ضرر کسب و کارها
را از فیلترینگ
بررسی میکنیم

www.asrerasaneh.ir

روزنامه صبح ايران

صفحه 7

صفحه 8
یکشنبه  24دی  26 -1396ربیع الثانی  14 -1439ژانویه 2018

رونق اقتصاد
دانشبنیان با پیوند
دانشگاه و استارتاپها

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش  ۱۸درصدی حقوقهای زیر  ۵میلیون ؛

شماره  8 - 2136صفحه 1000 -تومان

حقوق وزرا و نمایندگان مجلس افزایش نمییابد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

رفع مشکالت ۷۰درصد
واحدهایصنعتیباحلمسائلبانکی

وزیر صنعت با بیان اینکه مشکالت دست کم ۷۰درصد از واحدهای صنعتی و
تولیدی با حل مشکالت بانکی مرتفع می شود سرپرستان بانکهای داری نقش اصلی
در اقتصاد را به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت کرد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمد شریعتمداری در سی
و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با اشاره به اینکه
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تدابیر ویژه رهبر معظم انقالب بوده است،
افزود :امیدواریم از این ظرفیت قابل مالحظه ای که در اختیار دولت قرار گرفته است،
استفاده شایسته و بایسته شود.
وی با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است ،تصریح کرد :این «نافذ الکلمه»
بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس
در سایر قوا موثر واقع شود.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه
ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند ،گفت ۱۱ :پروژه ای که ستاد اجرای آنها را
به استان تهران ابالغ کرده بود ،به موفقیت های ارزشمندی رسیده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و ادامه
داد :حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار
در این استان تاثیر بسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت .به همین خاطر
اگر در حوزه های اقتصادی تدابیر موثری در این استان اتخاذ کنیم آثار و نتایجش
را در همه جای ایران خواهیم دید .شریعتمداری استان تهران را دارای پتانسیل ها و
محدویت های خاص خود معرفی کرد و گفت :باید با توجه به این ویژگی های خاص
و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته ،منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این
استان نوشته شود .جذب سرمایه گذاری خارجی و حوزه فعالیتهای دانش بنیان،
تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند
و مسائل زیست محیطی و آالینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن
تالش کرد و در به وجود آمدن االیندگی در کالن شهری مانند تهران به هیچ وجه
نباید مسامحه انجام شود .وی با اعالم اینکه  ۱۷هزار واحد صنعتی در استان تهران
وجود دارد ،یادآور شد ۵ :هزار واحد از آنها در شهرک های صنعتی مستقر هستند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه مشکالت دست کم  ۷۰درصد از واحدهای
صنعتی و تولیدی با حل مشکالت بانکی مرتفع می شود ،اضافه کرد :با دستور استاندار
سرپرستان بانکهایی که نقش اصلی در اقتصاد استان تهران دارند در جلسات ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند و این موضوع مهم پیگیری شود.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری را تنها راه نجات
کشور از بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و افزود :برای رسیدن به رشد  ۸درصدی
برنامه ششم توسعه حدود  ۷۰میلیارد دالر جذب سرمایه باید انجام شود که حدود
 ۲۰میلیارد دالر آن مربوط به بخش صنعت ،معدن و تجارت است.
وی در ادامه ضمن درخواست از استاندار تهران جهت تشکیل شورای جذب و
حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تهران ،گفت :پتانسیل تهران
برای ارایه خدمات (از مرکز) به سایر نقاط کشور قابل توجه است و این استان
در جذب و حمایت از سرمایه گذاری در دیگر استانها وجهت دادن به سرمایه
