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آغازلغوروادیدعتباتتاپایانصفر

گزارش خراسان از دور زدن قانون رجیستری گوشی های همراه در مرزها

اتوبوسهای رجیستری!

محمد جواد رنجبر-از آن جایی که در کشور
همیشه افــرادی بــرای دور زدن قانون وجود
دارنــد ،این بار نیز سودجویانی در حال دور
زدن قانون رجیستری گوشی های تلفن همراه
و کسب سودهای کالن از این طریق هستند.
لغو روادیــد برای زائــران عتبات عالیات از دیروز
مصادف با روز نخست ماه محرم آغاز شد .فرمانده
ناجا ضمن اعالم این خبر درباره مرز خسروی نیز
گفت :با توافقات صورت گرفته از روزهای آینده مرز
خسروی بازگشایی خواهد شد .به گزارش ایسنا،
ســردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
دی ــروز در جمع خبرنگاران بــه تعامل پلیس با
مسئوالن هیئات مذهبی پرداخت و خاطرنشان
کــرد :پیش بینی ما ایــن اســت که مراسم محرم
امسال با نظم هر چه بیشتر برگزار خواهد شد.

ابراز نگرانی دولت از وضعیت
حیوانآزاری در کشور
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت :وضعیت
حیوان آزاری در کشور بــرای دولــت نیز نگران
کننده است .لعیا جنیدی درباره آخرین وضعیت
تدوین الیحه مقابله با حیوان آزاری به ایسنا اظهار
کرد :هم اکنون از آن جایی که این الیحه به ابتکار
خود معاونت حقوقی است ،پیش نویسی را آماده
کــرد هایــم و ایــن پیش نویس را با دستگا ههای
مختلف در میان گذاشته ایم.

کمک  ۳۲۰۰میلیارد ریالی
مردم به سیلزدگان کشور
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد
گفت :مــردم نــوع دوســت کشورمان سه هــزار و
 ۲۰۰میلیارد ریال کمکهای نقدی و غیرنقدی
خود را از ابتدای امسال تاکنون برای سیلزدگان
ارســال کردهاند .عسگریان در بجنورد به ایرنا
اظهار کرد :کمک های مردم در قالب جشن های
نیکوکاری نیز در پنج ماه نخست امسال نسبت
به مدت مشابه پارسال  ۶۲درصد افزایش دارد.

کنند و پس از بازگشت آن ها به داخل کشور ،با
استفادهازتصویرگذرنامهوکارتملیآنان،یک
دستگاه گوشی را رجیستری می کنند و بابت
این کار مبلغی به صاحب گذرنامه
پرداخت می کنند.

برای خبرنگار خراسان بازگو کرد" :بنده ،همسر
و بــرادرم چند روز پیش از سفر ترکیه به ایران
بازگشتیم ،دو گوشی از قبل داشتم که می
خواستم آن ها را رجیستر کنم؛ اما
متوجه شدم فردی

▪رجــیــســتــری مــســافــری گــوشــی هــمــراه
چیست؟

طــرح رجیستری بــا هــدف دولــت الکترونیک
شکل گرفته و با مشارکت و همراهی گمرک،
وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه دنبال
میشودتاضمناطالعازفرایندکاالهایوارداتی
از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شــود.در
چارچوبطرحرجیستریتلفنهمراهباهمکاری
و اتصال دستگاه ها و نهادهای مسئول در حوزه
گوشیهای تلفن همراه ،بدون مداخله فیزیکی
و قضایی از سرویسدهی به گوشیهای قاچاق
جلوگیری میشود.از پایان اردیبهشت امسال
بــرای رفــع مشکالت واردات گوشی با اتصال
سامانه مسافربری به سامانه گذرنامه ،مسافرانی
که به طور قانونی وارد کشور میشوند میتوانند
یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد و آن را در
سامانه مسافری ثبت کنند.
▪اتوبوس های رجیستری در مرز

آن طور که برخی شهروندان به خراسان اعالم
کردند در برخی نقاط مــرزی همچون جلفا
که مرز ترکیه اســت ،افــرادی  40نفر را سوار
اتوبوس می کنند و با پرداخت عوارض خروجی
آنان از کشور ،آنان را به خاک ترکیه اعزام می

