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حقوقی|  شــهروند  گرکانی-  مهرنوش 
ماجــرای تاخیــر پرواز هــا و برخــی دیگــر از 
مشــکالت  در  جریان ســفر های هوایــی از یک 
ســو و تعهد نداشــتن شــرکت های هواپیمایی 
در زمینه رعایت حقوق مســافر از ســوی دیگر 
قصه ای اســت که  ســر دراز دارد. البته میانگین 

تاخیرهاي پروازي ایران در مســیرهاي داخلي و 
خارجي طبق اعالم سازمان هواپیمایي کشوري 
حدود نیم ســاعت اســت. این در حالي است که 
مســافراني که بیش از این مــدت در فرودگاه ها 
معطل مي شوند، طبق عرف بین المللي از حقوقي 
برخوردارنــد که معموال در ایــران چندان به آن 

توجه نمي شود. طبق عرف بین المللي حمل ونقل 
هوایي، تاخیر پروازي تا نیم ساعت ایرادي ندارد، 
اما در صورت تاخیر بیش از نیم ســاعت، ایرالین  
مربوطه باید جوابگوي مســافران باشد و براساس 
کنوانســیون هاي بین المللي باید به مســافران 
خســارت بپردازد و رضایت آنــان را جلب کند. 

درواقع شــرکت هاي هواپیمایي به منظور حفظ 
وجهه و نــام ایرالین خــود و همچنین به منظور 
رقابت با دیگر شرکت ها، راهکارهایي براي جبران 
خسارت به مسافران مشــمول تاخیر یا لغو پرواز 
در نظر مي گیرند که به لغو یا تأخیر پرواز و مدت 

زمان آن بستگي دارد. 

بارها خبر تاخیر پروازها و سرگردانی مسافران 
در فرودگاه را شــنیده ایم یا حتی برای خودمان 
پیش آمده که از کارمان بــه دلیل تاخیر پروازها 
جا مانده ایم. با این که بارها و بارها در رســانه های 
مختلف به تاخیر پروازها اشــاره شــده است و از 
شــرکت های هواپیمایــی نیز خواســته شــده 
تــا غرامتی را بــرای تاخیرهــای پی درپی برای 
مســافران در نظر بگیرند، اما هنــوز هم تغییری 
در راســتای بهبود آن دیده نمی شود. حال سوال 
این جاست که آیا کســی می داند اگر در هر یک 
از فرودگاه های کشور با تاخیر یا لغو پرواز مواجه 
شــد، چطور می تواند خســارت وارده را مطالبه 
کند؟ برای دریافت خســارت باید به چه نهادی 
مراجعــه کرد؟ شــرکت های هواپیمایــی تا چه 

میزان جبران خسارت می کنند؟ 
دستور العمل حقوق مسافر چه می گوید؟

آیین نامه حقوق مســافر در 
پروازهــای داخلــی از ابتدای 
اردیبهشــت ماه  ســال1394 
ابالغ شــد. درواقع انتظار ایکائو 
غیرنظامی  هوانوردی  )سازمان 
ســازمان  از  بین المللــی( 
هواپیمایی کشوری این است که 
ضوابط و دستورالعمل های الزم 
را برای عملکرد ایمن و بهره وری 
صنعــت، تدوین و اجــرا کند؛ 
درواقع با تدویــن این آیین نامه  
مردم با حقوق خــود در مقابل 

تاخیرهای پروازی  آگاه می شوند. آیین نامه حقوق 
مسافر در سه بعد »حقوق مسافر هنگام پذیرش 
در فرودگاه«، »نرخ بلیت« و »حقوق مســافر در 

حین و بعد از پرواز« است.
بنابر این گزارش دستورالعمل حقوق مسافر در 
پروازهای داخلی در دو فصل، یک ماده، هشــت 
بند، 14 زیر بند و دو تبصره ابالغ شــد که بر این 
اساس در تاخیر های بیش از چهار ساعت شرکت 
حمل کننده موظف به ارایه یک فقره بلیت مشابه 
بــا تخفیف 30 درصــد از لحاظ مســیر و کالس 

پروازی است.
در این دســتورالعمل در مــورد پروازهایی که 
به دلیل شــرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدا، 
مقصد و در مســیر دچار تاخیر یا ابطال می شود، 
شرکت های هواپیمایی با رعایت مقررات پذیرایی 

از مسافران صرفا موظف به استرداد کامل وجه به 
مسافران هستند.

