
آمادگی کافی نت ها برای ثبت نام 
متقاضیان طرح آلودگی هوا

با توجه به اجرای طرح آلودگی ه���وا) زوج و فرد( از 
ابتدای تیرماه  و عدم ثبت نام بسیاری از افراد در سامانه 
"تهران من"، واحدهای کافی نت تحت پوشش اتحادیه در 

اسرع وقت ثبت نام متقاضیان را انجام می دهند.
فناوران -  از سال گذشته همه خودروهایی که قصد 
تردد در محدوده طرح ترافیک را داشتند ملزم به ثبت نام 
در سامانه »تهران من« بودند چرا که خرید طرح ترافیک 
از طریق شارژ حساب شهروندی در این سامانه ممکن 
بود. از اول تیرماه ۹۸ امس���ال نیز که طرح »محدوده 
کنترل آلودگی هوا«)زوج یا فرد سابق( اجرا می شود، همه 
خودروهایی که قصد تردد در این محدوده را دارند ملزم 
به ثبت نام در این سامانه هستند. خودروهایی که در این 
سامانه ثبت نام کرده باشند، پس از هر تردد، تا یک ماه 
فرصت دارند عوارض خود را بپردازند و درصورتی که در 
مهلت یک ماهه عوارض را پرداخت نکنند، عالوه بر بدهی، 

مشمول جریمه راهنمایی و رانندگی می شوند.
خودروهایی که ثبت نام نکرده باشند عالوه بر این که 
مش���مول بدهِی عوارض و جریمه راهنمایی و رانندگی 
می شوند، امکاِن استفاده از سهمیه ۲۰ روز تردِد رایگان 
برای پالک تهران و ۱۵ روز ت���ردد رایگان برای پالک 
غیرتهران را نخواهند داش���ت، چرا که پیش از ثبت نام، 
روزشمار تردد برای آن ها در س���امانه فعال نمی شود. 
متقاضیان ثبت نام در س���امانه تهران من می توانند به 
نزدیک ترین کافی نت تحت پوشش اتحادیه مراجعه کرده 

و ثبت نام خود را انجام دهند.

برگزاری همایش تامین مالی 
صادرات با محوریت نوسانات ارز

 مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی از برگزاری 
دومین همایش تأمین مالی صادرات با رویکرد نوسانات نرخ 
ارز و همچنین پیگیری مصوبات همایش نخست خبر داد.
سازمان توسعه تجارت - فرهاد نوری، با اعالم این 
خبر گفت: دومین همایش تأمین مالی صادرات با رویکرد 
نوسانات نرخ ارز ضمن پرداختن به مشکالت و دغدغه های 
بخش خصوصی و فعاالن دولتی، راهکارهای برون رفت از 
معضالت پیش رو را نیز به بحث و بررسی خواهد گذاشت. 
وی افزود: در این همایش، فعاالن حوزۀ بانک، ضمانت 
صادرات، بیمه، تأمین مالی و نمایندگان بانک مرکزی در 
خالل بررسی چالش های صادرات در دوران تحریم به 
ارایه راهکارهای مناسب جهت توسعۀ مباالت تجاری با 

کشورهای هدف صادراتی می پردازند.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی گفت: مشکالت 
و مسائل مربوط به نوس���انات نرخ ارز و مصوبات بانک 
مرکزی از دیگر موضوعات قابل طرح در این همایش است.

مدیرعامل شرکت انتقال داده های نداگستر صبا:
تداوم ارایه خدمات اینترنت پرسرعت 

در گرو بازنگری قیمت هاست

مدیرعامل ش���رکت انتقال داده های نداگستر 
صبا که ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت 
ثابت با برند صبانت اس���ت، با اشاره به افزایش  
هزینه ها، خواستار بازنگری قیمت ارایه خدمات 

اینترنت پرسرعت شد.
فناوران- احمد بیدآب���ادی، مدیرعامل صبا 
نت گفت: از س���ال های پیش تاکنون همواره 
تالش ما ارائه س���رویس با کیفیت به کاربران 
بوده است. بر همین اساس و با توجه به افزایش 
سه تا چهار برابری نرخ ارز و هزینه ها در همه 
حوزه ها اعم از تجهیزات، افزایش دستمزد نیروی 
انسانی و سایر هزینه ها که تاثیر مستقیم بر ارائه 
سرویس اینترنت پرسرعت توسط اپراتورها دارند، 
شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی برای 
ادامه فعالیت و تداوم ارائه سرویس به مشترکین 
مجبور به بازنگ���ری قیمت ها جهت افزایش آن 

