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۱۵درصد مکالمات بینالملل
قاچاق میشود

خبر

انتقال فرهنگ اسالمی با بازیهای رایانهای
عضــو هیأت عامل ســازمان فناوری اطالعات ایــران گفت :ورود
بازیهای رایانــه ای ایران به بازارهای جهانی فرصتی برای انتقال
فرهنگ اسالمی  -ایرانی و ایجاد اشتغال است.
به گزارش «ایران» ،خسرو سلجوقی افزود :سیاست برونگرایی
اقتصاد مقاومتــی ،بهترین فرصت برای حضور بازیهای رایانه ای
در بازار جهانی اســت تا بتوان بازیهای رایانهای طراحی شده به
دست نخبگان داخلی را در عرصههای بینالمللی معرفی کنیم و به
صادرات آن بپردازیم .وی ادامه داد :تفکری در گذشته وجود داشت
کــه بازیهای رایانه ای متعلق به قشــر خاص و محدود به اوقات
فراغت است اما امروز متوجه میشــویم این بازیها به رده سنی
خاصی منحصر نیســت بلکه میتوان از آن در زمینه های مختلف
مانند گسترش فرهنگ ،بهداشت و آموزش استفاده کرد.براساس
آمارهــا در ایران حدود  50میلیــون کاربر اینترنت وجود دارد که
 20میلیون نفر از رایانه ،رایانه تخت (تبلت) یا گوشی همراه برای
بــازی بهره میبرند .هر ماه ایرانیان یک هزار و  400میلیارد تا دو
هزار میلیارد ریال صرف خرید بازی میکنند و به طور متوسط یک
ساعت و  30دقیقه در روز برای آن وقت صرف میشود

فناورانه

فیسبوک و تصاویر  360درجه

فیسبوک در اقدامی جدید عکسهای  360درجهای را به نیوزفید خود اضافه
کرد .به گزارش ایسنا ،فیسبوک قابلیتی را راهاندازی کرد که به کاربران امکان
میدهد عکسهایی با منظره  360درجه آپلود کنند .این شــرکت همچنین
اعالم کرد جدا از تصویرهایی که با استفاده از دوربینهای  360درجه گرفته
میشــوند ،عکسهای پانورامایی که با دوربینهای گوشــی گرفته میشوند
نیز میتوانند به منظر ه  360درجهای در نیوزفید تبدیل شــوند .این تصاویر
همچنین میتوانند در دســتگاههایی که با واقعیت مجازی ســازگار هستند
دیده شــوند .فیسبوک پیش از این نیز در سپتامبر (شهریور) سال گذشته،
سرویسی مشابه برای ویدئوها و نمایش  360درجه آنها ارائه داد.

