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جامعه
نایب رئیس کمیسیون قضایی خبر داد:

ورود مجلس به موضوع قاچاق
انسان و اعضای بدن
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دربــاره
الیحه قاچاق انسان واعضای بدن گفت :آمار
دقیقی از قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور
وجــود ندارد .یحیی کمالی پــور دربــاره قاچاق
غیرقانونی انسان و اعضای بدن به خانه ملت
گفت  :الیحه اصــاح قــانــون مــبــارزه با قاچاق
انسان  ،اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان
غیرمجاز افراد از مرزهای کشور سال گذشته به
مجلس ارســـال شــد و اکــنــون در دســتــور کار
کمیسیون قضایی قرار گرفته است .وی افزود:
در تعریف کلی قاچاق انسان و اعضای بدن باید در
نظر داشته باشیم زمانی که افراد به صورت خود
خواسته و غیرقانونی از کشور خــارج میشوند
قاچاق محسوب نمی شــود ،وقتی که افــراد به
صورت اجباری و ناخواسته برای سوء استفاده
کاری یا جنسی از کشور خارج یا وارد شوند در
این حالت قاچاق صورت گرفته است .کمالی
پور یــادآور شد :طرح ورود و خــروج غیرقانونی
افراد و اعضای بدن به صورت الیحه اصالح قانون
مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات
عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
به مجلس دهــم آورده شــده اســت و مجلس به
کمیسیون قضایی ارجاع داده و در دستور کار قرار
گرفتهاست.کلیاتاینطرحدرکمیسیونقضایی
بررسی می شود و اگر دالیلی مبنی بر نیاز فوری
جامعه به تصویب این الیحه باشد ،برای بررسی
آن را به کارگروه ارجاع می دهیم تا بعد از ارائه
نظریه های کارشناسی وارد جزئیات شویم و این
قانون را تصویب کنیم.نماینده جیرفت وعنبرآباد
در مجلس دهم تصریح کرد :آمار دقیقی از قاچاق
انسان و اعضای بدن به صــورت غیر قانونی در
کشور وجود ندارد و هرچه هست بیشتر درشبکه
های اجتماعی و اطالع رسانی شخصیت ها از
طریق فضای مجازی است .وی گفت :باید در نظر
داشته باشیم چه میزان قاچاق انسان و اعضای
بدن در کشور داریم تا مشخص شود نیاز به تصویب
این الیحه در مجلس وجود دارد یا خیر؛ امیدواریم
درجــریــان رسیدگی به ایــن الیحه بتوانیم آمار
دقیقی از قاچاق انسان و ورود و خروج غیر قانونی
اعضای بدن در کشور به دست بیاوریم .

واکنش کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به گزارش اتوبوس های رجیستری

رجیسترهایغیرقانونیگوشیهاباطلمیشود
محمد جواد رنجبر -در پی انتشار گزارشی از
دور زدن قانون رجیستری گوشی های همراه در
مرزها در روزنامه خراسان با تیتر«اتوبوس های
رجیستری!» طی روز گذشته ،دبیر کمیسیون
برنامه ریــزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز خراسان رضــوی اعــام کرد
که رجیسترهای غیر قانونی گوشی ها باطل
می شود.خراسان روز گذشته گزارشی از پدیده
اتوبوس های رجیستری منتشر کرد که عده ای
سودجو افرادی را با اتوبوس از کشور خارج و از
گذرنامه آنان برای رجیستر کردن گوشی های
همراه قاچاق استفاده می کنند .در این گزارش
همچنین به نوعی سرقت از مسافران سفرهای
خارجی پرداخته شد که طی آن افرادی با سوء
استفاده از اطالعات آنان و حتی دریافت سیم
کارتبهنامآنان،اقدامبهرجیستریگوشیهای
قاچاق می کنند.دبیر کمیسیون برنامه ریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
خراسان رضوی دیروز در واکنش به انتشار این
گزارش در تماس با خراسان در این باره اظهار
کرد :با توجه به پیش بینی هایی که در خصوص
سوء استفاده از طرح ثبت تلفن همراه مسافر می
شد ،هماهنگی هایی با دستگاه های کشوری
و استانی از طریق کمیسیون هــای استانی
انجام شد.رسول فرزادفر افزود :این موضوع به
دستگاه های صنعت ،معدن و تجارت ،پلیس
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،گمرکات ،سازمان
تنظیم مــقــررات رادیــویــی ،اداره کل فناوری
در پی اخبار متفاوتی که طی روزهای گذشته
درخصوص ماهواره ناهید یک مطرح شد،
دیروز سخنگوی دولت گفت :انفجار در سکوی
پرتاب ماهواره ،خطای فنی بود و زمانی روی
داد که مــاهــواره هنوز به سکو منتقل نشده
بود .علی ربیعی با اشاره به گزارش انفجار این
سکو در جلسه دولت به خبرگزاری صداوسیما
گفت :براساس ایــن گــزارش انفجار زمانی
روی داده که هنوز ماهوارهای به سکو منتقل
نشده بــود و اساس ًا حادثه در محل آزمایش
بوده است نه در محل پرتاب.سخنگوی دولت