هستند.
 وی با بیان اینکه علیرغم حمایت های دولت 
برای تثبیت قیمت ها، شاهد افزایش قیمت در 
همه کاالها حتی کاالهای اساسی هستیم، افزود: 
بی شک افزایش قیمت اولین راهکار اپراتورهای 
اینترنت برای ادامه فعالیت نبوده اس���ت، بلکه 
کاهش شدید هزینه ها و متاسفانه تعدیل نیروی 
فراوان در این صنعت راه های پیموده شده برای 
بقا بوده اند؛ اما در شرایط فعلی ناگزیر به اجرای 

آن هستیم.
بیدآبادی گفت: در ح���ال حاضر مبلغی که 
خانواده ها برای اینترنت در س���بد خانوار خود 
هزینه می کنند به صورت متوس���ط فقط ۲۰ 
تا ۲۵ ه���زار تومان در ماه اس���ت که افزایش 
4۰ تا ۵۰ درصدی قیمت ها با توجه به عوامل 
مذکور چشمگیر نیست، اما بی توجهی به لزوم 
افزایش قیمت، باعث توقف امکان ارائه سرویس 

به کاربران و کاهش اشتغال خواهد شد.
وی در پای���ان گفت: انتظار داریم س���ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباط���ات رادیویی به عنوان 
رگوالتور و تنظیم کننده ب���ازار، حمایت الزم 
 را برای کمک ب���ه ادامه فعالیت ش���رکت ها

 انجام دهد.
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دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد: 

 سرمایه انسانی و اشتغال مهم ترین برنامه راهبردی بیستون

فناوران - موسسه حقوقی پویان با همکاری اتحادیه فناوران رایانه دومین دوره آموزشی مسایل حقوقی ویژه شرکت ها و واحدهای صنفی را در محل اتحادیه برگزار می کند. 
دومین دوره آموزشی مسایل حقوقی ویژه شرکت ها و واحدهای صنفی روز یکشنبه ۹ تیرماه سال جاری از س���اعت ۱3 الی ۱۵ در محل اتحادیه فناوران برگزار خواهد شد. 

سرفصل های این دوره شامل آشنایی با قانون کار و روابط اجتماعی و همچنین تنظیم قرارداد با پرسنل می شود و توسط استاد حسین شکیبافرد آموزش داده خواهد شد.

برگزاری دومین دوره آموزشی 
مسایل حقوقی ویژه اصناف

 در جلسه هیات مدیره س����ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، 
برنامه ها و الویت های برنامه راهبردی بیستون و عملکرد ۱۰۰ روزه 
دور جدید دبیرخانه سازمان نظام صنفی کشور )نصر( بررسی شد. 

نصر کشور- رسول سراییان در این نشست با ارایه اولویت های 
برنامه راهبردی بیستون تاکید کرد: توسعه صادرات و بازار داخل، 
آموزش و مهارت افزایی، تامین مالی، تحقیقات بازار، شرکت های نوپا، 
انتظام و مقررات و برندسازی از مهم ترین برنامه های سازمان نصر 

کشور است.  دبیرکل سازمان نصر کشور با تشریح اقدامات عملی 
صورت گرفته برای اجرای راهبرد بیس����تون گفت: تالش داریم در 
چارچوب همکاری با نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها فضای مناسبی 
را برای توسعه بازار فناوری ارتباطات و اطالعات کشور فراهم کنیم. 
وی افزود: س����رمایه انسانی و اش����تغال از مهم ترین برنامه ها در 
چارچوب راهبرد بیستون است که س����ازمان نظام صنفی کشور با 
هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرای آن گام 

برخواهد داشت. 
دبیرکل سازمان نصر کشور زمان اجرای برنامه بیستون را تا پایان 
سال ۱4۰۰ عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی شده است تا از نظرات 
همه اعضای سازمان نصر برای اجرا و اصالح برنامه بیستون استفاده 
شود.  در این جلسه تعدادی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران نیز دیدگاه های خود را برای اجرای بهتر راهبرد 

بیستون مطرح کردند. 
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سه چهارم اپلیکیشن ها
 مشکل امنیتی دارند

