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مسئله کشور مسدود کردن یک پیام رسان نیست /فضای سایبری مدیریت شود
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
به گزارش خبرنگار مهر ،محمد رضا فرجی پور صبح چهارشنبه در جلسه رزمایش سایبری استان
سمنان (پایلوت کشوری) به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه مسئله کشور
مسدود کردن یک پیام رسان نیست بلکه ریشه حکمرانی یک عده از پیام رسان ها باید
خشکانده شود ،ابراز داشت :چنانچه فضای مجازی مدیریت نشود تبدیل به یک چالش ملی خواهد
شد لذا مدیریت فضای سایبری امروز یک ضرورت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی برای کسانی که می خواهند بر دنیا حکومت کنند جذابیت دارد ،افزود :این رزمایش
در واقع مدیران را متوجه خطر سایبری می کند لذا باید رویکرد درستی را در صیانت و امنیت فضای
سایبری داشته باشیم.
جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آموزش درسطح مدیران ارشد موثر در تصمیم
گیری و تصمیم سازی ها یک ضرورت است ،ابراز داشت :غوطه ور شدن دستگاه ها در فضای سایبری باعث از
دست دادن فرصت های ارزشمند و مواجه با تهدیدهای بسیار شد لذا امروز مراقبت از فعالیت در این فضا به عنوان
یک ضرورت ،همت و خرد جمعی را می طلبد.
فرجی پور با بیان اینکه فضای مجازی به عنوان یک بستر برای حکمرانی دنیا باید مدیریت شود ،ابراز داشت25 :
سند دفاع سایبری دنیا را مورد مطالعه قرار دادیم و نتیجه تحقیقات نشان داد بسیاری از کشورهای دنیا سند
راهبردی امنیت سایبری و دفاع سایبری دارند که باید این مهم در کشور نیز تبیین شود.
وی افزود :در دنیا گروهی منکر تهدید فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن هستند و عده دیگر با نگاهی بدبینانه
فضای مجازی را صرفا تهدید می دانند و امنیتی با آن برخورد می کنند وما وظیفه داریم ببینیم دنیا امروز چه
رویکردی دارد و در راستای آن از این فضا صیانت کنیم.
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رفع فیلتراینستاگرام خالف قانون بود /اخطار به وزارت ارتباطات
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
به گزارش خبرنگار مهر ،عبدالصمد خرم آبادی در قالب یادداشتی در پاسخ به این سوال که چرا با
وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسالمی و غیر اخالقی است
دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟در
کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشته است:
بله کامال درست است ،شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطالع رسانی است .اما در واقع یک
شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و
محتوای غیر اخالقی و علیه مقدسات اسالمی را منتشر می کند.
اطالعات میلیون ها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره ،نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء
استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.
فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام
هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسالمی ایران ندارند.
هزاران پرونده کالهبرداری ،جعل عنوان ،نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات
اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و
هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود
نرسیده اند.
تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از  250میلیون محتوای خالف عفت و
اخالق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود  500هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات
و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است .
بر همین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر ،توسط
مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابالغ گردیده ولی این دستور
بنا به دالیلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه  96اجرا نشد.
اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف
کشور  ,دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد ،اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به
مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی
را رفع فیلتر کرده است.
با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور
مواجه شده اند.
بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام
بر خالف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.
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شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام ,نظیر سالم ،ویسگون و لنزور  ,در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه
کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند ،اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد.
حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای
باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است.
حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی عالوه بر اینکه موجب ترویج جرم و جنایت و
قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی
اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطالعات شده
است.
الزمه تحقق شبکه ملی اطالعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه
های اجتماعی بومی است.
اگر تصمیات مسئولین کشور به جای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه های
اجتماعی خارجی شود ،استقالل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.
هیچ یک از مسئولین مخالف گردش آزاد اطالعات در کشور نیستند .اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد
مجرمین و تروریست ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.
بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطالعات در کشور
لطمه نمی زند ,بلکه موجب رونق گردش آزاد اطالعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور
خواهد شد.
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حمایت دولت از پیام رسانهای ایرانی در حد شعار باقی ماند
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/19 :
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا ،نشست تخصصی "کسب و کار مجازی،
فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسانهای بومی" با حضور محمدرسول کاظمی مدیر پیام رسان آی گپ،
سیدجعفر خورشاد مدیر پیام رسان سروش و سهیل تقوی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی صبح امروز
برگزار شد.
از جمله نکات مطرح در این نشست تخصصی عدم حمایت دولت چه از منظر مالی و چه زیرساختها مورد بحث
قرار گرفت و هر سه این بازیگران به صراحت عنوان کردند که دولت و وزارت ارتباطات برخالف تمامی شعارها،
تاکنون یک ریال از بسترهای داخلی حمایت نداشتند و زیرساختی هم در اختیار آنها قرار ندادند.
سیدجعفر خورشاد مدیر پیام رسان سروش در این نشست با بیان اینکه اکنون یک میلیون و  800هزار کاربر
روی پیام رسان سروش داریم ،اظهار کرد :راهبرد ما ارائه سرویس خوب است و با وجود تمامی تنگناهایی که
در کشور وجود دارد ،به سمت این راهبرد حرکت کرده ایم.
