردند.

ناظمی  با بیان نقش ش��بکه ملی اطالعات در رفع 
نیاز های مردم و جامعه گفت: در وهله اول باید بگویم 
ش��بکه ملی اطالعات جایگزین اینترنت نیست  زیرا 
این شبکه نقش مکمل را برای مردم دارد یعنی محلی 
که می خواهی��م از داده ها صیانت ش��ود یا جایی که 
می خواهیم شهروند با کیفیت بیش��تری از امکانات 
اس��تفاده کند به طوری که با هزینه کمتر دسترسی 

بهتر داشته باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: متاس��فانه مصوبات ابالغ 
شده از سوی ش��ورای عالی فضای مجازی به دولت اجرایی نشده و 
این مساله سبب هرج و مرج های بیش��تری در شبکه های مجازی و 

نارضایتی مردم از اوضاع بوجود آمده شده است.
فناوران - محمدحس��ن انتظاری در برنامه  صحن��ه رادیو تهران 
افزود: شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته مصوبه  ساماندهی 
شبکه های مجازی و پیام رسان ها را تصویب و به دستگاه های اجرایی 
نیز ابالغ کرده اس��ت. ساماندهی یعنی اینکه ش��بکه های اجتماعی 
خارجی باید برای فعالیت در کش��ور ما ثبت شوند تا بتوانند فعالیت 
کنن��د و وزارت ارتباطات و ف��ن آوری اطالعات باید ب��ه آنان مجوز 
حضور در فضای مج��ازی ایران را ارایه دهد و این مس��اله در تمامی 

 دنیا مرسوم است.
وی اظهار داش��ت: این مصوب��ات تاکن��ون مورد توج��ه دولت و 
دس��تگاه های اجرایی دولتی ق��رار نگرفته اس��ت در صورتی که در 
حال حاضر کش��ورهای اروپایی از همین روش ش��رکت های بزرگ 
اروپایی را ملزم به رعایت این فوانین کرده و در صورت رعایت نکردن 

جریمه های سنگینی برای آنان در نظر می گیرند.
عضو ش��ورای عالی فضای مجازی گفت: اگر اینستاگرام در کشور 
ما ثبت ش��ود و مجوز حضورش را از وزارت ارتباط��ات دریافت کند 
باید تمامی  قوانین کش��ور م��ا را رعابت کرده و محتواها را بررس��ی 
کند تا بر خالف قوانین کش��ور ما نباش��د. در ضم��ن تمام مصوبات 
ش��ورای عالی فضای مجازی طبق حکم مقام معظم رهبری حالت 
قانون��ی دارد و باید اجرای��ی ش��ود. همچنین رییس ق��وه  قضاییه 
نیز روز، چهاردهم اردیبهش��ت م��اه در رابطه با مصوبات ش��ورای 
عال��ی فرهنگی اف��رادی را مامور بررس��ی کردند که چ��را مصوبات 
 ش��ورای عالی فضای مج��ازی از س��وی دس��تگاه های دولتی اجرا 

نشده است.
وی گفت: حاکمیت فضای مجازی باید در دست حاکمیت کشور 
خودمان باش��د و در تمام دنیا دقیقا همینطور است. اگر این مساله 
انجام گیرد سیاس��ت های نظام در فضای مجازی اعمال خواهد شد. 
بنابراین ش��ورای عالی فضای مجازی برای این مساله تشکیل شده 
اس��ت که بتواند نظم فضای مجازی را در کشور در دست بگیرد. این 

شورا بحث محدودیت را س��رلوحه ی فعالیت هایش قرار نداده است 
بلکه در این شورا بحث اعمال قوانین کشور مطرح است.