گذاریهای انجام گرفته می تواند پیشتاز شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکتهای مشترک در تهران
با همکاری استانهای همجوار تصریح کرد :اگر بخواهیم اقتصاد تمرکز گرای خود
را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن میتواند در تهران مستقر شود و این
فعالیتهای نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور
را تغذیه کند .شریعتمداری با اعالم اینکه حدود  ۸۹۳میلیارد تومان اعتبار از طریق
سیستم بانکی برای حل مشکالت واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است،
گفت ۲۰۵ :پروژه در سال گذشته و  ۱۹۰پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی برای استان تهران تعریف شده است که به نقاط خوبی نیز رسیده اند .از سوی
دیگر به فعلیت رساندن حدود  ۶هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی  ۶۰درصد به
باال ،تاکنون  ۱۰۳درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم در این حوزه نیز نتایج
خوبی در استان تهران به دست آید .وی با تآکید بر لزوم توجه به حوزه بهره وری و
ارزش افزوده ،تصریح کرد :استاندار کارگروه ویژه ای در حوزه بهره وری تشکیل دهد
و بهره وری در عوامل تولید شناسایی شود و مورد توجه قرار بگیرد.
وی سال  ۹۷را سال خوبی برای اقتصاد کشور دانست و افزود :رشد منفی صنعتی
کشور اکنون به مثبت شده و به  ۴.۴درصد در این هشت ماهه رسیده است که این
زنده بودن صنعت کشور را نشان می دهد .تحرک در صنعت در حال اتفاق است و رشد
 ۱۷درصدی جوازهای تاسیس صادر شده نشانگر این است که امید به توسعه و سرمایه
گذاری در کشور وجود دارد .از سوی دیگر حدود  ۴هزار و یکصد پروانه بهره برداری در
سال گذشته صادر شد که نشانگر به وجود آمدن ظرفیت های تازه در اشتغال است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه گریزی به حوزه معدن زد و با قابل توجه
خواندن اکتشافات چند سال گذشته نسبت به  ۵۰سال اخیر ،اضافه کرد :در تولید
محصوالت معدنی نیز قدم های خوبی برداشته شد .به عنوان نمونه ظرفیت کنسانتره
کشور از  ۲۸میلیون تن در سال  ۹۲به بیش از  ۵۰میلیون تن در سال  ۹۶رسید،
ظرفیت گندله در همین بازه زمانی از  ۲۲میلیون تن به  ۴۸میلیون تن افزایش یافت،
ظرفیت مس دو برابر شد و ظرفیت فوالد از  ۲۲.۵میلیون تن به  ۳۱.۵میلیون تن
ارتقا پیدا کرد .از سوی دیگر در صادرات فوالد به  ۶.۵میلیارد دالر رسیدیم که طبق
پیش بینی ها تا پایان سال به  ۸میلیارد دالر نیز خواهد رسید .شریعتمداری در بخش
پایانی سخنان خود با بیان اینکه برای قابل باور بودن خدمات دولت برای مردم این
خدمات باید دیده شود ،گفت :از رسانههای مجازی استفاده بهینه شود و در فضایی
که عده ای مشغول پراکندن تخم یاس در جامعه هستند باید به مردم امید به آینده
داده شود که یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقابله با یاس است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۷گفت :طبق مصوبه کمیسیون حقوق
رؤسای قوا ،وزرا و معاونانشان ،نمایندگان مجلس و استانداران در سال ۹۷
افزایش پیدا نمیکند.
مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با
اشاره به نشست دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه  ،97گفت :طبق مصوبه
کمیسیون حقوق مقامات ازجمله روسای قوا ،وزرا و معاونانشان و نمایندگان
مجلس ،استانداران در سال  ۹۷افزایش پیدا نمیکند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  97اظهار داشت :براساس این مصوبه
کسانی که میزان حقوق دریافتی آنها زیر  5میلیون تومان است در سال
 97حقوقشان بین  10تا  18درصد افزایش خواهد داشت و کسانی که
حقوقشان باالی  5میلیون تومان مندرج در ماده  71قانون مدیریت خدمات
کشوری است در سال  97حقوقشان افزایش پیدا نمیکند.
وی افزود :اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای
مسلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که در خانههای
سازمانی زندگی میکنند را از حقوق آنها کسر و به خزانهداری کل کشور
واریز کنند.