سال بیستودوم شماره  6235یکشنبه  23خرداد 1395

اجرایی نشدن آیین نامه صدور و تمدید پروانه دردسر ساز شده است

سردرگمی فعاالن کسب و کارهای اینترنتی
سوسن صائقی

فعاالن کسب و کارهای اینترنتی از اجرایی نشدن آیین نامه
اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت
بر افراد صنفی در فضای مجازی و وجود مشــکالت فراوان
خبر دادند .این فعــاالن به «ایران» گفتند آییننامه اجرایی
چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد
صنفی در فضای مجازی کــه درتاریخ  14تیر  94به تصویب
وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسید با گذشت نزدیک به یک
سال هنوز اجرایی نشده و صاحبان این صنف را دچار مشکل
کرده است .قرار بود که مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه
مجازی برای متقاضــی بعد از تصویب ،حداکثر ظرف  15روز
انجام شود و این در صورتی است که اجرای این آییننامه به
فراموشی سپرده شده است.
جواز کســب  ،معضل فعاالن
اینترنتی
علی رضایی یکــی از فعاالن عرصه
کسب و کار اینترنتی که لوازم خانگی
در فضای مجازی میفروشد به «ایران»
میگویــد :هر کجا که بــرای دریافت
تســهیالت ســر میزنیم از مــا جواز
کســب میخواهند و وقتی میگوییم
که از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
«نماد اعتماد الکترونیکی» داریم قبول
نمیکننــد و فقط روی بحــث جواز و
پروانه کسب تأکید دارند بنابراین ادامه
کار ما دچار مشکل شده است.
وی میافزاید :به نظر میرســد اگر
آیین نامهای که تیرماه گذشته تصویب
شده به مرحله اجرا برسد به نوعی موانع
کار مــا حل خواهد شــد و از آنجا که
مسئوالن بر روی رشد کسب و کارهای
اینترنتی تاکیــد دارند باید به نوعی به
دنبال رفع موانع کار باشند.
مصطفــی فروغی دیگــر فعال در
کسب و کار فضای مجازی که فروشگاه
اینترنتی دارد نیز به موانع نداشتن جواز
کسب اشاره کرده و به «ایران» میگوید:
وقتی برای بیمه مراجعه میکنیم از ما
فقط جواز و پروانه کسب میخواهند  ،از
این رو دچار مضیقه شده ایم.
کســمائیان دیگر فعال در کسب و
کار فضای مجازی نیز صحبت های دو
همکار خود را تکرار کرده و میافزاید:
پراکندگــی کار و وجــود قوانین زیاد
فعاالن این عرصه را دچار مشکل کرده
است .بارها از مسئوالن خواستهایم که
کارها را در یکجا و یک سازمان متمرکز
کنند تا به راحتــی و در حداقل زمان

یک شــرکت چینی موفق بهعرضه نخستین گوشی هوشمند جهان شده که
فاب 2پرو نام دارد و از فناوری سه بعدی برای عکاسی بهره برده و با فناوریهای
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سازگاری دارد.
به گزارش خبرگزاریها ،گوشی یاد شده که بر مبنای طرح تانگوی گوگل
طراحی و عرضه شده ،دارای نمایشگر بزرگ  6/4اینچی است و وزنی بهاندازه
 230گرم دارد .در این گوشی از دو دوربین بسیار بزرگ برای ردگیری حرکات
و درک عمــق صحنه و همین طور نرم افــزاری برای فهم ویژگیهای محیط
اطراف استفاده شده است .دوربین سوم و اصلی این گوشی هم  16مگاپیکسلی
اســت و از فیلمبرداری  4Kپشتیبانی میکند .حســگر اثر انگشت از دیگر
امکانات این گوشی است .پردازنده هشت هستهای اسنپدراگون  652با فرکانس
 8/1گیگاهرتز 4 ،گیگابایــت رم 64 ،گیگابایت حافظه داخلی ،باتری 4050
میلیآمپرساعت و اندروید  6از جمله دیگر امکانات گوشی یاد شده است.
برنامههای نصب شده بر روی این گوشی امکانات مختلفی دارند .به عنوان
مثال اجرای بازیهای مبتنی بر واقعیت مجازی به طور سه بعدی با این گوشی
ممکن اســت .برای این کار میتوان دوربین گوشی را بر روی سطحی تاباند تا
شخصیتها و اشیای مورد نیاز برای اجرای بازی سه بعدی ظاهر شوند .به نظر
میرسد عرضه این گوشــی  499دالری در شهریور ماه سرآغاز تحولی جدی
در زمینه ســاخت تلفنهای همراه و افزوده شدن امکانات واقعیت مجازی به
محصوالت مذکور باشد.