همچنین براساس دستورالعمل حقوق مسافر 
در پروازهای داخلــی، اگر ابطال پــرواز از زمان 
خرید بلیــت تا یک هفتــه قبل از انجــام پرواز 
باشــد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف 
به پرداخــت کامل وجه بلیت اســت و اگر ابطال 
پرواز از 6روز تا 24ساعت قبل از انجام پرواز باشد، 
در این صورت شــرکت حمل کننــده موظف به 
پرداخت کامل وجه بلیت و ارایه یک بلیت مشابه 
بــا 30 درصد تخفیــف از لحاظ مســیر و کالس 

پروازی به مسافر است.
همچنین ارایه بلیت مشــابه )از لحاظ مسیر و 
کالس پروازی( در نخستین فرصت زمانی انجام 
می گیرد؛ همچنیــن در صورت انتقال مســافر 
توسط سایر خطوط هوایی این امر بدون پرداخت 
هزینه یا مابه التفاوت توسط 
مســافر یا خســارت توسط 
شرکت های هواپیمایی انجام 

خواهد پذیرفت.
در صورتــی کــه هواپیما 
در مکانــی به غیــر از مقصد 
مســافر یا نقطــه میانی )در 
پروازهــای اتصالــی مندرج 
در یــک بلیت( توقــف کند، 
هواپیمایی موظف  شــرکت 
اســت مســافر را به مبدا یا 
مقصد پــرواز مطابق یکی از 
روش ها منتقل کند؛ روش نخست انتقال مسافر 
به مبدا توسط شــرکت هواپیمایی حامل صورت 
پذیرفتــه و کل وجــه بلیت بدون کســر جرایم 
به مسافر پرداخت شــود و روش دوم در صورت 
درخواست و انتقال مسافر به مقصد یا هر وسیله 
نقلیه عمومی زمینــی ) اتوبوس، قطــار و از این 
قبیل( این انتقال ضمن فراهم کردن شرایط الزم 
و پرداخت هزینه های آن توســط شرکت حامل 

صورت می گیرد.
شــرکت هواپیمایی و دفاتر نمایندگی فروش 
بلیت موظف هستند بلیت مسافر را با مشخصات 
کامل اعــم از شــرایط و ضوابط بلیــت صادره، 
قیمت نهایی )بهای پایه، عــوارض، قواعد ابطال 
و هزینه های اضافی(، نام شــرکت حمل کننده و 

سایر اطالعات ضروری به مسافر ارایه کنند.

 »شهروند« به بررسی موارد حقوقی و قانونی جبران خسارت مسافران در تاخیرهای پروازها 
از سوی شرکت های هواپیمایی می پردازد

از شرکت های هواپیمایی غرامت بخواهید

حقوق مسافران بین المللی
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز براي مسافران خطوط هوایي، حقوقي قایل است، بر این اساس 
مواردي مانند امتناع از مسافرگیري در وقت مقرر، لغوشدن پرواز و تاخیر در پرواز باید از 
سوي شرکت هواپیمایي مربوطه به اطالع مسافران برسد و شرکت ها همکاري و مساعدت 
الزم را با مسافران به ویژه افراد آسیب پذیرتر داشته باشند. حقوقي که کمیسیون اتحادیه 

اروپا براي مسافران در شرایط مختلف تاخیر یا لغو در نظر گرفته به شرح زیر است: 
1- به مسافران بابت لغو پرواز یا تاخیر ناشي از نامساعد بودن شرایط جوي خسارتي داده 
نمي شود و مسافران مي توانند بلیت خود را لغو و بهاي آن را به طور کامل دریافت کنند یا با 

پرواز جایگزین دیگر شرکت هواپیمایي مربوطه سفر کنند. 
2- در صورت رزرو بیش از ظرفیت، شــرکت هاي هواپیمایي باید ابتدا افراد داوطلب را از 
فهرســت پرواز خارج کنند و در صورت کافي نبودن این کار، فرد رزرو کننده مي تواند یا با 

پرواز بعدي همراه شود یا این که با لغو پرواز خود، پول بلیت را به طور کامل دریافت کند. 
3- افراد با توجه به مسافت پرواز و میزان تاخیر، حق دارند بین 125 تا 600 یورو غرامت 