بررسی های یک موسسه امنیتی نشان می دهد حدود 
سه چهارم برنامه های طراحی ش���ده برای گوشی های 

آندروییدی و آیفون دچار مشکل امنیتی هستند.
فارس- بررسی های یک موسسه امنیتی نشان می دهد 
حدود سه چهارم برنامه های طراحی شده برای گوشی های 
آندروییدی و آیفون دچار مشکل امنیتی هستند. این 
بررسی که توسط موسسه پوزیتیو تکنولوژی انجام شده، 
حاکی اس���ت بخش عمده این مشکل به شیوه ناایمن 
نگهداری اطالعات کاربران مربوط می شود که سرقت آنها 

را توسط هکرها تسهیل می کند.
در این پژوهش برنامه های زیادی در فروش���گاه های 
گوگل پلی و اپ استور اپل مورد بررسی قرار گرفته اند و 
مشخص شده که نگهداری ناایمن اطالعات کاربران این 
برنامه ها ممکن است به سرقت کلمات عبور، جزئیات 
اطالعات مالی، داده های شخصی و غیره توسط هکرها 

منجر شود.
عالوه بر این آسیب پذیری های خطرناک نرم افزاری در 
3۸ درصد از برنامه های iOS و 43 درصد از برنامه های 

آندروییدی شناسایی شده اند.
بسیاری از این برنامه ها داده های کاربران را به سرورهای 
در اختیار توس���عه دهندگان نیز منتقل می کنند که 
امکان سرقت این داده ها هم وجود دارد. بنابراین کاربران 
باید در زمینه حفاظت از داده های ش���خصی خود در 
 زمان نصب برنامه های مختلف روی گوشی بسیار دقت

 کنند.

راهکار نوکیا برای بهبود
 امنیت  سایبری گوشی هایش 

به تازگی شرکت اچ ام دی گلوبال اعالم کرده است که 
سرورهای اطالعاتی گوشی های نوکیا را تحت تاثیر مسائل 

امنیتی به فنالند منتقل و جابجا کرده است.
 gizmochina ایسنا- بر اساس گزارشی که در
آمده است، حاال از آنجایی که حفاظت از اطالعات کاربران 
در سال های اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، 
شرکت اچ ام دی گلوبال با انتشار بیانیه ای اعالم کرده 
است که قصد دارد سرورهای خود را از سنگاپور به فنالند 
منتقل و جابجا کند ت���ا بدین ترتیب نقش پررنگ تری 
در محافظت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری 

دستگاه های نوکیا ایفا کند.
بدین ترتیب تمامی گوش���ی های تولید شده تحت 
برند نوکیا از این پس داده های کاربران را به سرورهای 
حاضر در فنالند منتقل خواهند کرد و گوشی های قبلی 
نیز با دریافت به روزرسانی های جدید، داده های خود را به 

سرورهای جدید آپلود کرده و انتقال خواهند داد.
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همه شایعات
 درباره گلکسی نوت ۱۰

سامسونگ قرار اس���ت به زودی از گوشی پرچمدار 
جدیدش به نام گلکسی نوت ۱۰ رونمایی کند. بر این 
اساس مطابق معمول هر سال شایعات و گمانه زنی هایی 
درباره این گوشی درز می کند. در این گزارش به همه 

شایعاتی که درباره این گوشی مطرح شده می پردازیم.
آی  تی من- گلکسی نوت یک سری از گوشی های 
پرچمدار سامسونگ به شمار می رود که سایز بزرگ تری 
نسبت به سایر گوش���ی های این برند دارد و همراه با 
قلم ارایه می شود تا کاربردی متفاوت نسبت به سایر 
گوشی ها داشته باشد. از این رو این گوشی امکاناتی را در 
اختیار کاربران قرار می دهد که شاید در سایر گوشی ها 
شاهد آنها نباشیم. بر این اساس هر سال سامسونگ 
تالش می کند با اضافه کردن امکانات جدید، محصولی 

کاربردی تر و البته پیشرفته تر به بازار عرضه کند.
ظاهرا امسال این کمپانی کره ای قصد دارد محصولی 
کامال متفاوت نسبت به س���ال های قبل معرفی کند؛ 
چرا که گمانه زنی ها حکایت از تغییرات اساسی در این 