اطالعات ،حج و زیارت و دفاتر گردشگری در
استان ها اطالع داده شد تا در صورت مشاهده
مواردی از سوء استفاده از این طرح ،این موارد
بر اســاس جــداولــی تکمیل شــود و در اختیار
کمیسیون های مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
ها به عنوان متولی مبارزه باقاچاق ،قرار گیرد
تا این کمیسیون ها موضوع را از طریق ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق پیگیری کنند.وی ادامه
داد:اگرگوشیتوسطسیمکارتهاییکهبدون
اطــاع مالک آن صــادر شــده ،ثبت و رجیستر
شده باشد ،عالوه بر این که ابطال و از دسترس
خارج می شود ،با متخلفانی که سوء استفاده
کرده باشند همچون مدیر کــاروان یا موسسه
گردشگری یا فرد دیگری در ادارات مربوط،
برخورد می شود.دبیر کمیسیون برنامه ریزی،
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
خراسان رضوی اظهار کرد :مردم شکایات خود

را در این زمینه به پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن
استان ها ارائــه کنند تا پیگیری و با متخلفان
برخوردشود.ویباتاکیدبراینکهبعدازشکایت
افراد ،گوشی هایی که این گونه رجیستر شده
است ،ابطال می شود ،افزود :گوشی های بدون
رجیستر 30روز فرصت ثبت دارند.
▪ طرح رجیستر مسافری لغو می شود؟

فرزادفرهمچنینگفت:احتماالمسئلهرجیستر
تلفن همراه مسافری به طور کلی لغو می شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز پیش از این
در خصوص سوءاستفاده از گذرنامه برای ثبت
گوشی مسافری ،گفته بود :ممکن است افراد
سودجو از گذرنامه با این عنوان سوءاستفاده
کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج و
سپس با استفاده از اطالعات گذرنامه ،گوشی

سخنگویدولت:انفجاردرسکویپرتابماهوارهخطایفنیبود
گفت :در میادین آزمایشی که ما
داریم مثل میادین سمنان معموال
این آزمایشها صورت م یگیرد
و حتی در کشورهای پی شرفته
نیز ما انفجارهای مه یبی را در
این زمینه شاهد بودیم  .ربیعی
با اعالم این که خوشبختانه این حادثه تلفات
جانی نداشت ،افــزود :این یک خطای فنی
بود و کارشناسان همه روی این موضوع اتفاق

نظر دارنـــــد.وی گــفــت :اکنون
کامال مشخص اســت که از نظر
فنی چگونه این حادثه رخ داده
است.وی با بیان این که دو جریان
خبری در حاشیه موضوع شکل
گرفت ،افزود :یک جریان خبری
در صدد القای این موضوع بود که قادرند در
موسسات ما جاسوسی و خراب کاری کنند؛
موضوعی که هیچ کدام از کارشناسان آن را