دریافت کنند. 
4- در صورت لغو پرواز نیز باید همین میزان غرامت به مســافر پرداخت شود، مگر این که 
شــرکت هواپیمایي دو هفته قبل از پرواز آن را اعالم کرده باشد یا  به جاي پرواز لغو شده، 
پروازي رضایت بخش براي مشتري تدارک ببیند. در صورتي که شرکت هوایي بتواند ثابت 
کند لغو پرواز به دلیل شرایط فوق العاده صورت پذیرفته است، غرامتي پرداخت نمي شود. 
5- در صورتي که تاخیر در پرواز دســت کم دو ساعت به طول انجامد، شرکت هوایي باید 
امکاناتي مانند تماس تلفني رایگان، نوشــیدني،غذا و اســکان را در اختیار مسافران قرار 

دهد.
 6- در صورتي که پروازي با بیش از سه ساعت تاخیر به مقصد برسد و شرکت هواپیمایي 

مسئول تاخیر باشد، غرامتي مشابه حالت لغو پرواز به مسافر پرداخت مي شود.
7- مسافران بعد از پنج ساعت تاخیر حق دارند پروازشان را لغو و پول بلیت شان را به طور 
کامل دریافت کنند. در این حالت شرکت هواپیمایي موظف است پروازي را براي بازگشت 
مســافر به مبدا اولیه پرواز تدارک ببیند. البته طبق کنوانســیون  بین المللي ورشو، اگر 
ایرالیني با تاخیر پروازي خود موجب ضرر و زیان مسافري شود، مسافر حق دارد به دادگاه 
شکایت کند و ایرالین مربوطه مســئول است و باید پاسخگو باشد. این روش پاسخگویي 
ایرالین روش قضائي اســت و چون در دادگاه، شرکت هواپیمایي مسئول تلقي مي شود، 
نیازي به اثبات نیست و حق به مســافر داده مي شود. اما طبق گزارش هاي مردمي، نحوه 
رســیدگي و پذیرایي شــرکت هاي هواپیمایي کشــور در تأخیر ات پروازي به مسافران 
رضایت بخش و براساس کنوانسیون هاي بین المللي نیست. اغلب مسافران مشمول تاخیر 
نیز از مراجعه به دادگاه و شکایت از شرکت هاي هواپیمایي انصراف مي دهند. این در حالي 
است که مسافران بابت تأخیر بیش از نیم ساعت هواپیما مي توانند خواستار حقوق قانوني 

خود از شرکت هواپیمایي مربوطه شوند.

براساس دستورالعمل 
حقوق مسافر در پروازهای 

داخلی، اگر ابطال پرواز 
از زمان خرید بلیت تا 
یک هفته قبل از انجام 

پرواز باشد، در این صورت 
شرکت حمل کننده موظف 

به پرداخت کامل وجه 
بلیت است

در دستور العمل پروازهای داخلی غرامت مالی وجود ندارد 
عباس تدین، حقوقدان و وکیل پایه 
یک دادگستری| دستور العملی تحت 
عنوان دســتور العمل حقوق مسافر در 
پروازهای داخلی وجود دارد که مصوب 
فروردین ماه 1394 اســت. درواقع این 
مصوبه در بحث تأخیر پرواز و نحوه جبران 
خسارت برای مســافران صحبت کرده 
است. این مصوبه را شورایعالی هواپیمایی تصویب کرده و به تایید وزیر 
راه وشهرسازی نیز رسیده است. بخشی از این دستور العمل به تاخیر 
پرواز و نحوه جبران تاخیرها برای مسافران اختصاص داده شده است. 
برخی از این اقدامات جنبه عمومی دارد، یعنی درواقع در این آیین نامه 
تاکید بر آن است که وقتی هواپیمایی پرواز با تاخیر دارد، در مرحله 
نخست نماینده شرکت هواپیمایی اطالع رسانی و از مسافران دلجویی 
کند. این اطالع رسانی می تواند از طریق سیستم های مخابراتی انجام 
گیرد. درواقع مرحله نخست این تاخیرها جنبه عمومی دارد و باید به 
مسافران اطالع داده و با آنها با احترام برخورد شود تا از تشنج هایی که 