انتظاری گفت: هر کشوری برای خود قوانینی دارد و اعمال قانون 
به معنی محدودیت نیس��ت و اگر در فضای مجازی این مس��ایل در 
نظر گرفته نش��ود هرج و مرج هایی نیز در کشور صورت می گیرد که 

برنامه های زنده مخرب و بی اخالق اینستاگرام نمونه ای از آنهاست.
وی در ارتباط با س��ایت های ش��رط بندی فض��ای مجازی گفت: 
متاس��فانه عدم هماهنگی بین بخش های بانکی کش��ور و پلیس فتا 
و بحث های حاکمیتی س��بب حضور این سایت ها در فضای مجازی 
شده و مش��کالتی را به وجود آورده است که مش��کل کمی  نیست و 
توجه بس��یاری را برای مرتفع کردن آن از سوی مسووالن می طلبد. 
اگر به آن بی توجه بمانیم فساد گس��ترده ای در کشور رخ می دهد و 
دستگاه های مسوول باید پاسخگو باشند. البته کمیته های ذی ربط 
واقعا در حال فعالیت هس��تند اما چون هماهنگی ها ضعیف است و 
نگرش ها متفاوت، مشکالت بوجود آمده در این فضا، همچنان پابرجا 

هستند.

۶۹ میلیون مشترک اینترنت موبایل در ایران
آمار

تعداد مش��ترکان پهن باند س��یار در ایران ظرف مدت ۶ سال از 
۳۰۰هزار کاربر به عدد نزدیک به ۶۹ میلیون کاربر فعال رس��یده 

است.
ایرنا - وضعیت اینترنت در ایران همیشه با حواشی زیادی همراه 
اس��ت. از کیفیت اینترنت ثابت که قبل از رونمای��ی از تکنولوژی 
جدید VDSL تعریف آنچنانی نداش��ت تا کیفیت اینترنت س��یار 
که با شیوع کرونا و اشباع ظرفیت شبکه موبایل با اختالل مواجه و 
بحث آزادسازی فرکانس ۷۰۰-۸۰۰ مطرح شد. باند فرکانسی که 
به گفته وزارت ارتباطات می تواند ظرفیت م��ورد نیاز تلفن همراه 

را تامین کند.  
بحث مهم دیگ��ری که طی این م��دت بر آن تاکید ش��د، تعداد 
مشترکان پهن باند سیار موبایل بود. پس از دهه فجر سال گذشته 
بود که وزیر ارتباطات ضمن معرفی سامانه نت سنج پالس )سنجش 
کیفیت اینترنت( اعالم کرد: همه  تالش کردیم تا ۳۰۰هزار ایرانی 
متصل به اینترنت موبایل را به ۷۰میلیون برسانیم؛ آن هم با صرف 
۶سال، برای رش��د کس��ب وکار و برای مردم. رش��دی که در دنیا 

بی نظیر است.
پس از اعالم این خبر، کاربران فضای مجازی به این مساله واکنش 
نشان دادند و آن را خالف واقع دانس��تند. استنادشان هم این بود 
که مدیرعامل وقت رایتل، حدود پنج س��ال قب��ل اعالم کرده بود، 
تعداد مشترکان اپراتور س��وم تلفن همراه کشور ۱.۵ میلیون است 

و براساس برنامه ریزی انجام شده این تعداد تا پایان سال جاری به 
پنج میلیون مشترک خواهد رسید.

حسین فالح جوش��قانی رییس رگوالتوری در خصوص تناقضی 
که در این خصوص به چش��م می خورد گفت: مشترک یک تعریف 
دارد و مشترک فعال تعریف دیگر. مشترک فعال مشترکی است که 
به مدت سه ماه از آخرین زمانی که قرار است آن را مبدا قرار بدهیم 
مکالمه، اینترنت و ارسال پیامک انجام داده باشد. تعداد سیم کارت 

در دست مردم زیاد است، اما فعال بودن یا نبودن آن اهمیت دارد.
وی افزود: وزیر ارتباطات در توییتی که منتشر شد، درباره شش 
سال گذش��ته صحبت کردند که در آن زمان ش��بکه رایتل ۲۰۰-