حمله بزرگ هکرهای چینی به هند

امنیت
متخصصان شــرکت کاسپراســکای در بمبئی اعالم
آنالین
کردند گروه هکر چینی «دانتی» با نفوذ به رایانههای
مقامهــای بلندپایه هند ،بخشــی از اطالعات آنها را
ســرقت کرده است .به گزارش ایرنا،یک مقام دولتی
هند با اشاره به نفوذ هکرها و بدافزارها به تعدادی از
رایانهها در دبیرخانه دولت خاطرنشان کرد :این حمله دفع شده و اقدامهای الزم
برای جلوگیری از این حملهها صورت گرفته است .مدیر بخش آسیایی شرکت
کاسپراســکای در بمبئی با بیان اینکه این بدافزار ازطریق فرستادن ایمیل به
نام شــخصیتهای بزرگ توجه فرد را جلب میکند خاطرنشان کرد :زمانی که
شخص ایمیل را باز کند ،این بدافزار وارد رایانه فرد شده و به اطالعات حساس
دسترســی پیدا میکند.وی افزود :این شرکت تاکنون چندین ایمیل آلوده در
سفارتخانههای هند در مجارستان ،دانمارک و کلمبیا شناسایی کرده است.

وزارت صنعت
و معدن آیین نامه
اجرایی چگونگی
صدور و تمدید
پروانه کسب در
فضای مجازی را
در تیرماه سال 94
تصویب کرد و این
آیین نامه به امضای
وزیر صنعت و معدن
رسید ولی متأسفانه
هنوز اجرایی نشده
است
و از بین برنده سد راه و موانع پیش روی
کسب و کارهای اینترنتی است ،اجرایی
نشده است.
وی در ادامــه میگوید :براســاس
تصمیمهــای گرفتــه شــده  ،تمامی
فعــاالن کمــاکان نمــاد «اعتمــاد

الکترونیکی» بــرای فعالیت در فضای
مجازی و شناسایی سایتهای معتبر از
غیرمعتبرخواهند داشت و باید این نماد
را از مرکز توســعه تجارت الکترونیکی
دریافت کنند ولی مقرر شد افرادی که
دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند با
مراجعه به اداره امور اصناف نســبت به
دریافت مجوز اقدام کنند ولی هنوز این
کار عملی نشده است و نمیدانیم گره
کار کجاست.
رفــع موانع تنها بــا همکاری
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
برای دانســتن اینکه چرا آیین نامه
اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه
کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در
فضای مجازی با وجود تصویب و امضای
وزیر صنعت و معدن هنوز اجرا نشــده
اســت با مرکز اصناف و امور بازرگانان
ایران تماس گرفتیم که یک کارشناس
که نخواســت نامش برده شود در این
باره به «ایــران» میگوید:برای اجرایی
شــدن آیین نامه بایــد دو مرکز یعنی
مرکز اصناف و امــور بازرگانان با مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی هماهنگ
شــوند تا بتواننــد آن را اجرا کنند و از
آنجایی که دو ســایت ایــن دو مرکز
دارای تعاریــف گوناگونی اســت  ،باید

تهیه نقشه سه بعدی دندانها با مسواک هوشمند
میترا جلیلی

نوبرانه

عرضه اولین گوشی دنیا
با قابلیتهای درک سه بعدی

انجام شود .درباره مشکالت مطرح شده
فعاالن در کســب و کار فضای مجازی،
«ایران» به ســراغ «رضا الفت نسب»
دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی
رفت تا ببیند که این انجمن از مشکالت
اعضای انجمن خــود خبر دارد که وی
مشــکالت پیش آمده را تأیید کرده و
به «ایران» میگوید :اعضای کســب و
کارهای اینترنتی برای هر کاری به هر
نهاد و سازمانی که مراجعه میکنند آنها
نماد اعتماد الکترونیکی را مدرک کافی
برای بیمه کردن ،مالیات و  ...نمیدانند
و از صاحبان کسب و کار اینترنتی جواز
و پروانه کسب و کار در فضای مجازی
طلب میکنند در صورتی که این قشر
پروانه کســبی که دیگر کسب و کارها
دارند رادر اختیار ندارد.
وی میافزایــد :بیــش از  17هزار
کســب و کار اینترنتی بــرای دریافت
تســهیالت خود منتظر جواز کسب و
کار هســتند تا بتوانند کارهای خود را
انجام دهند.
رضا الفت نسب میافزاید :البته بعد
از پیگیریها ،وزارت صنعت و معدن و
تجارت برای رفع مشکل پروانه کسب
چاره ای اندیشید  ،به عبارتی با حضور
نهادهای مختلف دستاندرکار از جمله
مرکــز امور اصنــاف و بازرگانان ایران،
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و ...
آییــن نامه اجرایــی چگونگی صدور و
تمدید پروانه کســب و نحــوه نظارت
بر افــراد صنفی در فضــای مجازی را
در تیرماه ســال  94تصویب کرد و به
امضای وزیر صنعت و معدن رسید ولی
متأسفانه هنوز این آیین نامه که راهگشا