ممکن است به وجود  آید جلوگیری شود و پرواز صورت گیرد. 
برخی اقدامات اختصاصی نیز در آیین نامه وجود دارد که با توجه به 
مدت تاخیر پرواز مقرر شده است تا آن اقدامات انجام شود. اگر پرواز 
بیش از یک ساعت و حداکثر تا دو ساعت باشــد، در این مواقع باید 
از مســافران پذیرایی و به نحوی در طول این مدت آرامش و راحتی 
آن ها فراهم شود تا پرواز صورت بگیرد. بیشترین تاکید در این مورد 
 بر پذیرایی اســت. هر چند بارها شــاهد بوده ایم که پذیرایی ها نیز 

چشمگیر   نیستند. 
برای تأخیرهای بیشتر از دو ساعت و تا چهار ساعت تاکید بر آن شده 
است که حتما باید ضمن پذیرایی، امکانات رفاهی جهت استراحت 
مســافران و ارتباط تلفنی نیز فراهم شــود. البته که در عصر حاضر 
اکثریت مردم تلفن همراه دارند و عمال این بخش کارایی ندارد. عالوه 
بر آن اگر مســافران درخواست تغییر پرواز دارند و می خواهند بلیت 
جدید را برای خود فراهم کنند یا بلیتی که دارند را کنســل کنند، 
باید مساعدت های الزم انجام شــود و درواقع اگر پرواز جایگزینی را 
می توانند بالفاصله برای آنها فراهــم کنند، باید این اقدامات صورت 
گیرد، همچنین وجه بلیت مسافر در صورتی که می خواهد از پرواز 
انصراف دهد یا پرواز خود را جابه جا کنــد، باید به طور کامل عودت 

داده شود. درواقع شرکت هواپیمایی باید اقدامات و تالش های الزم 
را برای جایگزینی یک هواپیمای دیگر از شرکت هواپیمایی خود یا 
دیگر شرکت ها انجام دهد و به آن مقصد پرواز کند. اما در صورتی که 
پرواز جایگزین فراهم نشود یا مسافر از پرواز منصرف شده باشد، باید 
بی چون و چرا بلیت پس گرفته شــود و مبلغ بلیت به مسافر عودت 

داده شود. 
در تاخیرهای بیشتر از چهار ســاعت ضمن این که باید اقدامات باال 
رعایت شود، اگر شرکت هواپیمایی تأخیر بیش از چهارساعت داشته 
باشد، موظف است یک فقره بلیت مشــابه با تخفیف 30 درصد در 
اختیار مسافر قرار بدهد. این  درصد تخفیف برای تمام مسافران در 
نظر گرفته می شود که برای پروازی که در آینده می  خواهند داشته 
باشند، می توانند 30 درصد تخفیف بگیرند. درواقع صحبت دیگری از 
جبران خسارت به آن معنا که باید مبلغی به مسافر داده شود، نشده 
و تنها 30 درصد تخفیف برای ســفر آینده مسافر لحاظ شده است. 
می توان گفت شــاید این به نحوی یک جبران خسارت است. اما در 
این دستور العمل صراحتا به جبران خسارت مالی اشاره نشده است که 

قرار بر آن باشد مبلغی برای جبران به مسافران پرداخت شود. 
این مباحث در دستور العمل مطرح شده است، اما مسافران در عمل 
می توانند در صورتی که فرصت و وقت کافی دارند از باب مسئولیت 
مدنی و بحث جبران خسارت به محاکم حقوقی مراجعه کنند. البته 
که در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی افتد و مردم وقت و حوصله این 
قبیل شکایات را ندارد و ترجیح می دهند با آن که زمان شان تلف شده 
است، شکایت نکنند، همچنین پروسه رسیدگی به پرونده ها نیز زمان 
زیادی را در محاکم حقوقی و قضائی می گیرند. اما همیشه باید مردم 
این نکته را در نظر داشته باشند که برای جبران خسارت می توانند 
دادخواست بدهند و محاکم قضائی نیز به این پرونده ها رسیدگی کامل 
می کنند. البته بهتر است در این مواقع به جای تخفیف در خرید بلیت 
آتی برای مسافران مبلغی به عنوان جبران خسارت به آنها پرداخت 
 شــود که البته در این دســتور العمل چنین موضوعی پیش بینی

 نشده است. 
برای شــکایت در چنین موضوعی، برای مبالغی که به نظر می رسد 
کمتر از 20 میلیون تومان است، باید به شورای حل اختالف مراجعه 
کرد که معموال هم چنین شــکایاتی برای جبران خسارت، مبالغ 
زیر 20 میلیون تومان اســت. برای مراجعه به شورای حل اختالف 