مسافری را ثبت کنند.حمیدرضا دهقانینیا
افــزود :به زبان ساده تر ،اطالعات گذرنامه در
اختیار فرد سودجو قرار میگیرد و توسط این
شخص وارد سامانه میشود ،در مرحله ثبت
گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب
به اطالعات گذرنامه است وارد کند ،بنابراین
شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم
بگیرد که در همین زمینه این فرد به دفاتر اپراتور
مراجعه و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.
وی ادامه داد :این مسئله ارتباطی به رجیستری
نــدارد و کاری است که خارج از قاعده در حال
انجاماست.اوگفت:براساسقوانینیکهبهدفاتر
اپراتوری ابالغ شده است در صورتی سیمکارت
سوزانده میشود که شخص احراز هویت شده
بــاشــد ،امــا اگــر بــدون ایــن فرایند سیم کــارت
سوزانده شود مقصر سامانه رجیستری نیست.
این مقام مسئول افزود :زمانی که از سوءاستفاده
ازاطالعاتگذرنامهافرادسخنمیگوییم،دیگر
مشکل از سامانه رجیستری نیست زیرا همان
گونهکهگفتمفرایندرجیستریگوشیمسافری
به گونه ای تدوین شده که صرف ًا صاحب سیم
کارت می تواند گوشی را ثبت کند.دهقانی نیا
با بیان این که در صورتی که بدون احراز هویت،
سیمکارتسوزاندهشود،ایناقدامتخلفاپراتور
محسوب میشود ،افــزود :در صورتی که سیم
کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد
سودجو را پیدا کرد و این موضوع قابل بررسی
و ردیابی است.
تایید نمیکنند و این نوعی سوء استفاده برای
قدرت نمایی است.سخنگوی دولت گفت:
در جریان دوم رئیس جمهور آمریکا با انتشار
توئیت و عکس مــاهــوارهای با ذوق زدگــی با
موضوع رفتار میکند که قابل درک و فهم
نیست.وی افــزود :شاید بــه دلیل بی سوژه
بودن درباره ایران ،چنین موضوعاتی را مطرح
میکنند.ربیعی با بیان این که علت این حادثه
کامال مشخص اســت ،افـــزود :خوشبختانه
دانش ماهوارهای ما در این زمینه هر روز رو به
گسترش و توسعه است.

5
اخبار

جانبازان باالی  ۷۰درصد از امتیاز
خانواده شاهد بهرهمند میشوند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس،
از بررسی طرحی با هدف بهرهمندی جانبازان
باالی  ۷۰درصد از امتیاز خانواده شهدا در این
کمیسیون خبر داد .علی ســاری به خانه ملت
گفت   :ایــن طــرح در کمیسیون بررسی شد تا
جانبازان باالی  70درصد بتوانند از امتیازهای
خانواده شاهد بهرهمند شوند زیرا پیش از این تنها
شامل پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شهدا میشد.

پیش بینی حضور  ۳میلیون
زائر اربعین
در حالیکه هرسال آماری حدود 1.5تا 2میلیون
نفر بــرای مراسم اربعین اعــام می شــود ،پیش
بینی سفیر ایران در بغداد برای امسال حضور
سه میلیون نفر در این مراسم است.به گزارش
مهر ،ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد گفت:
امسال با توجه به این که لغو روادید انجام شده
است ،پیش بینی حضور سه میلیون زائر در عراق
را داریم و باید برای آن ها برنامه ریزی شود .او
توصیه کرد :زائر ایرانی اگر  ۱۰۰تا  ۲۰۰دینار
به همراهش نداشته باشد در راه دچار مشکل می
شود .به عنوان مثال هزینه کرایه تاکسی اش را
نمی تواند بدهد .وی افزود :عراقی ها باید برای
اربعین خدمات ارائه دهند و اجازه دهیم کار به
دست عراقی ها سپرده شود.

روزانه  ۴۵تا  ۵۵نفر جان خود را بر
اثر تصادف از دست میدهند
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :روزانه  ۴۵تا ۵۵
نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست میدهند
کهبخشزیادیازاینتصادفاتبهناوگانعمومی
مربوط می شود.سردار هادیان فر دیروز دوشنبه
در نشست مدیران عامل سازمان های پایانه های
مسافربری افزود :یکی از جدی ترین مسائلی که
امروزدرکشورباآنمواجههستیم،ایمنی تردددر
شهرها و جاده هاست.سردار هادیان فر با اشاره
به این که روزانه  ۴۵تا  ۵۵نفر جان خود را بر اثر
تصادف از دست میدهند ،گفت :بخش زیادی
از این تصادفات به ناوگان عمومی بازمیگردد.