وی با بیان اینکه مولفه های اقتصاد دیجیتال هنوز در کشور آماده نشده است ،گفت :جالب است که هنوز
مولفه های شبکه ملی اطالعات نیز به بهره برداری نرسیده است که این خود معضلی برای پیشبرد امور
سرویس های داخلی خواهد بود.
این فعال فناور همچنین با اظاره به الزامات فنی و مهندسی موجود در کشور عنوان کرد :همچنان سرورهای
ابری در کشور سراغ ندارم که بخش مدیریت اعالنها را برای  10میلیون تراکنش در روز روی سروش پاسخگو
باشند.
او افزود :حداکثر سرویسی که سرورهای ابری داخلی می توانند پاسخگو باشند  50هزار تراکنش مدیریت اعالن
در روز است.
سهیل تقوی کارشناس کسب و کار پیام رسان بله هم در ادامه با بیان اینکه دنیا تجربه تقدم محتوا بر
زیرساخت را دارد ،اظهار کرد :در حال حاضر پیام رسان ما با بالغ بر  600هزار کاربر روزانه بیش از  10میلیارد
تومان گردش مالی دارد و با برنامه ای که بانک مرکزی برای مجوز زدایی دارد ،در نظر داریم تمرکزمان را بر
فعالیتهای فین تکی و ارائه سرویس بالک چین که در دنیا رو به رواج است ،بیشتر کنیم.
وی افزود :ما به دنبال این هستیم که کسب و کار روی بستر بله شکل بگیرد و کما اینکه در حال حاضر
پرداخت خرد را با بانک ملی داریم.
این کارشناس کسب و کار همچنین در انتقاد به رفتار تبعیض آمیز مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات
در حمایت از چند پیام رسان خاص و کاهش پهنای باند اپراتورها به یک سوم برای آنها گفت :در حال حاضر
تنها ما و پیام رسان گپ در لیست حمایتها نیستیم .طی مکاتبات توییتری که گپ با وزیر ارتباطات داشته،
ایشان گفته است که این موضوع به من ربطی ندارد و تصمیم در مرکز ملی گرفته شده است.
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تقوی افزود :رگوالتوری ارتباطات طی نامه ای که به اپراتورها زده از آنها خواسته هزینه پهنای باند را برای سه
پیام رسان داخلی به یک سوم کاهش دهد.
محمدرسول کاظمی مدیر پیام رسان آی گپ هم در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه تاکنون یک ریال
حمایت از جایی نداشتیم اظهار کرد :از ابتدا دغدغه شخص بنده این بوده که چرا باید از پیام رسانهای خارجی
استفاده کنیم و از این منظر به فکر توسعه پلت فرم جداگانه ای افتادیم.
این فعال فناور گفت :با توجه به اینکه حریم خصوصی از ابتدا برای مردم ما اهمیت بسیاری داشته ،تمام
تمرکزمان را بر روی توسعه چنین بستری گذاشتیم و دیروز هم فراخوانی برای هکرها داشتیم که هر کسی
بتواند یکی از دو الیه های امنیتی ما را بشکند ،یک میلیارد تومان به او می دهیم.
وی افزود :برنامه توسعه یافته ما کامال متن باز هست و کدهای آن در اختیار همه قرار دارد.
کاظمی با بیان اینکه ایمان ندارم دولت کاری برای توسعه بسترهای داخلی انجام دهد ،ابراز کرد :آیا سخت
گیریهایی که اکنون نسبت به پیام رسانهای داخلی وجود دارد زمانی هم که  CDNتلگرام به ایران آمد و
پهنای باند رایگان در اختیار آن قرار گرفت ،برای این شرکت داشتند؟!
او خاطر نشان کرد :سه ماه است دولت می خواهد حمایت کند اما تاکنون ما چیزی را ندیدیم اما در یک هفته
ای که تلگرام بسته شد توانستیم  200هزار کاربر جدید جذب کنیم.
وی تصریح کرد :تمام کسانیکه می گویند داخلیها توان پاسخگویی به نیاز و تعداد کاربران ایرانی را ندارند به
صراحت می گویم که آی گپ قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای  40میلیون کاربر ایرانی هست.
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تامین زیرساختهای مهارتی بخش فناوری اطالعات آغاز شد
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حکمی
وحید یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات را به عنوان مجری تامین زیر ساختهای آموزش
مهارتی بخش  ICTدر راستای طرح توسعه اشتغال فراگیر در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات (محتوا ،شبکه
و زیر ساخت) با هدف ایجاد 90هزار فرصت شغلی منصوب کرد.
در حکم انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای مجری تامین زیر ساختهای آموزش مهارتی بخش آمده
است :
ضروری است با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دستگاههای تابعه وزارت و سایر دستگاههای اجرایی
در سطح ملی و استانی اقدامات ذیل بعمل آید:
 -1تامین زیر ساختهای آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات برای کلیه ذی نفعان طرح توسعه
اشتغال فراگیر متناسب با نیازهای هر استان .