به این اتوبوس ها در مرز اتوبوس رجیستری
گفته می شود.اگر هم فردی خود واقعا مسافر
بوده و از سفر خارج از کشور بازگشته باشد ،با
پرداخت 600تا 700هزار تومان به وی ،امتیاز
رجیستری یک دستگاه گوشی تلفن همراه را با
استفاده از گذرنامه وی ،از او می خرند و تعداد
آنان کم هم نیست.سودجویان از این راه بابت
هر گوشی تا شش ،هفت میلیون تومان و حتی
بیشتر سود به جیب می زنند.
▪صدور سیم کارت بدون اطالع مالک آن!

امینی شهروند دیگری که به تازگی از سفر
خــارج از کشور بازگشته نیز روایــت جالبی را

 ۳۰درصد دانشآموزان در معرض آسیبهای روانی و اجتماعی
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این
که  ۳۰درصد دانشآموزان به شدت نیاز به
توانمندسازی دارند و در معرض آسیبهای
اجتماعی هستند ،گفت :طبق تحلیلهای
به دست آمده از این آزمون ،حدود یک درصد
دان ـشآمــوزان نیازمند درمــان هستند و در
معرض شدید آسیبهای روانی و اجتماعی

قرار دارند .به گزارش ایسنا ،کاظمی گفت:
آسیبها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ یک
بخش اعتیاد و مواد مخدر است و دسته دوم
شامل آسیبهای اجتماعی و روانــی چون
افسردگی ،اضطراب ،خشم ،پرخاشگری،
فرار از مدرسه و خانه ،انحرافات اخالقی و
اباههگری اخالقی میشود.

با سوء استفاده از گذرنامه و مشخصات کارت
ملی بنده و دریافت و فعال سازی سیم کارت
از نمایندگی یکی از اپراتورها به نام ما سه نفر،
سه کد رجیستری دریافت و با استفاده از آن،
سه دستگاه گوشی موبایل رجیستری کرده
اســت .به نظرم احتماال یک فــرد متخلف در
آژانــس هواپیمایی یا راهنمای تور این کار را
انجام داده است .بعد از سفر متوجه شدم بر سر
چند تن دیگر از همسفران ما نیز این بال آمده
است .البته بنده از طریق قضایی پیگیر شکایتم
هستم ،خواستم بگویم تا دیگر مسافران در
جریان باشند .این اتفاق دقیقا روز بازگشت ما از
سفر افتاد".این اتفاق سرقتی است که از برخی

مسافران سفرهای خارجی انجام می شود و
باید راهکاری برای برخورد با چنین سارقانی
پیدا شود .از سویی تمهیدی ایجاد شود تا تنها
مسافران واقعی بتوانند گوشی تلفن همراه به
نام خود ثبت کنند .شاید یکی از راهکارهای این
موضوع ،الزام مسافران به ارائه گوشی مسافری
وارداتی خود در بدو ورود به کشور باشد تا از این
طریق ،از سوء استفاده هایی که اکنون توسط
سودجویاندرحالانجاماست،جلوگیریشود.
▪هشدار انجمن دفاتر خدمات مسافرتی

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز
چندی پیش درباره ثبت نام موبایل با استفاده از
گذرنامه و جعل هویت به مسافران ایرانی هشدار
داد .رفیعی در این باره گفت :سوءاستفاده از
گذرنامهبرایخریدوفروشموبایلاتفاقیجدید
است امــروز مشخص شده با گذرنامه میتوان
موبایل خرید؛ فردا یک اقدام دیگری انجام می
شود.وی افزود :ممکن است سودجویان اصل
گذرنامه را شبیه سازی کنند هر گذرنامه متعلق
به یک شخص است که اطالعات شخصی اش در
آن نوشته شده بنابراین کسی نباید آن را حتی
بــرای چند ساعت در اختیار داشته باشد .در
صورت سوءاستفاده از گذرنامه ،افراد در هنگام
سفر نیز دچــار مشکل می شوند.در این باره،
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه
با قاچاق گفت :ممکن است افــراد سودجو از
گذرنامه تحت این عنوان سوءاستفاده کنند که
شخص را یک یا دو روز از کشور خــارج کنند و
سپس با استفاده از اطالعات گذرنامه ،گوشی
مسافری را ثبت کنند .مسئله ای که وجود دارد
این است که فرایند رجیستری به نحوی چیده
شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق
بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر
سیم کارت ،اپراتور و غیره انجام شود.