Corbis

معــاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود  ۱۵درصد
مکالمات ورودی بینالملل به کشور قاچاق میشود،
گفت :سرقت صوت ،ضرر مالی  ۲میلیون دالری در هر
ماه و  ۲۴میلیون دالری در سال به دولت وارد میکند.
به گزارش مهــر ،محمدجواد آذری جهرمی با بیــان اینکه قاچاق صوت
در حــوزه مکالمات ورودی به کشــور رخ میدهد ،گفت :ضــرر این اقدام به
صورت مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت را دربرمی گیرد اما این شرکت،
ابزارهای الزم را برای مقابله با این پدیده ندارد .مدیرعامل شــرکت ارتباطات
زیرساخت با اشاره به اینکه این تخلفات در الیه شبکههای دسترسی صورت
میگیرد که اپراتورهای ارتباطی ،متولی آن هستند ،خاطرنشان کرد :مصوبه
 ۱۸۳کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی را موظف کرده اســت که بــه این مقوله با همکاری همه اپراتورهای
ارتباطی و نیز شــرکت ارتباطات زیرساخت ،رسیدگی کند .وی با بیان اینکه
برآوردها نشان میدهد در شرایط فعلی حدود  ۱۵درصد مکالمات بینالملل
در قالب قاچاق ،ترانزیت میشــود ادامه داد :این عدد در سال  ۹۳حدود ۳۰
درصد بوده اســت که با اقدامها و همکاریهایی که میان رگوالتوری ،پلیس
فتا و قوه قضائیه و نیز اپراتورهای ارتباطی صورت گرفت شــاهد کاهش ۱۵
درصدی قاچاق مکالمات طی یکســال هســتیم .آذری جهرمی از اســتقرار
ســامانههای هوشــمند و هدفمند برای جلوگیری از قاچاق مکالمه از سوی
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و افزود :با استقرار این
سامانه ها ،به صورت هوشمند و هدفمند با این نوع قاچاق برخورد خواهد شد.

فنـــــاوری
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قاب
فناوري

بهداشــت دهــان و دنــدان یکــی از
دغدغههای دندانپزشــکان است و همگی
تالش میکننــد در گام نخســت ،روش
صحیح مســواک زدن را به مردم آموزش
دهند تا سالمت دندانهایشان حفظ شود
و البته در این میان ،فعاالن عرصه فناوری
نیز آنها را تنها نگذاشتهاند.
کمپانــی فیلیپس به تازگی مســواک
منحصــر به فــرد  ONVI Prophixرا
طراحی کرده است که در صورت رسیدن به
تولید انبوه ،میتواند در این زمینه انقالبی
برپا کند .این مســواک دارای دوربینهای
کوچکی اســت که به کاربر اجازه میدهد
هنگام مسواک زدن ،ویدئویی زنده از داخل
دهان خود را ببیند .همچنین سنسورهای
این مسواک عادات کاربر را هنگام مسواک
زدن ردیابی میکند تا ضعفهای عملکرد
وی را بیابد .این مسواک همچنین از طریق
بلوتوث به یک اپلیکیشــن تلفن هوشمند
متصل است و با اطالعات جمعآوری شده
توسط سنســورها ،میتواند یک نقشه سه
بعدی انحصاری از دهان و دندانهای کاربر
تهیه کند .بــه این ترتیب کاربر درمییابد
چه زمانی مســواک را بســیار ســریع یا