 -2استفاده حداکثری از توان بخش غیر دولتی و خصوصی جهت ارائه آموزش های مهارتی و بهره گیری از ظرفیت
نیروی انسانی و منابع موجود دستگاه های اجرایی استانی در راستای توسعه کسب و کارهای بخش ارتباطات و
فناوری اطالعات.
 -3همکاری در اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در «برنامه اشتغال فراگیر» مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ( ابالغی طی نامه شماره  37597مورخ  31/3/1396معاون اول رئیس جمهور) با استفاده از ظرفیت بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات.
 -4ارسال گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده در چارچوب سیستم ارزیابی ،پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر
به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار.
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قطع  5هزار موبایل رجیسترنشده /هشدار پیامکی به خریداران گوشی قاچاق
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
به گزارش خبرنگار مهر ،با گذشت بیش از یک ماه از اجرای فاز نخست طرح رجیستری گوشی
های تلفن همراه 5 ،هزار گوشی برند اپل که به دلیل عدم ثبت در شبکه ،قاچاق تشخیص
داده شده اند ،قطع شد .در این مرحله اعالم شد که تمامی خریداران گوشی تلفن همراه این
برند یک ماه زمان خواهند داشت که نسبت به ثبت شناسه گوشی خود در شبکه مخابراتی
کشور اقدام کنند.
حمیدرضا دهقانی نیا  ،مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در این باره توضیح داد و گفت :تعداد  5هزار گوشی برند آیفون که در بازه زمانی 14
تا  17آذرماه امسال خریداری شده اند اما به هر دلیلی کدشناسه آنها در شبکه اپراتورهای
کشور به ثبت نرسیده است ،در حال حاضر از شبکه خارج شده و قابلیت دریافت سرویس را
ندارند.
وی اضافه کرد :به این تعداد گوشی در آن بازه زمانی پیامکی مبنی بر اینکه گوشی شما
قاچاق تلقی شده و باید نسبت به ثبت شناسه آن اقدام کنند ،ارسال شد اما متاسفانه خریداران
توجهی به این موضوع نکردند.
دهقانی نیا با بیان اینکه به مرور سایر گوشی هایی که یک ماه از زمان خرید آنها گذشته اما
ثبت در شبکه نشده اند نیز قطع می شود ،خاطرنشان کرد :طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با
قاچاق کاال ،فروشندگان کاالی قاچاق موظف به بازپس گیری گوشی فروخته شده و استرداد مبلغ
خرید گوشی به خریدار هستند.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال با تاکید براینکه فروشنده به هیچ عنوان حق
فروش کاالی قاچاق را ندارد و مجرم شناخته می شود ،افزود :در  6ماه گذشته بارها با فعاالن
صنف موبایل و فروشندگان این کاال ،جلسات توجیهی برگزار شد تا بتوان جلوی ورود کاالهای
قاچاق در این حوزه را گرفت.
وی با بیان اینکه خریداران کاالی قاچاق باید در مورد مشکل به وجود آمده شکایت خود را به
سازمان تعزیرات مطرح کنند ،گفت :طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان تعزیرات ،رسیدگی
به شکایت آنها به سرعت انجام می شود.
دهقانی نیا گفت :بارها تاکید کرده ایم که خریداران در زمان خرید نسبت به استعالم کد
شناسه و ثبت  IMEIو دریافت فاکتور خرید اقدام کنند.
وی با اشاره به موفقیت اجرای طرح رجیستری در فاز نخست ،تاکید کرد :برآوردها نشان می دهد که بخش اعظمی
از گوشی هایی که پس از اجرای این طرح وارد کشور شده اند از مبادی قانونی بوده و شرکتهای متعدد نسبت به
ثبت نمایندگی و یا دفتر نمایندگی در کشور اقدام کرده اند و ملزم به ارائه خدمات پس از فروش گوشی هستند.
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مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد گوشیهای گوگل ،بلک بری و
موتوروال که در فاز دوم این طرح مشمول رجیستری شده اند ،نیز گفت :آمارها نشان می دهد که تعداد گوشی های
خریدار شده این برندها که شناسه آنها به ثبت نرسیده ،قابل توجه نیست و فروش این مدلها نیز اغلب از طریق
نمایندگی در حال انجام است.
دهقانی نیا تاکید کرد :هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه کدام گوشی ها در فاز سوم اجرای این طرح ،مشمول
رجیستری شوند مشخص نشده و کمیته راهبری فنی در این مورد تاکنون تصمیمی نگرفته است.
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عقب نگاه داشتن کشور از علم روز یک تهدید بزرگ است
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکههای مجازی پرداخته و راه حل امروز
برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم
آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.
به گزارش ایسنا ،مشروح این یادداشت را در زیر میخوانیم:
زمانی نهچندان دور ،صنعت وبالگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی
ایرانی پا به پای نمونههای بینالمللی رقابت میکرد.
اما امروز دیگر نامی از صنعت وبالگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعالم کرده به
زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.