الهوتی همچنین تاکید کرد :براساس این تصمیم مقرر شد تا
درآمدهای حاصل از این بخش برای مرمت و نوسازی این خانههای
سازمانی استفاده شود.
*ماده  ۷۱شامل کدام مقامات کشور میشود؟
در ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است :سمتهای ذیل
مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز
شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین مگردد:
الف -رؤسای سه قوه ( )18000امتیاز.
ب -معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و
اعضا شورای نگهبان ( )17000امتیاز.
ج -وزرا نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور
( )16000امیتاز.
د -استانداران و سفرا ( )15000امیتاز.
هـ  -معاونین وزرا ( )14000امتیاز.
تبصره  -1نخست وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند (ب) این
ماده همتراز میگردند و تعیین سایر پستهای همطراز به عهد هیئت وزیران

بوده و تعیین همطرازی پستهای کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس
مجلس خواهد بود.
تبصره  -2عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل
(مذکور در ماده ( ))66که حقوق ثابت تلقی میگردد فوقالعادههای ماده
( )68این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره  -3مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست
مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی
که به سمت پایینتری منصوب شوند ،چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر
آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80درصد) حقوق ثابت و فوقالعاده
مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابهالتفاوت تا (80درصد) را
تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود .این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل
شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلک میگردد و این مابهالتفاوت در محاسبه
حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود.
تبصره  -4دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان ،برخی از امتیازات قانونی
مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه
مدیریت حرفهای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

عناوين مهم

خدمات گمرک
به تولیدکنندگان
تمام الکترونیک شد
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روحانی در تماس تلفنی با وزیر کار در چین تاکید کرد؛

ضرورت دسترسی و اطالع هر چه سریعتر از وضعیت خدمه نفتکش ایرانی

رئیسجمهور در مکالمه تلفنی با ربیعی ضمن اخذ
گزارش از آخرین وضعیت مهار آتشسوزی نفتکش
تاکید کرد :تمام اقدامات الزم برای اطالع از وضعیت و
دسترسی به خدمه نفتکش بسیج شود.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور
کشورمان در تماس تلفنی با علی ربیعی که به نمایندگی
از رئیس جمهور ،مامور رسیدگی به وضعیت نفتکش
ایرانی و خدمه آن شده و هم اینک در چین حضور
دارد ،افزود :ضروری است با ادامه مذاکرات و پشتیبانی
بیشتر وزارت امور خارجه ،تمام نیازها و امکانات الزم
برای دسترسی سریعتر و اطالع از وضعیت خدمه نفتکش
از کشورهای همجوار و تسریع همکاریهای دولت چین
به کار گرفته شود.
رییس جمهور از وزیر کار خواست ضمن ارائه
مستمر و مستقیم گزارش پیگیری حادثه ،اطمینان یابد
که در اولین فرصت ممکن نیروهای ایرانی و چینی برای

اقدامات تکمیلی و امدادی وارد نفتکش شوند.
رییس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت نفتکش
حادثه دیده سانچی نیز در این تماس تلفنی گزارشی را
از نشست کمیته اضطراری رسیدگی به حادثه نفتکش
سانچی در شانگهای چین ارائه کرد و گفت که به
نمایندگی از دولت ایران از مقامهای چینی خواسته است
ضمن بکارگیری تمام توان خود برای نجات دریانوردان
ایرانی ،در اجرای عملیات امداد و نجات بر میزان
تالشهایشان بیفزایند.
یاد آوری می شود روحانی در اولین روز پس از
حادثه ،ضمن تشکیل جلسه ای ویژه این حادثه دستورات
الزم را به وزرای نفت ،امور خارجه و راه و شهرسازی
برای رسیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده و پیگیری
جبران خسارت های وارده و بویژه رسیدگی به خانواده
خدمه ایرانی نفتکش سانچی صاد کرده بود.
همچنین علی ربیعی از سوی رئیس جمهور

ماموریت ویژه یافت تا بر روند رسیدگی به این حادثه
رسیدگی کند .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از روز
اول ستاد رسیدگی به بحران را تشکیل داد و پس از
جلسه با خانواده کارکنان ایرانی نفتکش و نیز سفرای
چین و ژاپن ،برای هماهنگی و مدیریت مستقیم عملیات
اطفای حریق عازم چین شد .در همین راستا ربیعی روز
جمعه در اتاق بحران حادثه در شانگهای حضور یافته
است .وزارت امور خارجه نیز با فعال ساختن تمام
مسیرهای دیپلماتیک ،مشغول پشتیبانی الزم است و
ظریف امروز در تماس با همتای چینی خود آخرین
هماهنگی ها را برای تسریع در همکاریهای طرف چینی
انجام داد .نفتکش سانچی حامل  ۱۳۶هزار تن میعانات
گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شانزدهم دیماه
و پس از تصادم یک کشتی باری با آن ،طعمه حریق
شد و عملیات برای اطفای حریق و تعیین سرنوشت ۳۲
خدمه این کشتی همچنان تداوم دارد.