ســخت روی دندانهایش کشیده و یا چه
بخش هایی از دندان وی مورد بیتوجهی
قرار گرفته اســت .با کمک این اطالعات،
میتوان به کاربر نحوه صحیح مسواک زدن
را آموزش داد و وی را از کارهای خطرناک
بــرای دنــدان برحذر داشــت .وقتی هم
مسواک زدن کاربر تمام شود ،روی صفحه
نمایشگر گوشی هوشمند توصیههایی برای
کاربر ظاهر میشــود تا متوجه شود کدام

یک از دندانهایش بیشتر در معرض خطر
قرار دارند و نیازمند توجه بیشــتر هستند.
همچنین هربار هنگام مسواک زدن به کاربر
یادآور میشود که باید بر کدام یک از دندانها
نظارت بیشتری داشته باشد .البته هنوز زمان
ورود این مسواک هوشمند به بازار و نیز بهای
آن مشخص نشده است ولی در صورت ورود
به بازار ،میتواند گام بزرگی در تأمین سالمت
مردم جهان بردارد.

ساخت ابزارهای خالقانه
تا به حال به این نکته فکر کردهاید که با بسیاری از
وسایلی که از نظر شما «دور ریختنی» هستند میتوان
کلیک
چه وسایل کاربردی تولید کرد؟ همه ما در اطراف خود
یا انبار خانهمان وسایلی داریم که آنقدر قدیمی و کهنه
شدهاند که باید هرچه زودتر راهی سطل آشغال شوند.
علی ماندگاری
اما گاهی با بهکارگیری کمی خالقیت میتوان از همین
وسایل دور ریختنی وسایل کاربردی ساخت.
اگر شما هم در خانه خود وسایل دور ریختنی دارید پیشنهاد میکنیم قبل از
راهی کردن آنها به سطل آشغال سری به سایت «ساختنی» بزنید .این سایت پر
از ایدههایی است که از وسایل قدیمی و دور ریختنی به دست آمده است .برای
مثال اینکه چگونه با وســایل ساده یک روبات حرفهای درست کنیم یا اینکه با
ابزارهای دم دســتی چگونه اسپری لیمو و مرکبات بسازید .این سایت می تواند
برای افرادی که ذهن خالقی دارند و میتوانند با مشاهده ایدههای مختلف وسایل
نو و جذابی بسازند بسیار مناسب باشد« .ساختنی» با ارائه راهکارهای مناسب به
کاربران در ساخت وسایل خالقانه ،یک راه حل مناسب و ارزان پیش روی افرادی
اســت که به دنبال تحول و استفاده از استعدادهای خود هستند .همچنین این
سایت میتواند برای افراد صاحب ذوق یک منبع درآمد اینترنتی هم باشد .برای

یکسانسازی شــود یعنی سایت مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی همسطح
ســایت مرکز اصناف کــه دارای رتبه
باالتری اســت ،ارتقا یابد ولی هنوز از
سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
این یکسان سازی و ارتقا انجام نشده
اســت تا بتوان با متمرکزسازی آیین
نامه را اجرایی کرد و روند کار اعطای
پروانه کسب فضای مجازی را سرعت
بخشید.
این کارشــناس میگویــد :وزارت
صنعت و معدن قصــد دارد اجازه دهد
تا انجمن کسب و کارهای اینترنتی به
«اتحادیه» ارتقا یابد و کارهای اجرایی
صنف خــود همچون اعطــای پروانه
کسب و کار را مانند هر اتحادیه دیگری
با نظارت دولت انجــام دهد تا وزارت
صنعت و معدن به کار سیاســتگذاری
خود رســیدگی کند چرا کــه کار این
وزارت و سازمان های آن  ،کار اجرایی
نیست و از این رو تصمیم گرفته شد که
ضمن باقــی ماندن اعطای نماد اعتماد
الکترونیکی ،سایتها پروانه کسب و کار
نیز دریافت کنند.
این کارشــناس معتقد است مرکز
توســعه تجارت الکترونیکــی باید آن
دسته از کسب و کارها مانند بانکها و
دانشــگاهها را که از شمول قانون نظام