در مصاف آزادی و امنیت ،داخلیها صحنه رقابت را به برخی نگاههای تنگنظرانه واگذار کردند و در کنارش
صحبت از پروژههایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولتها به سرانجامی نرسید و جز ضرر
اقتصادی برخی مجموعهها ،نامی به جا نمانده است.
در این میان آمارهای سال  92خبر از آن میداد که بیش از  25درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن
است ،اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکههای اجتماعی ،کم کم این سرویسها در زندگی
مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیتهای دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی
شبکههای اجتماعی داخلی را رفع نماید.
بدونشک هر زمان صحبت از توسعه سرویسهای ایرانی میشود ،همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این
سرویسها توجه میشود و در این میان فراموش میشود که سرویسهای بومی برای توسعه عالوه بر پشتیبانی
مالی ،نیازمند امان نامهای در حوزههای قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین
تضامینی نیست.
بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصوالت ایرانی ،مردم منتظر حل مشکالت داخلی نماندند و با
استفاده از سرویسهای بینالمللی به استفاده از شبکههای اجتماعی ادامه دادند و عالوه بر رفع نیازهای روزمره
مثل اخبار و ،...بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از
مردم به این فضا گره خورد.
حاال در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکههای اجتماعی
بینالمللی را ندارند و البته سادهترین راهحل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن
سردادن آواز لزوم توسعه شبکههای داخلی ،آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از
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جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است ،غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود
یک تهدید بزرگ دیگر است.
به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقالب بارها بر کلیدواژه "ما
میتوانیم" تاکید فرمودهاند ،نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند ،مشروط بر آنکه همه
شرایط ،تاکید میکنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همهجانبه و زمان نیاز دارد.
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کمکاری پیامرسانهای بومی /ضعف پاسخگویی هنگام هجوم کاربران
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
یک کارشناس با بیان اینکه سرورهای شبکهپیامرسان داخلی در دسترس است ،اما تنها با حکم قضایی امکان
رصد آنها وجود دارد و قاضی هم به راحتی حکم نمیدهد ،معتقد است به دلیل سیاستهای موجود و یا کم
کاریها در سالهای گذشته ،پیامرسانهای بومی توانمند نشدند و افزایش هجوم به آنها نشان میدهد که
نمیتوانند پاسخگو باشند.
رضا الفتنسب در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تاثیر اختالالت و فیلترینگ بر کسبوکارهای اینترنتی اظهار
کرد :کندی سرعت اینترنت و اختالالت ایجادشده بر کسبوکارهای مجازی که وبسایت داشته و از ابزارهایی
مانند تلگرام و اینستاگرام به عنوان مکمل و در جهت اهداف خود استفاده میکردند و کمک میگرفتند ،تاثیر
منفی داشت .همچنین تعداد زیادی از افراد که در این شبکهها فعالیت اقتصادی کرده و خدمات خود را معرفی
میکردند ،متضرر شدند .فروشاین کسبوکارها به طور متوسط حدودا بین  25تا  30درصد به دلیل اختالل
سرعت اینترنت و سایر عوامل افت کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون در این زمینه ساماندهی انجام نشده ،افزود :بالتکلیفی و اینکه معلوم نیست
این موضوع تا کی بخواهد ادامه داشته باشد هم فشار و نگرانی زیادی وارد کرده است .البته پیامرسانهای
داخلی هستند و تعدادی از آنها بستر پرداخت آنالین هم دارند ،اما به دلیل سیاستهایی که بوده و یا کم
کاریهایی که در سالهای گذشته شده ،توانمند نشدند .البته خودشان هم باید خالقیت بیشتری به خرج
میدادند ،اما تاکنون خیلی شناخته نشدند.
این عضو اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی با اشاره به چگونگی قابلیت پیامرسانهای داخلی اظهار کرد :برخی از
این پیامرسانها در روزهای اخیر به علت حجم ترافیکی که به آنها سرازیر شده ،نتوانستند روی نسخه وب به
خوبی کار کنند که طبیعی است .البته به نظر میرسد دارند تالش زیادی میکنند که سرویسهای بهتری در
این روزها بدهند و به نظر میرسد افرادی که در اینستاگرام و تلگرام بودند هم به این پیامرسانهای بومی
بیایند تا اگر مشکل تلگرام حل نشد ،کسبوکارشان از بین نرود و اینجا شروع دوباره داشته باشند.
حمایتی از کانالهای تلگرامی شناساییشده نشد
الفتنسب با تاکید بر نقش وزارت ارشاد در موضوع ساماندهی کانالهای تلگرامی بیان کرد :وزارت ارشاد اعالم
کرد میخواهد کانالهای تلگرامی را ساماندهی کند و کانالهای با بیش از  5000کاربر باید شناسایی شوند.