گوشی دارد.
یکی از شایعاتی که درباره این گوشی منتشر شده، 
حاکی از حذف جک هدفون در گلکسی نوت ۱۰ دارد. 
البته در مورد برخی از گوشی های پرچمدار این قابلیت 
حذف ش���ده که به باریک تر شدن بدنه گوشی کمک 
می کند. از س���وی دیگر خبرها حاکی از آن است که 
سامسونگ درگاه حافظه از نوت ۱۰ را نیز حذف کرده 
اس���ت و این موضوع به معنای عرضه نسخه هایی از 
گلکسی نوت با حافظه بسیار باال که امکان ارتقای حافظه 

داخلی آنها وجود ندارد.
همچنین خبرها حکایت از دوربین گلکس���ی نوت 
۱۰ که حکایت از ارایه یک لنز با دیافراگم متغیر سه 
 2.4/f  1.8 و/f ، 1.5/f مرحله ای دارد که ش���امل
می ش���ود. به این ترتیب می توان به پیشرفت خوب 
دوربین گوشی گلکسی نوت ۱۰ امیدوار بود. البته هنوز 
مشخص نیست که این گوشی با چه نوع دوربینی عرضه 
خواهد شد و لنز مذکور روی کدام نسخه از این گوشی 
قرار می گیرد.گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه 
پردازنده این گوشی اسنپدراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۰ 
خواهد بود و حداقل از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه داخلی بهره می برد. در خانواده گلکسی 
اس ۱۰ تمام گوشی ها دارای حداقل ۱۲۸ گیگابایت 
حافظه داخلی هستند و به غیر از مدل »ای« که همراه 
با ۶ گیگابایت حافظه رم هم عرضه شده، باقی مدل ها 

مبتنی بر حداقل ۸ گیگابایت رم هستند.

گفته می شود که سامسونگ احتماال از قابلیت شارژ 
معکوس بی سیم روی این گوشی بهره خواهد برد. البته 
هنوز در رابطه با اندازه باتری آن خبرهای موثقی منتشر 
نشده اس���ت. طبق برخی گزارش ها، در پنل پشتی 
گلکسی نوت ۱۰ چهار دوربین تعبیه شده که این یعنی 
از لحاظ تعداد دوربین ها مشابه مدل ۵G گلکسی اس 

۱۰ است.
معموال بین پرچم داران سامسونگ، گوشی های سری 
گلکسی نوت از باالترین قیمت برخوردارند. بنابراین امسال 
باید منتظر عرضه این گوشی با قیمت باالیی باشیم چرا 

که در طول سال جاری قیمت جهانی گوشی به شدت 
با افزایش همراه شد.

با نگاهی به محصول قبلی سامسونگ می توان حدس 
زد که این کمپانی پرچمدار جدیدش را با چه قیمتی 

راهی بازار خواهد کرد.
گلکسی نوت ۹ که مجهز به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ 
گیگابایت حافظه داخلی بود، با قیمت ۱۰۰۰ دالری به 
بازار عرضه شد و قیمت مدل مجهز به ۸ گیگابایت رم 
و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هم ۱۲۵۰ دالر بود. 
بنابراین با توجه به قیمت نسل قبلی نوت ۱۰ و البته 
قیمت گوشی های خانواده گلکسی اس ۱۰، نباید انتظار 
قیمت ارزان تر از ۱۰۰۰ دالر را برای گلکسی نوت ۱۰ 
داشته باشیم. اگر سامسونگ دو مدل مختلف از نوت ۱۰ 
را عرضه کند، مدل پایه نسبت به نسل قبلی از حافظه 
رم و حافظه داخلی بیشتری بهره خواهد برد چرا که 
گمانه زنی ها حکایت از حذف کارت حافظه میکرواس دی 

در این گوشی دارند. 
بر این اساس پیش  بینی می شود که مدل پایه گلکسی 
نوت ۱۰ احتماال قیمتی بی���ش از ۱۲۰۰ دالر خواهد 
داشت و نسخه  ۵G آن با قیمتی بیش از ۱۵۰۰ دالر به 

بازار عرضه می شود.
با همه این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم امسال 

سامسونگ چه محصولی را به بازار عرضه می کند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده سالیانه 
انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران

بدین وسیله از کلیه اعضا انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران دعوت می شود؛ در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 8:15 تا 11، که روز دوشنبه 1398/04/24 در سالن اجتماعات کارآفرینان 
ساختمان تشکلهای اتاق تهران  واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از بهشتی، کوچه میرزا حسنی پالک 

18  تشکیل می گردد؛ شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی: 
1- استماع گـزارش اجـرایی هیـات مدیره 

2- استماع گزارش مالی خزانه دار
3- استماع گزارش بازرس 

4- تصویب گزارش عملکرد و مالی هیات مدیره
5- تصویب تراز منتهی به سال مالی 1397

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
7- تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

9- ترمیم هیات مدیره 
10- سایر مواردی که در صالحیت مجمع است.