نیز باید به نزدیک ترین شــورای حل اختالفی مراجعه کرد که دفتر 
مرکزی آن شــرکت هواپیمایی در آن محدوده قرار دارد. در صورت 
مراجعه به شورای حل اختالف باید دادخواست جبران خسارت داده 
شود و شورای رسیدگی به این پرونده تمام موارد را در نظر می گیرد و 
کارشناس درنهایت تعیین می کند که چه میزانی باید به عنوان جبران 
خسارت به مسافر غرامت پرداخت شــود. اما در صورتی که غرامت 
بیش از 20 میلیون باشد که احتمال آن در پروازهای مهم یا پروازهای 
خارجی وجــود دارد، باید به دادگاه حقوقی مراجعه شــود. درواقع 
نزدیک ترین دادگاه حقوقی به محل نمایندگی آن دفتر هواپیمایی که 

موجب خسارت شده است. 
در واقــع ایرالین های خارجی یا ایرالین هــای داخلی که پروازهای 
بین المللی دارند، تحت نظر ســازمان هواپیمایی کشوری و سازمان 
هواپیمایی بین المللی هســتند. هواپیمایی های بین المللی تحت 
نظر سازمانی به نام ایکائو است که ســازمانی بین المللی است و بر 
پروازها، عملکرد و تمام نکات پروازهای بین المللی نظارت می کند. 
اگر مســافران خارجی از تاخیرهای پروازهای خود ناراضی باشند، 
می توانند طرح شــکایت کنند و مطمئنا ایرالین های داخلی مورد 
مواخذه قرار می گیرند و احتمال آن وجود دارد که از طرف شــرکت 
نظارت بین المللی، مجوزهای این ایرالین ها برای پروازهای شــان و 
خدماتی که قرار است به آنها ارایه شود یا دوره هایی که برای آنها وجود 
دارد، مورد تعلیق قرار گیرد و سلب امتیاز شود. شرکت های هواپیمایی 
که پروازهای بین المللی دارند و تاخیرهای زیادی داشــته باشند و 
اقدامات الزم را با توجــه به تعهدات بین المللی خود انجام ندهند، از 
سوی ســازمان های بین المللی مواخذه می شوند. این موارد ممکن 

است تنزل درجه یا نوع رتبه بندی باشد. 
اگر در پروازهای بین المللی مسافر ناراضی باشد یا تاخیر در پرواز به 
او لطماتی وارد کرده باشد که می تواند به عنوان مثال قرار کاری باشد 
که با تاخیر پیش آمده ممکن است مبلغی را از دست بدهد، می تواند 
شکایت و حق و حقوق خود را درخواست کند. مراجع رسیدگی کننده 
نیز احکام متفاوتی را می دهد که در بیشتر موارد جریمه های مالی 
است، شرکت ها نیز موظف هستند پرداخت کنند. درواقع باید گفت 
نظارت های بین المللی بسیار دقیق تر است و مسافران نیز راحت تر 
می توانند درخواست غرامت بابت لطمه دیدن از تأخیر یا کنسل شدن 

پروازشان کنند.

آزیتا قربانی رحیم، مدرس دانشــگاه | 
اسناد تجاری در دو مفهوم عام و خاص استعمال 
می شــوند؛ در مفهوم عام تمامی اسنادی که بین 
تجار ردوبدل می شــود اعم از چک، سفته، برات، 
اوراق قرضه و... اســت، اما در مفهوم خاص فقط 
شامل چک، سفته و برات است که دارای ویژگی ها 
و اولویت های شــاخصی برای خود نسبت به سایر 

اسناد هستند که در این یادداشت به سه ویژگی از چک می پردازیم: 
نخستین مورد تامین خواسته است که به معنای حفظ و امن کردن مال 
اســت؛ اگر دارنده بخواهد از اموال فرد مالی را توقیف کند، باید خسارت 
احتمالی را پرداخت کنــد که تعیین میزان خســارت احتمالی با در نظر 
گرفتن میزان خواسته، بســته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین 