تعدادی از کانالها هم آمدند و مدارک دادند با این تصور که با این کارها رسمی میشوند و از مشکالتی مانند
فیلتر مصون هستند؛ اما این اتفاق نیفتاد و هیچ حمایتی از کسانی که کسبوکارشان را براساس این اعالم
وزارت ارشاد گذاشتند ،نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی کانالها باید با هدف سرویسدهی صورت بگیرد ،افزود :در صورتی که
همان موقع کمیته فیلترینگ اعالم کرد فعالیت تجاری بر بستر پیامرسان خارجی و تلگرام و اینستاگرام ممنوع
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است .درواقع در سیاستهای دولت و قوه قضاییه دوگانگی وجود دارد و حرف واحدی وجود ندارد .وزارت
ارتباطات با نیات خوب خود و یا وزارت ارشاد نتوانستند برای فیلتریتگ کاری کنند ،زیرا این موضوع در دست
قوه قضاییه و کمیته فیلترینگ است.
سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی با اشاره به اقتصاد دیجیتالی موجود گفت :اکنون یکی از پایههای
خردهفروشی در کشور دارد حذف میشود و باید برای آن فکری کرد .البته امیدواریم این شرایط به حالت
عادی بازگردد ،اما این موضوع باید زنگ خطری برای مسئوالن باشد که شبکه ملی اطالعات راهاندازی شود.
پیامرسان خارجی باید باشد ،اما در کنارش داخلی هم باید وجود داشته باشد .پیامرسانهای داخلی به مباحث
فنی و سرور نیاز دارند .افزایش هجوم به این پیامرسانها نشان میدهد که نمیتوانند پاسخگو باشند ،در
صورتی که آنها پیش از این باید توانمند میشدند.
الفتنسب با بیان اینکه وقتی دلیل فیلترینگ تلگرام را بحث امنیتی مطرح میکنند ،نمیتوان واکنشی نشان
داد ،گفت :البته گفتوگوهای زیادی برای رفع فیلتر انجام شده است .اما باید قبول کرد هر کشوری برای
امنیت خود یک سری فیلتر میگذارد .اگرچه سرورهای شبکهپیامرسان داخلی در دسترس است ،اما تنها با
حکم قضایی امکان رصد آنها وجود دارد و قاضی به راحتی حکم نمیدهد .از بعد تجاری  95درصد افرادی که
در تلگرام هستند ،سالم کار میکنند و مشکلی هم ندارند به پیامرسانهای داخلی بیایند .البته از طرفی باید
دید آیا مطمئنیم پیامهایی که در تلگرام ردوبدل میشود ،جایی رصد نمیشود؟ با وجود اینکه مدیر تلگرام
میگوید پیامها رمزنگاری شده است ،اما این موضوع هم جای بحث دارد.

13

96/10/20
چهارشنبه

بدون بخش خصوصی سخن از جراحی اقتصاد عجیب است
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
اتاق ایران  -جراحی بزرگ اقتصاد ،کلیدواژه ای است که یازدهم دی ماه حسن روحانی ،رییس جمهوری در
جمع روسای کمیسیون های مجلس از آن استفاده کرد .روحانی با این گفته ،از تصمیم دولت دوازدهم برای
اصالحات اقتصادی خبر داد؛ اصالحاتی که از دولت یازدهم شروع شده و تا به امروز ادامه دارد .شاید جراحی
اقتصادی موردنظر رییس جمهوری به معنی ادامه همان سیاست ها یا ریشه در نگرانی هایش درباره الیحه
بودجه سال  1397داشته باشد ،اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.
ویدا سینا ،در این خصوص گفت :اولین اصل این است ،تا وقتی که دولت به طور واقعی نه به صورت حرف،
نقش بخش خصوصی را قبول نکند ،هیچ اتفاق درست اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد؛ دو صد گفته چون
نیم کردار نیست.
سینا اولین اصل جراحی اقتصادی ،را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی می داند .به گفته سینا ،کارمند جز
نهادهای دولتی در نزد بانک و دولت ،اعتبار باالتری از مدیر ارشد بخش خصوصی دارد و این همان آفتی است
که ما بارها درباره این مساله به دولت گوشزد کرده ایم .او ادامه داد :تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به
بخش خصوصی تغییر ندهد ،نمی توانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصالح ساختار اقتصادی باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد :دولت به بازار و بخش تجارت اعتماد دارد ولی برخالف گفته های
خود هنوز از حوزه تولید به طورجدی حمایت نمی کند .این هم در شرایط و سیاست های حمایتی اش از
تولید تأثیرگذار است.
به گفته ویدا سینا ،در قانون باید توجه شود که هر بنگاه اقتصادی عضو تشکل های اقتصادی حوزه خود باشد و
این باید جزو اجبارها باشد .تشکل گرایی جزو الفبای ابتدایی توسعه است ولی در اینجا بنگاه های اقتصادی به
موضوع تشکل ها اهمیت چندانی نمی دهند .خیلی از مسایل و مشکالت بنگاه ها از طریق تشکل ها برطرف
می شود.
او تصریح کرد :قوانین اقتصادی در حال چرخش مداوم هستند .به عنوان مثال ،دولت سرمایه سرمایه گذار
بیرونی را تضمین می کند ولی سود آن ها را تامین نمی کند؛ اما این در مورد شرکت های ایرانی اتفاق نمی
افتد.
سینا گفت :چرخش و تغییر سریع و برخورد سلیقه ای با قوانین و پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد از موانع
جدی است که فضا را برای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت اقتصادی نامطمئن می کند.
