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در جلسه روز گذشته شورای عالی حقوق بشر با حضور آملی الریجانی و ظریف تصویب شد

مصوباتی برای مذاکره حقوق بشری با اروپا

جواد الریجانی :اگر اتحادیه اروپا عهد شکنی نکند از مذاکره با این اتحادیه هیچ ابایی نداریم
در آستانه مذاکرات حقوق بشری هیئت اروپایی ،یازدهمین جلسه شورای
عالی ستاد حقوق بشر ،به ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور وزیران امور
خارجه ،کشور ،اطالعات ،فرهنگ و دادگستری برگزار شد .به گفته جواد
الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ،در جلسه روز گذشته مصوباتی درباره
مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا به تصویب رسید.
خبر حضور هیئت اروپایی در تهران را دیروز رئیس قوه قضاییه اعالم کرد.
به گزارش تسنیم ،آیت ا ...آملی الریجانی پس از این جلسه با بیان این
که ما در این جلسه مصوباتی داشتیم که در هفته و ماه های آینده اجرایی
میشود ،افزود :بناست هفته آینده مسئوالن اتحادیه اروپا به کشور ما بیایند
و مذاکراتی از جمله مذاکرات حقوق بشری داشته باشند .محمدجواد
الریجانی دبیر این ستاد نیز پس از این جلسه گفت :اگر اتحادیه اروپا در بحث
مباحث حقوق بشری عهد شکنی نکند و در مواضعش بازنگری داشته باشد
از مذاکره با این اتحادیه هیچ ابایی نداریم.
▪الریجانی :مصوبات جلسه برای اجرایی کردن تدبیر رهبری بود

وی با اشاره به این که رهبر انقالب در دیدار اخیر مسئوالن عالی قضایی
چارچوب فعالیت بسیار روشنی را در بحث حقوق بشری ترسیم فرمودند،
افــزود :ما باید دربــاره حقوق بشر دنیا براساس معیار عقالنیت اسالمی
خودمان موضع گیری کنیم و مصوبات مهم این جلسه برای عملیاتی کردن
این فکر داهیانه بوده است .الریجانی با یادآوری این که ایران همواره به
گزارشها و ادعاهای گزارشگران سازمان ملل به طور رسمی پاسخ کتبی

و شفاهی داده است ،گفت :در این جلسه درباره تعامل ما با مسائل مختلف
و گزارشگر ویژه  ،گزارشگر موضوعی و سازمان های بین المللی و اتحادیه
اروپا تصمیم خوبی گرفته شد.
دبیرستاد حقوق بشر ادامه داد :اتحادیه اروپا عالقه مند به مذاکره با ماست
و طبعا ما از این مذاکره ابایی نداریم  .قبال هم در زمان دولت اصالحات با
اتحادیه اروپا مذاکره داشته ایم اما قرار بود آن ها دیگر علیه ما قطعنامه ای
مطرح نکنند و یک سال گذشت و دیدند جمهوری اسالمی مسیر خود را با
استدالل پیش می برد و آن ها عهدشکنی کردند .الریجانی با یادآوری تحریم
های حقوق بشری مقامات کشورمان توسط اتحادیه اروپا ،افزود :اگر دوست
دارند در این امور تعدیل و بازنگری داشته باشند طبعا راهش باز است و از
این جهت چارچوب مذاکرات در این شورای عالی حقوق بشر تنظیم و به
آن ها ابالغ شد.
همچنین آیت ا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنانی در این
نشست با بیان این که نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل
قلمداد شود ،افزود :به نظر می رسد دعوای آمریکا و اروپا با جمهوری اسالمی
بر سر رعایت حقوق بشر نیست زیرا دقیق ًا در فاصله بسیار کمی از ایران،
کشور بحرین را شاهد هستیم که مردم آن برای به دست آوردن حق رأی می
جنگند در حالی که  40سال است در کشور ما انتخابات برگزار می شود .در
عربستان سعودی نیز مردم با صندوق رأی آشنا نیستند اما هیچ یک از هجمه
های حقوق بشری غرب علیه ایران را درباره عربستان نمی بینیم .همه این
موارد نشان می دهد که بحث غرب ،سیاسی است.
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از سوی گمرک ایران

نحوه رجیستری تلفن های همراه مسافری
اعالم شد

گمرک ایران نحوه واردات گوشی همراه مسافری را همزمان با اجرای رجیستری به
گمرکات سراسر کشور اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز واردات
و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بخشنامه ای اعالم کرد  :مسافرانی که به
کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی همراه خریداری کرده
باشند  ،موظف اند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار
کنند.گمرکایرانبارعایتمقرراتمسافریولحاظکردنشرایطغیرتجاریصرفا
یک دستگاه تلفن همراه ،با دریافت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض
متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطالعات وارد
سپس برای درج اطالعات شناسه  IMEIو مبالغ عوارض اقدام می کند.
این بخشنامه تاکید کرده است در صورت اظهار نکردن تلفن همراه و نپرداختن
حقوق ورودی و درج این موارد در سامانه هنگام ورود به کشور امکان رجیستری
تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.گمرک ایران
همچنین از دسترسی آزاد به اطالعات قیمت واقعی گوشی های همراه در طرح
رجیستری خبر داده و اعالم کرده است  :خریداران گوشی های همراه در زمان
استعالم کد شناسه بین المللی ( )IMEIمی توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که
در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی گرفته شده است  ،اطالع حاصل کنند.
عــاوه بر ایــن اطــاعــات ،نــوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی
در گمرک دریافت شده در دسترس مشتریان قــرار گرفته است و با استعالم
کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به ایــن اطالعات دسترسی پیدا
کنند.خریداران انــواع گوشیهای تلفن همراه می توانند با شناسه ()IMEI
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