روی وب

وضعیت شاخصهای <آیسیتی>
در کشور

شاخصهای مهم بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
کشــور از وجــود بیــش از ۷۵میلیــون خط فعال
سیمکارت در کشور حکایت دارد و همچنین ۱۹میلیون نفر از اینترنت موبایل
و ۸/۸میلیون نفر از  ADSLاستفاده میکنند.
بــه گزارش «ایران» ،آمار و اطالعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
کشور توسط دفتر بررســیهای فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت شاخصهای ICT
کشــور را از سال  ۸۶تا پایان سال ۹۴مورد مقایســه قرار داده است.براساس
بررســیهای انجام شده ،تعداد تلفن ثابت دایر شــده در کشور تا پایان سال
 ۹۴حدود ۳۰میلیون و ۲۶۲هزار و ۱۵۷شــماره است درحالی که تعداد سیم
کارتهای واگذار شده تلفن همراه۱۴۹ ،میلیون و  ۸۷۵هزار و ۳۶۶خط بوده و
در این بازه زمانی ۷۵میلیون و ۹۸۳هزار و ۵۲۸خط موبایل در کشور فعال است.
این آمار نشان میدهد حدود نیمی از سیم کارتهای واگذار شده در کشور بدون
اســتفاده است .در همین حال بررسیها از ضریب نفوذ  38/42درصدی تلفن
ثابت و  94/46درصدی موبایل در کشــور حکایت دارد .طبق مقایسه صورت
گرفته ،ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال  ۸۶حدود  22/49درصد بوده که تا پایان
سال  ۹۴به حدود  38/5درصد نزدیک میشود .از سوی دیگر ،رشد ضریب نفوذ
مشترکان موبایل که در سال  ۸۶حدود  29/5درصد بوده ،طی ۸سال اخیر قابل
توجه است .ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت نیز در سال  ۸۶رقمی حدود ۴۶
درصد بوده که در سال  ۹۴به بیش از ۱۹۰درصد افزایش یافته است.
تا پایان ســال  ۹۴تعداد ۱۳۹هزار و ۷۲۹دستگاه تلفن همگانی در کشور
نصب شــده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات روســتایی به
۸هزار و ۴۴۳دفتر رسیده است .این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه
اقتصادی کشــور ،تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰هزار دفترآی سی
تی روستایی میرسید .همچنین طبق این بررسیها  ۴۸هزار روستا در کشور
دارای تلفن خانگی و  ۵۴هزار روستا دارای ارتباط هستند.معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند ثابت
( )ADSLرا  ۸میلیون و  ۸۲۵هزار و ۱۰۵مشترک اعالم کرده است.در حوزه
اینترنت ،بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که
تا پایان ســال  ۹۴بالغ بر ۱۹میلیون و ۹۸هزار و ۵۶۰نفر در کشور از اینترنت
پرسرعت متحرک اســتفاده کردهاند .بررسیها نشان میدهد که پهنای باند
بینالملل از  6/05گیگابیت بر ثانیه در سال  ۸۶به  ۵۴۷گیگابیت بر ثانیه در
پایان سال  ۹۴رسیده است.