سردار جاللی :آمریکا ،مشتری اطالعات ما در تلگرام است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
گفت :آمریکا ،مشتری اطالعات ما در
تلگرام است.
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان
پدافندغیرعامل کشور در سخنرانی خود در
نشست بصیرت افزایی با موضوع بررسی
علت اغتشاشات اخیر در دانشگاه علوم
و فنون فارابی با اشاره به اعتراضات و
اغتشاشات اخیر در کشور گفت :این یک
حادثه امنیتی و مدرن است  ،باید ابعاد آن
شناسایی شده و توطئه های آتی خنثی
شود.
سردار جاللی گفت :برای بررسی این
حادثه سه فرضیه در نظر گرفته می شود.
 -۱فرضیه اول این است که حادثه
را با منشا داخلی و حوزه اقتصادی و
معیشتی و یکسری نارضایتی اجتماعی در
نظر بگیریم که با مطرح شدن آن جریانات
خارجی سواستفاده کردند.
 -۲فرضیه دوم میتوان حادثه را با
منشا داخلی و اختالفات بین جناح های
مختلف سیاسی درنظر گرفت که تا اندازه
ای رسانه های خارجی هم روی آن سوار
شدند.
 -۳فرضیه سوم اینطور مطرح میشود
که ما یک سری مشکالت داخلی داریم
ولی اصل طراحی با منشا خارجی دنبال
میشود وطبیعتا عناصر تهدیدگر در بیرون
آن را طراحی کردند تا دریک جریان
هماهنگ با مشکالت داخلی و در موقعیتی
مناسب آن را اجرا کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
با توجه به فرضیه های ذکر شده برای
حوادث اخیر کشور بیان کرد :باید شواهد
و قرائن را بررسی کرد تا ببینیم واقعیت
به کدام فرضیه نزدیکتر است .خارج از
هرگونه گرایش سیاسی اگر به این موضوع
نگاه کنیم خواهیم دید با یک مثلث روبرو
هستیم که یکسری مباحث خاص را در
برمیگیرد .در ضلع اول بحث تهدید دشمن
است و در ضلع دوم فضای سایبری و شبکه
های اجتماعی و ضلع دیگر آسیب ها و
ضعف ها را شامل میشود .رئیس سازمان

پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش
مهم شبکه های اجتماعی در زندگی
امروزی تصریح کرد :وقتی مردم با شبکه
های اجتماعی با هم ارتباط برقرار میکنند
کسانی که به اطالعات آن ها دسترسی
دارند به راحتی میتوانند در قالب مهندسی
اجتماعی ذهنیت ،موضوع و بسیج و تهییج
را به مردم ارائه و افکار عمومی آن ها را
شکل دهند .سردار جاللی ادامه داد :حادثه
اخیر نمونه همین روند بود .وقتی در شبکه
های اجتماعی اشتغال و ارائه خدمات باشد
و ابزارهای داده کاوی پیشرفت کرده باشد
یک درخت اطالعاتی از فرد و جامعه به
دارنده سیستم داده میشود و پردازش
اطالعات صورت میگیرد و تقریبا به همه
اطالعات جامعه دسترسی پیدا خواهند
کرد .همین شبکه های اجتماعی در
انتخابات سال گذشته نتیجه را چند روز
قبل از انتخابات با  ۹۶درصد درستی پیش
بینی کردند .آنها از همین بیگ دیتا شبکه
های اجتماعی اطالعات را بدست آوردند از
همین اطالعاتی که برای ما هیچ اهمیتی
ندارد اما برای آنها یک تصویر شفاف و
عمیق از پدیده ها بدست می آورند و به
جامعه نگاه میکنند ببینند کجاها نقطه
انفجار است .وی با اشاره به اهمیت این
بیگ دیتاها بیان کرد :ما مدت ها با
دوستانمان در وزارتخانه های ارتباطات
واطالعات صحبت کردیم که نباید اجازه
دهیم این اطالعات در اختیار خارجی ها
باشد .ما بیگ دیتاهای  ۴۰میلیون نفر را
در اختیار دشمن قرار داده ایم و احاطه
اطالعاتی دشمن نسبت به دستگاه های
اطالعاتی خودمان بعضا بیشتر است .سردار
جاللی با اشاره به تولید محتوای بیگانگان
در شبکه های اجتماعی به زبان فارسی
تصریح کرد :در ردیابی از یکی از شبکه
های اجتماعی متوجه شدیم هر کدام از
اعضای برخی گروه های ضد انقالب و اروپا
نشین در خارج نزدیک به سی اکانت دارند
و با هم یک موضوع را انتخاب میکنند و
خبر را به زبان فارسی تولید و منتشر کرده
تا به دست ما برسد .سپس محورهای مد