۳۰۰هزار مشترک فعال داشت و همگی دارای اینترنت 3G  بودند. 
سال ۹۳پروانه های نسل دوم را به نسل سوم و نسل سوم را به چهارم 
ارتقا دادیم. طی شش ماه تا یک سال جهش جدی در شبکه را شاهد 

بودیم که تقریبا به همین سال ۹۲ برمی گردد.  
معاون وزی��ر ارتباطات با بیان این که س��یم کارت رایتل با اضافه 
ش��دن بحث رومینگ در س��ال ۹۴ بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفت، درباره اظهارات مدیرعامل وقت رایتل در آبان ۹۳ و تاکید بر 
داشتن ۱.۵ میلیون کاربر گفت: شاید یک و نیم میلیون سیم کارت 
در آن زمان توزیع شده باشد اما تعداد کاربران فعال همان۳۰۰ یا 
حداکثر۵۰۰ هزار کاربری اس��ت که در آمار وزیر ارتباطات اعالم 
شده است. االن سیم کارت های دارای اینترنت ۳G  و ۴G  ما باالی 

صد میلیون است اما تعداد مشترک های فعال ما همان۷۰ میلیون 
کاربری است که اعالم کرده ایم.

بر اس��اس آخرین فصل نامه ای که س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی کشور منتشر کرده است، تعداد مشترکان پهن 
باند ثابت در کشور ۹میلیون نفر است که حدود ۱۰ درصد از ضریب 
نفوذ اینترنت در کش��ور را پوش��ش می دهد این در حالی است که 
تعداد مشترکان ارتباطات س��یار عددی نزدیک به ۶۹ میلیون نفر 
اس��ت با ضریب نفوذ ۸۳ درصد که این بیش از ه��ر زمان دیگر بر 
ضرورت نیاز به اختصاص باند فرکانسی به اپراتورهای همراه کشور 

تاکید می کند.
بر اساس آخرین سهم همراه اول از مشترکان ارتباطات سیار ۳۳ 
میلیون و ۹۰۰ هزار کاربر، ایرانس��ل ۳۱ میلیون و ۹۷۵ هزار کاربر 
و رایتل بیش از ۳ میلیون کاربر دارند. این اعداد مجموعه کاربرانی 

است که از 3G  و 4G  استفاده می کند.
در این فصلنامه جداولی طراحی شده که نشان می دهد تهران با 
تعداد مشترک پهن باند ثابت )حدود ۲ و نیم میلیون نفر( بیشترین 
ضریب نفود په��ن باند ثابت )۱۷.۸۱( را به خ��ود اختصاص داده و 
استان البرز و تعداد مشترک نزدیک به س��ه میلیون نفر بیشترین 
ضریب نفوذ پهن باند سیار ار در اختیار دارد. جالب است که تهران با 
داشتن ۱۴ میلیون کاربر پهن باند سیار با ضریب نفوذ ۱۰۱ در رتبه 

دوم پس از البرز قرار دارد.
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شرکت لوگوی   

رییس مرک��ز بهبود فض��ای کس��ب و کار وزارت 
اقتص��اد گفت: اخ��ذ مالی��ات نقل و انتق��ال امالک 
مس��کونی در سراس��ر کش��ور برخط ش��ده است و 
 به این ترتی��ب این فراین��د از ۳۰ روز به ۲ س��اعت 

کاهش یافت.
مهر - علی فیروزی گفت: پارس��ال در مرداد ماه، 
موضوع انتقال مالیات نق��ل و انتقال امالک در دفاتر 
اس��ناد رس��می  از طریق صدور گواهی الکترونیکی 
برخط به صورت پایلوت از شهر تهران آغاز شد و بعد 

این طرح به کالنشهرها و استان ها گسترش یافت.
رییس مرکز ملی مطالع��ات و پایش بهبود فضای 

