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از سوی سازمان فناوری اطالعات 

طرح آینده نگاری 
اولویت ها وراهبردهای فناوری

 اطالعات کشور کلید خورد

در نامه ای به مجلس اعالم شد

مخالفت وزیر ارتباطات
 با درگاه مجوزهای

 وزارت اقتصاد 

مجلس تصویب کرد: 

جریمه مضاعف 
برای عرضه اینترنتی 
 و پیامکی کاالی قاچاق

مجلس مقرر کرد، در صورتی که عرضه و یا 
فروش کاالی قاچ��اق از طریق فضای مجازی 
از قبیل شبکه اجتماعی، تارنماصورت پذیرد، 
مرتکب عالوه بر ضبط کاال ب��ه دو برابر ارزش 

کاالی قاچاق محکوم می شود.

وزارت ارتباطات پیگیر
 تولید گوشی بومی است

شناسایی ۳ تولیدکننده 
داخلی با ۱۰ مدل گوشی

کاهش 57 روزه شروع کسب و کار

فرایند تخصیص
 کد اقتصادی 

کامال الکترونیکی شد
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی با ه��دف بهبود محیط 
کس��ب و کار و به منظور تس��هیل در فرآین��د ثبت نام 
مودیان در نظام مالیاتی و تخصیص کد اقتصادی، طی 
بخشنامه ای، با اصالح رویه دریافت کد اقتصادی دستور 
حذف مرحله بازدید حضوری مکان استقرار و دریافت 
مدارک فیزیکی از مؤدیان را به س��ازمان امور مالیاتی 

ابالغ کرد.
شادا- در بخش��نامه وزیر اقتصاد آمده است: تمامی 
اطالعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای تخصیص 
کد اقتصادی به اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی 
از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذیصالح 
صدور مج��وز دریافت و بدون نیاز ب��ه حضور مودی در 
ش��عب س��ازمان امور مالیاتی،  کد اقتصادی تخصیص 

داده شود. 
همچنین بر اس��اس این بخش��نامه برای اش��خاص 
حقیقی با دریافت اطالع��ات از مراجع صدور مجوز و یا 
پس از ثبت نام در س��امانه امور مالیاتی  بالفاصله ثبت 

نام انجام  پذیرد.
براساس مفاد این بخش��نامه برای اشخاص حقوقی 
شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی و برای اشخاص 
موضوع ماده )۲( قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت 
نام ، شماره اقتصادی با بهره گیری از  شناسه یا شماره 

ملی آنها صادر خواهد شد. 
شایان ذکر اس��ت مادامی که برای اشخاص موضوع 
ماده )۲( قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی جدید 
صادر نشده باشد، حس��ب مورد از شناسه ملی، شماره 
ملی، شناس��ه مش��ارکت مدنی و ش��ماره اختصاصی 

اشخاص خارجی استفاده خواهد شد.
 مطابق با برآوردهای بانک جهانی میانگین زمان مورد 
نیاز برای شروع یک کس��ب و کار در ایران حدود ۷۲.۵ 
روز تخمین زده می ش��ود، که با انجام این اصالحات، 
پیش بینی می شود این مقدار به ۱۵.۵ روز کاهش یافته 

و تا ۴۸ رتبه ارتقا در این زیرشاخص صورت پذیرد.
الزم به ذکر است، در دستورالعملی که از سوی رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی ب��ه منظور تس��هیل انجام امور 
مالیاتی صادر گردید، صدور گواهینامه ثبت نام مالیات 
بر ارزش افزوده لغو و ثبت نام در سامانه به منزله گواهی 
ارزش افزوده اس��ت. همچنین ثبت نام ه��ای قبلی به 
عنوان ثبت نام قطعی تلقی می شود. در این ثبت نام فقط 
کافی است مؤدی گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده را در سامانه ثبت نام مالیاتی انتخاب کند. 
همچنین در مواردی که اطالعات بعدی از مراجع ذیربط 
تأسیس یا صدور مجوز فعالیت دریافت شود، ثبت نام به 

صورت خودکار انجام می شود. صفحه4

سایت های درج آگهی زیر ذره بین دادستانی و تعزیرات
رییس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولی��د کنن��دگان گفت: همه 
خودروسازان مکلفند برنامه ماهانه تولید خود را به سازمان حمایت اعالم کنند و 

این تولید به دقت در بازه های سه ماهه مورد رصد قرار می گیرد.
عباس تابش از مردم خواست تا بازگش��ت قیمت ها به روال منطقی، از خرید و 
فروش خودرو با قیمت های غیر متعارف پرهی��ز کنند و تن به قیمت های حباب 

دار بازار خودرو ندهند.
وی افزود: بر اساس دستور رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
رصد بازار خودرو، جلسه ای در سازمان حمایت برگزار شد که امیدواریم مصوبات 

این جلسه بالفاصله بعد از تصویب در ستاد تنظیم بازار، به اجرا گذاشته شود.
صفحه 2

کامپیوترهای کوانتومی چیستند و چرا اهمیت دارند؟

رگوالتوری بسته های اینترنتی
 مبهم را متوقف می کند
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