نظرشان را در قالب هشتگ و یا محتواهای
مختلف به کشور مان القا میکنند این یعنی
فضای سایبری ما توسط دشمن اشغال
شده و باید آن را باز پس بگیریم.
عدم اجرای اقتصاد مقاومتی عامل
بوجود آمدن نارضایتی های اخیر
سردار جاللی با اشاره به مشکالت
اقتصادی موجود در کشور گفت :به دلیل
رعایت نکردن مسائل اقتصاد مقاومتی که
بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار
گرفته است لشگری از کارهای افراطی و
عناطر ناراضی بوجود آمد و به دلیل توجه
نکردن به روند واردات کاال آمار بیکاری در
کارخانه ها باال رفت لذا کارگری که سه
ماه است حقوق نگرفته صبر و تحملش
تمام میشود .البته اینها شاید تلفات جنگ
اقتصادی با دشمن است ما باید این تلفات
را کم کنیم با بازار  ۸۰میلیون نفری که در
اختیار داریم از توان داخل استفاده کنیم
که هم مشکل تولید داخلی حل می شود و
هم رونق اقتصادی ایجاد میشود.
وی ادامه داد :در موارد فساد مالی باید
به صورت جدی و سریع برخور میکردیم
نه با فاصله زمانی که مردم احساس اجرای
عدالت نکنند .بودجه امسال یکسری
اشکاالت داشت مخصوصا در بحث یارانه ها
دولت در الیحه بودجه این موضوع را قبول
دارد که یارانه باید از ثروتمندان گرفته شده
و به فقرا داده شود اما این موضوع را بد
مطرح کرد وبا بدسلیقگی گفته شود .بنظر
بنده بودجه سال آینده خیلی شجاعانه
تنظیم شده بود ولی بد ارائه شد .رئیس
پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ضلع
دشمن در جریان حوادث اخیر بیان کرد:
مسلما اطالعات ما در تلگرام مشتری خاص
خودش را دارد مشتری مثل آمریکایی ها
منافقین و هر گروهی که ظرفیت نیروی
عملیاتی داشته باشد .در واقع دشمنان یک
آشوب بدون سر(فرمانده) ترتیب میدهند
چرا که تجربه به آن ها نشان داده که
قدرت اطالعاتی جمهوری اسالمی باال
است و به راحتی میتواند این فرمانده را
تشخیص داده و نابود کند لذا باید در البه

الی شبکه های اجتماعی مخفی باشند
و بعد با تمام توان از ظرفیت رسانه های
خارجی و شبکه های اجتماعی استفاده
کنند .رئیس سازمان پدافند غیرعامل
کشور تصریح کرد :تلگرام به ما خیانت
کرده است و باید برای افشای اطالعات
ما محاکمه شود نباید اجازه برگشت به
آن داده شود .ما باید از شبکه های بومی
خود استفاده کنیم و برای استفاده از فضای
مجازی باید همه زیر ساخت ها را در داخل
و به صورت بومی داشته باشیم .وی گفت:
دشمن در آتش زدن مساجد ،حوزه علمیه
و امام زاده ها نشان داد که هیچ اعتقادی
به مبانی ارزشی و دینی مردم ندارد و دو
دستش پیش مردم باز شد و از طرف دیگر
طرفداری مستقیم و ناشیانه ترامپ هم
وابستگی این جریان ضد انقالبی را نشان
داد و باعث شد که مردم زود چهره دشمن
از دوست را تفکیک کرده و بشناسند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
خاطرنشان کرد :عدم همراهی مردم با این
جریان از یکطرف و حمایت مردم بصورت
قاطع از مقام جمهوری اسالمی از طرف
دیگر باعث عدم پیروزی دشمنان شد.
سردار جاللی تصریح کرد :شبکه
تلگرام مجرم است .این شبکه اجتماعی
اطالعات بیگ دیتا( )big dataمردم ما
را و اطالعاتی که مردم به امانت در شبکه
ها تولید کرده بودند همراه با تحلیل داده به
دشمنان کشور داد و از طرف دیگر شبکه
تلگرام با دروغ پردازی و تولید و گسترش
اطالعات غلط و دروغ ،نقش بسیج توده ای
مردم را در این آشوب ها داشت و دعوت
به تخریب ،آتش سوزی و ...نیز بر عهده آن
بود .رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
در پایان گفت:وقتی که دولت محترم
تصمیم بر کنترل تلگرام گرفت یک دفعه
همه آشوب تمام شد .پس نقش تلگرام در
آشوب ها و براندازی نقش اصلی است و
بنابراین شبکه اجتماعی تلگرام یک مجرم
امنیتی بوده و اقدام بر علیه امنیت ملی ما
دارد لذا برگشت این شبکه یعنی اجازه
دهیم دوباره آن ها علیه ما توطئه کنند.