محیط کس��ب و کار وزارت اقتص��اد و دارایی افزود: 
از چند روز پیش، نرم اف��زار مربوطه برای تمام دفاتر 
اسناد رسمی  در سراسر کشور باز ش��د و هم اکنون 
تمام اقدامات مربوط ب��ه مالیات نقل و انتقال امالک 
مسکونی بدون مراجعه به سازمان امور مالیاتی انجام 

می شود.
وی ادام��ه داد: ای��ن موضوع موجب ش��ده حجم 
بزرگ��ی از مراجعه مردم به س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کم ش��ود. فراین��د مالی��ات نق��ل و انتق��ال امالک 
قباًل در ته��ران به ص��ورت میانگی��ن ۳۰ روز طول 
می کشید که االن این روند به ۲ ساعت کاهش یافته 

اس��ت که همه کارها در دفتر اس��ناد رس��می  انجام 
 می ش��ود و دیگر نیازی به مراجعه به س��ازمان امور

 مالیاتی نیست.
فی��روزی افزود: این ط��رح فقط در م��ورد امالک 
مسکونی است و دوس��تان در حال تالش هستند که 
این طرح روی امالک تجاری نیز اجرا شود و در حال 
آماده سازی زیرساخت ها هستند. این آیتم روی نماگر 
ثبت مالکیت بانک جهان��ی اثر می گذارد و همچنین 
عدم حضور مردم در س��ازمان امور مالیاتی، کاهش 
ادراک فساد نسبت به سازمان امور مالیاتی را در پی 

خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع مجلس انتقاد کرد
سایت های درج آگهی اهرم جدید 

سوداگران خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه 
التهاب بازار خودرو را فراهم کرده اند، گفت: از آنجایی 
که تولید خودروس��ازان نمی تواند نیاز ب��ازار را تامین 
کند، واردات خودروهای دس��ت دوم عطش بازار را از 

بین خواهد برد.
خانه ملت - محمدرضا منصوری عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجل��س با بیان ضرورت س��اماندهی 
س��ایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو، گفت: از 
آنجایی که ساماندهی بازار خودرو درگرو افزایش تولید 
اس��ت، دولت با بکارگیری راهکارهای مناسب تولید را 
بیش��تر و عطش بازار را از بین ببرد درغیر این صورت 
سوداگران همانند آنچه در این روزها در جریان است با 
اس��تفاده از ظرفیت اینترنت و قیمت سازی، به راحتی 
زمینه گرانی خودرو را رقم می زنند. نماینده مردم ساوه 
و زرندیه در مجلس شورای اس��المی  با بیان اینکه در 
حال حاضر اینترن��ت در دنیا به اب��زاری برای فروش و 
راحتی مردم تبدیل شده درحالیکه در ایران به یکی از 
اهرم های سوداگران برای سوءاستفاده بدل شده، افزود: 
در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها 
روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای 

سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
وی واردات خودروه��ای دس��ت دوم را یک��ی از 
راهکارهای مناس��ب برای س��اماندهی ب��ازار خودرو 
برشمرد و اظهار کرد: از آنجایی که تولید خودروسازان 
نمی توان��د نیاز ب��ازار خ��ودرو را تامین کن��د، واردات 
خودروهای دس��ت دوم می تواند عطش بازار را از بین 

برده و از گرانی بیشتر این محصوالت جلوگیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره درج قیمت 
در س��ایت های اینترنتی، اضافه ک��رد: درج قیمت در 
س��ایت های اینترنتی علیرغم ممنوعیت اعمال شده، 
نادیده گرفتن قانون در روز روشن است. اگرچه کنترل 
سایت های اینترنتی به دلیل گستردگی یکی از موانع 
پیش روی مسووالن برای برخورد با متخلفان است اما 
می توان با سایت های معروفی -که با درج قیمت زمینه 
فعالیت و سوءاستفاده سوداگران را فراهم کرده اند- از 

تدام افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

اخذ مالیات انتقال ملک در کشور آنالین و ۲ ساعته شد
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