هر بار یکی از مدیران باسلیقه خود مقررات و سیاست های سازمان را تغییر می دهند و درنهایت اصالح
اقتصادی در این مسیر ناممکن می شود.
به گفته عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران ،مدیران اقتصادی ایران همه در دامن دولت
پرورده شده اند .اما حتی این ها هم با دولت سیاست مشترکی ندارند و راهی متفاوت از دولت در پیش دارند.
در تعدد سیاست ها نمی توان از جراحی یا اصالح اقتصادی سخن گفت.
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او پیشنهاد داد :اگر سیاست های مشخص ،جامع و بلندمدت توسط دولت تدوین شود ،بخش خصوصی در
عمل می داند که چگونه کار خود را راهبری کند؛ اما متاسفانه خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است.
او تصریح می کند :االن وضعیت بنگاه های دولتی یا بنگاه خصولتی خیلی بهتر از بنگاه های اقتصادی
خصوصی است؛ این به معنای این است که دولت ها بستر را برای بنگاهداری خود هموار می کنند تا بخش
خصوصی واقعی .دولت بنگاهدار به سختی می تواند زمینه را برای بخش خصوصی و فعالیت آن ها مهیا کند.
او ادامه داد :این ناهماهنگی ها و رقابت در نوع مواجهه با سرمایه گذارهای واقعی هم دیده می شود.
او مشکل دیگر را پرداخت یارانه به مردم عنوان کرد و گفت :ماهانه حدود  4هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه
به مردم پرداخت می شود .اگر دولت همین حجم از پول را بتواند در زمینه های متعدد و پروژه های عمرانی
سرمایه گذاری کند خیلی از مشکالت اقتصادی و بیکاری حل می شود ،اما در عمل اتفاق دیگری می افتد.
ویدا سینا تاکید کرد :به نظر من بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه
واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد .در این شرایط سخن گفتن از جراحی اقتصادی عجیب به نظر می رسد.
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کافه بازار ،مخالف دریافت عوارض از بازی های خارجی است!
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
ایسنا  -امین امیرشریفی با بیان استانداردهای دوگانه ای که درباره ارایه مجوز به بازی های رایانه ای وجود
دارد گفت :برای مثال بنیاد ملی بازی ها به ما می گوید یک بازی را حذف کنیم ،اما آن بازی در نسخه
کامپیوتری با هولوگرام بنیاد منتشر شده و فروخته می شود .چنین مواردی در بحث ارایه مجوز ذهنیت را به
این سمت می برد که سلیقه ای برخورد می شود و می خواهند به مارکت هایی مانند کافه بازار برای دریافت
عوارض و غیره فشار وارد کنند.
وی گرفتن عوارض از بازی های خارجی را راهکار نامناسبی دانست و گفت :عوارض از بازی های خارجی،
قیمت برای مصرف کننده را در کانال های رسمی افزایش می دهد ،در حالی که کانال های غیررسمی
متعددی برای فروش بازی های خارجی وجود دارد .می توان به مارکت های داخلی گفت برای بازی ها عوارض
دهند اما سایت هایی که جم فروشی می کنند یا مارکت هایی مانند گوگل پلی و اپ استور که بدون مجوز
داخلی و بدون اینکه در ایران رسمیتی داشته باشند ،کار کرده و مردم هم از آنها استفاده می کنند ،عوارضی
نمی دهند.
امیر شری فی ادامه داد :این موضوع تنها در مارکت رسمی خود را نشان می دهد و به رقابت ما با آن مارکت ها
و سایت های غیررسمی لطمه زیادی می زند .در حال حاضر مالیات هایی که پرداخت می شود با سهم مارکت
و ناشر که مجموعا گاهی بیش از  50درصد فروش می شود ،در کشور می ماند و سهمی هم به بازی ساز
خارجی داده می شود .اما با گرفتن عوارض ،تمامی پول از کشور خارج می شود و نتیجه آن خروج 100
درصدی ارز است.
او ادامه داد :عمال کاربران را از محل های رسمی فروش مثل مارکت های کافه بازار و غیره به سمت مارکت
های خارجی و کانال های غیررسمی سوق دادیم که عوارضی پرداخت نمی کنند و چون ارزان تر هستند ،برای
مصرف کننده هم جذاب ترند .از طرفی اینجا دیگر هیچ نظارتی بر محتوا وجود ندارد و اهداف دیگر دولت برای
توسعه کسب وکارهای رسمی و معتبر هم زیر سوال می رود.
وی ایجاد کانال های غیررسمی را ضربه زدن به کانال های رسمی دانست و گفت :بنیاد در الیحه بودجه امسال
حدود  25میلیارد تومان برای خود بودجه از طریق عوارض قرار داده است که سال گذشته حدود  9میلیارد
تومان بود .اینکه این بودجه چطور قرار است توزیع شود و چه برنامه ای برای رسیدن به هدف اصلی که توسعه
بازی ایرانی است وجود دارد ،توسط بنیاد برنامه ای ارایه نشده و برای فعالیت های گذشته اش هم گزارشی
داده نشده است .در حالی که مدتی است راه حل های جایگزینی ارایه دادیم که هنوز به عرصه اجرا نرسیده
است؛ اینکه بنیاد به جای تالش برای گرفتن عوارض که پولی جمع و سپس توزیع شود ،بهتر است بازی های
ایرانی را از مالیات و ارزش افزوده معاف کند.