هیات مدیره انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران

مدیرعامل بازار متشکل ارزی:

سامانه نیما و بازار متشکل ارزی یکی می شود

دیدگاه

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: سامانه 
ارز نیما و بازار متش���کل ارزی در کوتاه مدت 
به صورت موازی حرکت می کنند، اما درنهایت 

یکی می شوند.
اتاق ایران - محمود شکس���ته بند گفت: 
سامانه اصلی این بازار به سامانه های بانک ها، 
صرافی ه���ا و چند بخش مختل���ف در بانک 
مرکزی متصل است، به طوری که کوچک ترین 
ایراد می تواند همه فعالیت ها را تحت تأثیر قرار 
دهد، به همین دلیل افزایش دقت سامانه در 

اولویت است.
وی با بیان اینک���ه راه اندازی ای���ن بازار، 
»تهران« را به پایتخت ارزی کش���ور تبدیل 
خواهد کرد، افزود: در ح���ال حاضر نرخ ارز 
در کشور ما بر اس���اس نرخ سلیمانیه، دوبی، 
استانبول و هرات تعیین می شود، درحالی که 

این روند قابل ادامه یافتن نیست.
شکس���ته بند با تأکید بر اینکه نرخ ارز در 
بازارهای خارج از کشور حدود ساعت ۱۱ ظهر 
مشخص می ش���ود، گفت: بازار متشکل ارزی 
این امکان را ایجاد می کند که ساعت ۹ صبح 
هرروز، نرخ متوسط مش���خص و معامالت بر 

اساس آن انجام شود.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه 
در حال حاضر بسیاری از نرخ های ارایه شده 
برای ارز، غیرواقعی و مبتنی بر دادوستدهایی 
است که هرگز انجام نشده، اظهار داشت: بازار 
متشکل ارزی، نرخ را بر اساس معامالت واقعی 
مشخص می کند، به طوری که تعداد و قیمت 

ارز مبادله شده به صورت رسمی ثبت می شود.
وی پیاده س���ازی این س���ازوکار را روشی 
مناسب برای کشف قیمت ارز دانست و گفت: 
نرخ موزون متوسط کشف شده در این بازار، 
عددی است که مبنای معامالت قرار می گیرد 
و حداکثر نوسان در نظر گرفته شده برای آن 

نیز 3 درصد است.
شکس���ته بند، راه اندازی این بازار را پایانی 
بر فعالی���ت صرافی ها با دو ی���ا چند دفتر یا 
حساب های متعدد بانکی به نام اقوام صاحبان 
صرافی دانس���ت و ادام���ه داد: اکنون میان 
خریداران و فروش���ندگان ارز برای دریافت 
مبلغ مورد معامله نگرانی وجود دارد، اما بازار 
متشکل ارزی این دغدغه را برطرف و به نیابت 
از طرفین معامله، پول را به حساب آنها واریز 

می کند.

وی با تأکید بر اینکه بازار متش���کل ارزی 
مبتنی بر اس���کناس اس���ت، گفت: بانک ها 
اسکناس ارز را از صرافی ها دریافت می کنند 
و در صورت اعالم نیاز آنها، اس���کناس را نیز 

برمی گردانند.
به گفته شکس���ته بند، این موضوع تضمین 
ش���ده و بانک ها موظف هس���تند همه نیاز 
صراف ها به اس���کناس را به صورت لحظه ای 

تأمین کنند.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه 
هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر 
دالر، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب 
مبتنی بر ریال در بان���ک مورد نظرش افتتاح 
کند، ادامه داد: صراف به ما وکالت می دهد که 
از حساب های او به اندازه معامله ثبت شده در 
سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله 