دستور دادستان برای سختگیری در برخورد با جرم کیفقاپی
دادســتــان عمومی و انقالب تهران گفت:
در برخورد با کسانی که باعث سلب آرامش
در یک منطقه میشوند هیچ خط قرمزی
نداریم و قضات باید در رسیدگی و برخورد
با جرایمی نظیر شــرب خمر ،چاقوکشی
و کیف قاپی قاطع و سختگیر باشند .به
گزارش تسنیم ،علی القاصیمهر در سخنان

خود با اشاره به پروندههای جرایم خاص در
حوزه امنیت اجتماعی افزود :در برخورد با
کسانی که باعث سلب آرامش در یک منطقه
میشوند هیچ خط قرمزی نداریم و قضات
باید در رسیدگی و برخورد با جرایمی نظیر
شرب خمر ،چاقوکشی و کیف قاپی قاطع و
سختگیر باشند.

5
اخبار

توزیع دفاتر دانشآموزی
با نرخ دولتی آغاز شد
با مصوبه ستاد تنظیم بــازار کشور و با تخصیص
سهمیه استانی ،توزیع دفاتر دانشآموزی با نرخ
مصوب دولتی آغاز شد.به گزارش ایسنا به نقل از
وزارت صنعت،مجموع دفاتر دانش آموزی تولید
شدهباتامینارز ۴۲۰۰تومانی،حدود ۱۵میلیون
جلد است که بیش از دو میلیون و  ۲۰۳هزار جلد
آن به دانش آمــوزان تحت پوشش کمیته امــداد و
سازمان بهزیستی به تعداد پنج جلد به ازای هر
دانش آموز ،اختصاص یافته است ۵۰.درصد بقیه
دفاتر دانش آموزی به  ۱۰استان محروم کشور و
برحسبدرصدتعداددانشآموزانهراستانطبق
اعالم وزارت آموزش و پرورش ارسال می شود۵۰.
درصد باقی مانده نیز بین دیگر استان ها و با توجه
به درصد دانش آموزان هر استان تخصیص داده
شده است.درباره توزیع نوشت افزار بر اساس آمار
اعالمی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان
نوشت افزار کشور ،تعداد  ۴۴۰هزار قراص (هر
قــراص  ۱۴۴عــدد) مــداد مشکی و رنگی۲۰۰ ،
هزار قراص مداد پلیمری و  ۲۰میلیون خودکار
آمادهتوزیعدراستانهاست.طبقمصوبهکارگروه
تنظیم بــازار کشور قیمت دفاتر دانش آمــوزی به
ترتیبدفترچه ۴۰برگ ۱۷۰۰،تومان ۶۰،برگ،
 ۲۵۰۰تومان ۸۰ ،برگ ۳۴۰۰ ،تومان و دفترچه
 ۱۰۰برگ ۴۲۰۰ ،تومان تعیین شده است.

غرقشدگی1081نفردر163روز
سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به غرق
شدگی  1081نفر در محیطهای آبی در 163
روز گذشته در کشور گفت 677 :نفر از این افراد
جان خود را از دست دادهاند .به گزارش فارس،
مجتبی خالدی با تاکید بر این که  ۱۴درصد از
افراد غرق شده در گروه سنی  ۴تا  ۱۰سال قرار
دارند ،اظهار کرد ۲۰ :درصد مربوط به میانگین
سنی  ۱۱تا  ۲۱سال ۱۴ ،درصد مربوط به  ۴تا
 ۱۰سال ۱۸ ،درصد مربوط به  ۳۱تا  ۴۰سال،
 ۲۴درصد مربوط به گروه سنی  ۲۱تا  ۳۰سال،
 ۸درصد مربوط به گروه سنی  ۴۱تا  ۵۰سال۵ ،
درصد مربوط به کودکان زیر  ۳سال ۵ ،درصد
مربوط به  ۵۱تا  ۶۰سال و  ۶درصد مربوط به
گروه سنی باالی  ۶۱سال و بیشتر هستند.