مدیر عامل کافه بازار ادامه داد :در حال حاضر هم بازی های داخلی و هم خارجی مالیات می پردازند .می توان
برای حمایت از بازی های داخلی 9 ،درصد مالیات را از بازی های ایرانی برداشت و این معافیت را برای مدت
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دو تا پنج سال برای بازی های داخلی قائل شد ،در حالی که بازی های خارجی همچنان این مبلغ را بپردازند.
این حمایتی است که در همه جای دنیا صورت می گیرد و با معافیت ها از صنایع جدیدشان حمایت می کنند
تا رشد کنند .توزیع این پول هم عادالنه می شود و به هر بازی کمک می کند که این  9درصد را سرمایه
گذاری کند و برای بهبود کیفیت بازی ها و توسعه آنها به کار گیرد و در دریافت و توزیع آن هم شائبه ای
نخواهد بود.
وی ادامه داد :قرار شد پس از انتشار بازی ها به آنها رده بندی سنی داده شود که از دو سال پیش تاکنون تنها
نیمی از بازی ها از طرف بنیاد بررسی شدند و رده بندی سنی گرفتند و به نظر می رسد سرعت کمی کند
است .از طرفی اگر سیستمی که داده می شود برای حذف بازی موجه بوده و قوانین مشخصی داشته باشد و
سلیقه ای نباشد ،ناشر آن موارد را اصالح می کند یا اگر قابل اصالح نباشد ،ما بازی را حذف می کنیم ،اما
م وارد زیادی بوده که مشکالت جدی داشته و به نظر با آنها برخورد سلیقه ای شده است .از اول مهرماه امسال
لیست هایی از بنیاد برای ما ارسال می شد که شامل بیش از  500بازی بوده و اعالم کردند که این بازی ها
باید از کافه بازار حذف شوند .در صورتی که حذف این بازی ها به مارکت ما صدمه بسیاری می زند.
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اخطار دادستانی به وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینستاگرام /دستور فیلترینگ مربوط به قبل از اغتشاشات
است
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/20 :
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات خبرگزاری فارس ،عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصیاش در پیامرسان سروش به
نشانی  http://sapp.ir//khoramaabaadiبا اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند :چرا
با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسالمی و غیر
اخالقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی
جلوگیری کنند؟ ،در پاسخ نوشته است« :بله کامال درست است ,شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک
شبکه اطالع رسانی است .اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای
مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخالقی و علیه مقدسات اسالمی را منتشر می
کند.
اطالعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره  ,نگهداری و تحلیل شده و مورد
سوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای
جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب
جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسالمی ایران ندارند.
هزاران پرونده کالهبرداری ,جعل عنوان ,نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران
صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور
است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق
وحقوق خود نرسیده اند.
تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از  250میلیون محتوای خالف
عفت و اخالق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود  500هزار محتوای ضد امنیتی و
علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی
شناسایی شده است.
برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر ,
توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابالغ گردیده ولی
این دستور بنا به دالیلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه  96اجرا نشد.
اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای
مختلف کشور  ,دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد .اما متاسفانه وزارت ارتباطات
بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره
این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
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با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور
مواجه شده اند .بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که
رفع فیلتر اینستاگرام بر خالف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.
شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام ،نظیر سالم ،ویسگون و لنزور  ,در زمان فیلتر اینستاگرام مورد
توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند .اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد.
حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از
پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است.
حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی عالوه بر اینکه موجب ترویج جرم وجنایت و
قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی
اقتصادی اجتماعی ,فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطالعات شده
است.
الزمه تحقق شبکه ملی اطالعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن
شبکه های اجتماعی بومی است.
اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه
های اجتماعی خارجی شود ,استقالل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق
نخواهد یافت.
هیچیک از مسئولین ،مخالف گردش آزاد اطالعات در کشور نیستند .اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد
مجرمین و تروریستها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.
بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطالعات در کشور
لطمه نمی زند ,بلکه موجب رونق گردش آزاد اطالعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی
کشور خواهد شد».
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رشد 160درصدی واردات موبایل بعد از رجیستری  /مشخصشدن سه عامل گرانی موبایل
|| تاریخ انتشار|| 1396/10/19 :
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا ،حمیدرضا دهقانینیا در نشست خبری
با تأکید بر پروسه استعالم سنجی اصالت گوشیهای تلفن همراه و ثبت شناسه ( )IMEIدر سامانه گمرک
اظهار کرد :مردم از طریق شماره پیامکی  7777یا کد دستوری * #7777نسبت به اصالت گوشی و همچنین
ثبت شناسه آن برای گوشیهایی که ثبت نشدهاند اقدام کنند.
مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشان کرد :مردم هنگام خرید
گوشی حتماً خودشان از این سامانه استفاده کنند و علیرغم تمامی فعاالن امین بازار موبایل ،اما ممکن است
عدهای هم کالهبردار باشند و بهظاهر استعالم را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه
میشوند ،آن را پاک کرده و بهدروغ بگویند رجیستر شده است.
وی در ادامه گفت :در مرحله ثبت شناسه گوشی ،شماره موبایلی هم که قرار است در آن گوشی استفاده شود،
پرسیده میشود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد ششرقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و
خریداران باید روی آن را بخراشند و در سامانه وارد کنند.
مدیر کل  ICTستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره کسانی که گوشی رجیسترنشده خرید کردهاند یا گوشی
قاچاق بهجای رسمی به آنها فروخته شده است نیز گفت :در این موضوع باید محصول مورد نظر را به فروشنده
تحویل دهند یا اگر با امتناع وی مواجه شدند نزد سازمانهای تعزیرات حکومتی بهآدرس  Tazirat135.irیا
حمایت مصرف کنندگان بهآدرس  Cppo.mimt.gov.irمراجعه و شکایتشان را ثبت کنند.
دهقانینیا با تأکید بر اینکه خریداران گوشیهای چندسیمکارته باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه
رجیستری را برای تک تک سیمکارتها با همان کد ششرقمی انجام دهند ،ابراز کرد :این را به همه متقاضیان
خرید گوشی توصیه میکنم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه "سامانه ثبت شناسه گوشیهای مسافری چهزمانی راه
اندازی میشود؟" ،گفت :این سامانه در حال حاضر بهآدرس  epl.irica.gov.ir/ImeiRegisterراهاندازی
شده و آن دسته از مسافرانی که با خود گوشی به کشور آوردهاند میتوانند در این سامانه اطالعات محصولشان
را ثبت کنند.
دهقانینیا با تأکید بر اینکه در زمان ثبت شناسه گوشیهای مسافری که مشمول طرح رجیستری میشوند
اطالعات مسافری متقاضی نیز در سامانه چک میشود ،عنوان کرد :مسافرانی که کمتر از هفت روز است وارد
کشور و گوشیشان مشمول این طرح شده ،میتوانند به سامانه مذکور مراجعه کرده و اطالعات شناسه گوشی
را ثبت کنند و اگر نتیجه برآورد سایت مثبت باشد ،میتوانند وارد مرحله پرداخت حقوق گمرکی شوند.
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وی درباره تعداد گوشیهایی که هر مسافر میتواند با خود به کشور بیاورد نیز گفت :مسافر براساس قانون اگر
یک گوشی در سال با خود به کشور بیاورد مشمول معافیت 80دالری میشود.
مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره آوردهای که تاکنون اجرای طرح
رجیستری برای کشور داشته نیز عنوان کرد :مجموع ارزش کاالی ورودی تلفن همراه به کشور در 9ماهه اول
سال  95حدود  147میلیون دالر بوده که در مدت مشابه سال جاری به  278میلیون دالر رسیده است.
وی افزود :با توجه به اینکه رجیستری از پاییز استارت خورد ،اگر بخواهیم بهصورت دقیقتر بگوییم ،ارزش
کاالی ورودی در پاییز سال گذشته  56میلیون دالر بوده که در سال جاری به  144میلیون دالر رسیده و در
واقع رشد 160درصدی از محل اجرای قانون برای چهار مدل گوشی داشته است.
دهقانینیا در پاسخ به سؤال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه "بازه زمانی 30روزهای برای مسافران توریستی به
کشور در نظر گرفته شده تا گوشیشان در اپراتورهای تلفن همراه قادر به دریافت سرویس باشد در حالی که
ممکن است بیش از این زمان بخواهند در کشور بمانند ،حکایت حال این دسته از افراد چیست؟" ،گفت :اوالً
که اغلب توریستها از سیمکارتهای خودشان و رومینگ بین المللی استفاده میکنند و رجیستری در ارتباط با
کسانی مطرح است که از سیمکارتهای ایرانی استفاده میکنند.
وی ادامه داد :ما این زمان را بهصورت پیشفرض براساس مدت زمان اعتبار گذرنامه در نظر گرفتیم و اگر بیش
از  30روز بخواهد در کشور باشد و از سیمکارت ایرانی استفاده کند باید حتماً رجیستر شود.
مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "چه
زمانی اجرای رجیستری برندهای دیگر تلفن همراه را نیز خطاب قرار خواهد داد؟" ،گفت :دوستان درصدد
هستند پیش از پایان سال بخش اعظمی از برندها را وارد اجرای رجیستری کنند.
دهقانینیا با تأکید بر اینکه از چهاردهم دی بالغ بر دو هزار گوشی بهدلیل رجیستر نشدن قطع شدهاند ،درباره
دلیل گران شدن محصوالت بازار موبایل با اجرای این طرح گفت :براساس بررسیها سه عامل باعث رشد قیمت
موبایل در بازار شده است.
او افزود :دریافت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در امارات ،حذف ارز مبادلهای برای وارد کنندگان گوشی و
افزایش نرخ درهم امارات از جمله مواردی بوده که باعث افزایش قیمت محصوالت شده است.
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