واریز کنیم.
وی همچنین اعالم ک���رد: تاکنون حدود 
۷۰ صرافی حق عضویت خود در این بازار را 
پرداخت کرده اند، اما چشم انداز واقعی، حضور 
۶۰۰ صرافی در این بازار است. در این سامانه، 
حراج ناپیوسته ارز از س���اعت ۹ تا ۱۰ صبح 
برگزار می ش���ود و پس ازآن نیز حراج پیوسته 
عملیاتی خواهد شد و درنهایت بازار در ساعت 

۱4 و 3۰ دقیقه بسته می شود.
به گفته وی، مساله پول رسانی بانک ها در 
جریان فعالیت این بازار بس���یار اهمیت دارد، 
به طوری که تأخیر در آن می تواند بازار را تحت 
تأثیر قرار دهد و یا اطمینان به آن را کم کند، 
بنابراین بانک ها باید تالش کنند همواره نیاز 

ارزی مشتریان خود را تأمین کنند.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی همچنین اعالم 
کرد: خودپردازهای ارزی، به زودی برای تأمین 

اسکناس مشتریان راه اندازی می شوند.
شکسته بند در پاس���خ به این سؤال که آیا 
با راه اندازی بازار متش���کل ارزی، سامانه نیما 
حذف خواهد شد یا خیر، گفت: این دو بازار در 
کوتاه مدت به صورت موازی حرکت می کنند، 

اما درنهایت طبیعی است که یکی شوند.
وی همچنین با اعالم اینکه بانک ملی ایران 
به عنوان نخس���تین بانک برای افتتاح حساب 
توسط صرافی ها مش���خص شده است، گفت: 
تا پایان تیرماه، س���ه بانک دیگر نیز معرفی 
خواهند شد و س���پس در یک روند مشخص، 
سایر بانک ها به این مجموعه افزوده می شوند.

ساحره چمنی

وزی���ر ارتباطات ب���ا بیان این ک���ه دور زدن 
رجیستری ناشی از سوءاس���تفاده توزیع کنندگان 
موبایل از نقص اطالعاتی سامانه بود گفت: با تالش 
وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکالت بازار رسمی 
حل ش���د و در حال حاضر واردات گوشی همراه 

انجام می شود.
تســنیم - محمد جواد آذری جهرمی درباره 
نحوه رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون 
جاری هر مسافر می تواندبار به ارزش ۸۰ دالر با 
خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است 

و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: گمرک 
نمی تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها 
دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر ش���ده مس���افر 
می تواند ۸۰ دالر بار مس���افرتی با خود به همراه 
داش���ته باش���د اما در این قانون درباه کاالهایی 
وارداتی صحبتی نش���ده اس���ت، بنابراین افراد 

می توانند از این ۸۰ دالر برای واردات گوش���ی 
همراه استفاده کنند. 

وی با بیان اینکه واردات کاال به ارزش ۸۰ دالر 
توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید 
مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از ۸۰ دالر محاسبه 
و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید 
به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر 

باشد دوم آنکه تا ۸۰ دالر معافیت دارد.
وی با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، 
شرایط رجیستری گوشی های مسافری فراهم شد، 
افزود: در برهه ای اتص���ال میان گمرک و ناجا در 
دولت الکترونیکی برقرار نبود که با پیگیری های 

انجام گرفته این اتصال برقرار شد. 
آذری جهرمی ادامه داد: بازار رس���می واردات 
به دلیل مشکالت ارزی، ثبت سفارش و... قدرت 
واردات نداش���ت در نتیجه توزیع کنندگان گوشی 
همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال 

ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری،که 
عمال مسافری نیست، گوشی وارد کردند.

وزیر ارتباطات گفت: ب���ا تالش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی مش���کالت بازار 
رسمی حل ش���د و در حال حاضر واردات گوشی 
همراه انجام می شود از سوی دیگر با تالش گمرک 
و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز 
متصل شد. در نتیجه در ش���رایط کنونی از یک 
س���و واردات از کانال های رسمی انجام می گیرد 
و از سوی دیگر رجیس���تری موبایل مسافرتی نیز 

براساس قانون،واردات ۸۰ دالری، انجام می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس���خ 
به اینکه برخی خبره���ا از کاهش قیمت موبایل 
در بازار خبر می دهد نظر ش���ما چیست، گفت: 
ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسوول بازار و 
 تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 نیست.

وزیر ارتباطات:

توزیع کنندگان از نقص سامانه رجیستری سواستفاده کردند

PB