از نوع
دیگر

مثال اگر شــما هم شیوه ساخت ابزارها یا محصوالت خالقانه را به روشی ساده
میدانید میتوانید این دانسته خود را در این سایت با دیگران به اشتراک بگذارید
و از این طریق درآمدی نیز کســب کنید .بخش اصلی سایت« ،چگونه بسازیم»
است که در نوار افقی باالی صفحه سایت دیده میشود در این قسمت میتوانید
ایدههای جالبی در زمینه الکترونیکی ،برنامهنویسی ،خانه ،خوردنی و نوشیدنی
و ...دریافت کنید .همچنین این ســایت شــما را از جدیدترین خبرهای دنیای
تکنولوژی خودرو ،شــیمی ،فیزیک و ...با خبر میکند .برای شــروع به www.
 saakhtani.irسربزنید.

صنفی خارج هســتند مجزا و به مابقی
کسب و کارها براســاس شرایط احراز
شــد ه نماد اعتماد بدهد و ســپس به
ســایت مرکز اصناف و امور بازرگانان
برای ممیزی معرفی کند.
وی میافزاید :مقرر شد سایتهایی
که از سوی مرکز توســعه تجارت نیز
لوگوی نمــاد اعتمــاد الکترونیکی را
دریافت کردهاند جواز کســب دریافت
کنند ولی آنهایــی که تازه میخواهند
اقدام به کسب و کار در فضای مجازی
کنند باید بعد از دریافت جواز کسب و
کار اقدام به دریافت نماد کنند و برای
اینکه موازی کاری بــرای ارائه مدارک
صورت نگیرد بهتر اســت از اطالعات
مرکز اصناف و امور بازرگانان که کاملتر
است ،استفاده شود.
وی معتقــد اســت بــا ایــن کار
متمرکزســازی صورت میگیرد ،موانع
زائد زیادی حذف میشــود و صاحبان
کســب و کار اینترنتــی میتواننــد با
دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی
کــه نیاز آنها اســت به ســازمانهای
مختلف برای بیمــه ،مالیات و دریافت
تسهیالت مراجعهکنند و ضمن انجام
کارهای خود با تبدیل شــدن انجمن
به اتحادیه ،کارهای خود را در اتحادیه
متمرکز کرده و آنها را مســتقل انجام
دهند.
این کارشــناس ابراز امیدواری کرد
که هر چه ســریع تر مشــکالت پیش
روی مرکز توســعه تجارت الکترونیکی
حل شود تا ضمن رفع مشکالت پیش
روی کسب و کارهای اینترنتی ،انجمن
تبدیــل به اتحادیه شــود .چرا که این
آیین نامه در راستای افزایش اعتماد به
تجارت الکترونیک در بخش فروشــگاه
های مجازی مصوب شــده اســت.در
این آیین نامه نحوه ثبت تقاضا ،احراز
هویت متقاضیان و دیگر مراحل صدور
پروانه کسب فروشگاههای مجازی آورده
شده است و متقاضیانی که درخواست
یو
پروانه کسب دارند باید شرایط عموم 
اختصاصی آیین نامه را دارا باشند.
ی موارد گفته شده
به هر حال با تمام 
بایــد منتظر ماند و دیــد که آیا مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی در برداشتن
موانع از سر راه کسب و کارها در فضای
مجازی اقدامیخواهد کرد.

گام اول کنسرت آنالین

برگزاری کنسرتهای آنالین میتواند راهکار مناسبی
برای بخشی از جامعه باشد که به هر دلیلی از حضور
در کنسرتهای خوانندههای مورد عالقه خود محروم
هستند.
بهگزارش«ایران» ،در همین راستا هفته گذشته برای نخستین بار از طریق
پلتفرم بومی«کیومری»،یک کنســرت آنالین در کشــور برگزار شد .محمد
پرویزی مدیرعامل یک شــرکت فعال در این حوزه گفت :این گام اول است و
با توسعه شبکه  CDNهمه هموطنان میتوانند در تمامی نقاط ایران بهطور
یکسان و با کیفیت مناسب از این امکانات بهره ببرند و شاهد برگزاری و پخش
زنده رویدادها باشند.