صدور هزار و
۸۸۰میلیارد ریال
ضمانتنامه برای
صنایع کوچک
صفحه 2

خبر
طبق اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال؛

امکان رجیستری غیرحضوری
گوشی مسافری فراهم شد

با راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشیهای
همراه مسافر در گمرک ،امکان رجیستری گوشی
مسافران بدون مراجعه حضوری ممکن شد .در
ادامه اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه
در کشور ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از راه
اندازی سامانه ثبت شناسه گوشیهای مسافری
توسط گمرک و به نشانی epl.irica.gov.
 ir/ImeiRegisterخبر داد .این سامانه به
مسافرانی که وارد کشور می شوند این امکان را
می دهد تا  ۷روز پس از ورود به کشور و بدون
مراجعه حضوری ،گوشی خود را در «سامانه
اظهارنامه گمرگی تلفن همراه» ثبت کنند.
بنابراین مسافرانی که به هر دلیلی در هنگام
ورود به کشور ،موفق به اظهار تلفن همراه خود
و پرداخت حقوق گمرکی آن نشدهاند ،از این
پس میتوانند با مراجعه به این سامانه نسبت
به پرداخت حقوق گمرکی تلفن همراه و ثبت
شناسه آن اقدام کنند .بنابر تصمیم اتخاذ شده
مسافران در صورت عدم ثبت گوشی خود ،فقط
تا  ۳۰روز پس از ورود به کشور امکان استفاده
از آن را دارند و درصورت اتمام این مهلت،
گمرک وظیفهای در قبال ثبت شناسه تلفن
همراه شخص مسافر نخواهد داشت .افرادی که
از طریق این سامانه اقدام به ثبت تلفن همراه
خود میکنند ،الزم است کد پیگیری و شناسه
پرداخت را تا حصول اطمینان از ثبت تلفن
همراه ،نزد خود نگه دارند .این دسته از افراد
توجه داشته باشند که برای ورود به این سامانه
باید حرف « »Iو « »Rرا با حروف بزرگ تایپ
کنند .در صورتی که نتیجه استعالم مثبت بود
باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت
شود .پس از درخواست ثبت شناسه در این
سامانه ،گمرک جمهوری اسالمی ایران صحت
اطالعات وارد شده را بررسی میکند و درصورت
تائید ،این اطالعات را برای سامانه همتا ارسال
میکند .در صورت نادرست بودن اطالعات وارد
شده ،نه تنها شناسه تلفن همراه ثبت نمیشود،
بلکه وجه پرداختی نیز تحت هیچ شرایطی به
فرد مسترد نخواهد شد .لذا تنها افرادی که تلفن
همراه خود را «به صورت مسافری» وارد کشور
کردهاند ،باید از این طریق اقدام کنند .هر مسافر
براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد
کشور کند مشمول معافیت  ۸۰دالری می شود،
اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط
و ضوابط خاص خود را رعایت کند .بنابر اعالم
ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،مجموع ارزش کاالی
ورودی تلفن همراه به کشور در  ۹ماهه اول سال
 ۹۵حدود  ۱۴۷میلیون دالر بوده که این میزان
در  ۹ماهه سال جاری به  ۲۷۸میلیون دالر
افزایش یافته است .با توجه به اینکه رجیستری
گوشی موبایل از پاییز آغاز شد ،ارزش ورودی این
کاال در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با
 ۱۶۰درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این
میزان از  ۵۶میلیون دالر در پاییز سال گذشته به
 ۱۴۴میلیون دالر در پاییز امسال رسیده است.