را می پذیرد.
دومین مورد مرور زمان اســت که درواقع مرور زمان به معنای گذشــت 
زمان اســت. در برخی از دعاوی ما بعد از گذشــت یک موعد زمانی، دیگر 
نمی توانیــم در آن باب در دادگســتری اقامه دعوا کنیم، بــرای مثال اگر 
کســی چکی صادر کند و 6ماه از آن گذشــته باشــد و ما بخواهیم دعوای 
کیفری علیه صادرکننده چک طرح کنیم، امکانپذیر نیست و تنها می توان 
دعوای حقوقی طرح کــرد، بنابراین هم باید به زمان صدور چک و هم زمان 

صدور گواهی عدم پرداخت توجه کرد تا به تقدیم دادخواســت یا شــکایت 
پرداخــت. درخصوص چک تنها در یک مورد اســت که می توان شــکایت 
کیفری تقدیم کرد آن هم زماني اســت که تاریخ صدور چک و سررســید 
یکی باشد، برای نمونه اگر کســی در تاریخ 25 اردیبهشت 96چکی صادر 
کند، تاریخ سررســید هم باید همان 96/2/25 باشد، در این حالت می توان 
دعوای کیفری طرح کرد و درواقع شــاکی ظرف 6مــاه فرصت دارد با اخذ 
گواهی عدم پرداخت در دادسرای عمومی نسبت به تقدیم شکواییه کیفری 

اقدام کند. 
سومین مورد ظهرنویسی است که در اســناد تجاری اصوال پشت نویسی 
را ظهرنویســی گویند که غالبا ظهرنویســی در چک به ســه حالت شکل 
می گیرد؛ در حالت نخست فرد بدون این که چیزی در پشت چک بنویسد، 
فقط امضا می کند، این عمل به مفهوم انتقال مالکیت چک است، در حالت 
دوم فرد کنار امضا، یادداشت می کند »در جهت وصول«، دارنده فقط حق 
وصول چک را دارد و مالکیت به او انتقال نیافته، در حالت ســوم کنار امضا 
قید شده باشد »جهت وکالت«، دارنده فقط وکیل محسوب شده که باز هم 
به منزله انتقال نیست، پس مهمترین نوع ظهرنویسی انتقال است که با یک 
امضا شکل می گیرد. برخالف اسناد دیگر مثل سند رسمی که باید با انجام 
تشریفات قانونی انتقال یابد، سند تجاری نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد 

و با یک امضا منتقل می شود. 

چك در اسناد تجاری

پیرو گزارش منتشر شده با عنوان »رجیستری مقابل گردشگران« در تاریخ 11 دی ماه 
1396 توضیحاتی از سوی مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

ارسال شده است. این توضیحات به شرح زیر است: 
اداره کل فناوری اطالعات ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به مطلبی با 
عنوان »رجیستری مقابل گردشگری« در خصوص طرح رجیستری موسوم به »طرح ثبت 
تلفن همراه« که چاپ و منتشر شد، اعالم کرد، در بسیاری از موارد، شامل مطالب نادرست 
و خالف واقع بوده و از محتوای آن نیز مشخص است نویســنده اطالعات کم و ناقصي در 

خصوص این طرح ملی دارد.
در ادامه به برخی از این موارد اشاره و پاسخ های مستند نیز ارایه می شود:

1- در قســمت  ابتدای این متن به این مطلب اشاره شده که با اجرای طرح رجیستری، 
مسافرانی که مثال برای تعطیالت کریسمس وارد کشور می شوند، دیگر نمی توانند از تلفن 
همراه خود استفاده کنند و یا در  ادامه گفته شده طرح رجیستری ظلمی است به ایرانیان 
خارج از کشور و همچنین توریست های خارجی. این در حالی است که با ورود هر مسافر به 
داخل کشور به تمامی گوشی های همراه وی بدون انجام هر گونه فرآیند ثبت، حداقل یک  ماه 
فرصت داده شده است. یعني به هیچ عنوان گوشي در همان بدو ورود قطع نخواهد شد، بلکه 
مسافر حداقل یک ماه فرصت استفاده از شبکه های اپراتوری را در اختیار دارد. انتخاب زمان 
30روزه نیز طبق اعالم نمایندگان سازمان گردشگری در جلسه ای با ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و  ارز و بر اساس آمارهای رسمی از میانگین حضور گردشگران در کشور- که تنها 

12 روز  است- انجام شده است.
2- با وجود اجرای طرح رجیســتری و با پیش فرض مطرح شده و نیز در صورت افزایش 
مدت اقامت مســافران خارجی به بیش از یک  ماه، آنها باز هم مجبور به استفاده از گوشی 

دیگری نیستند و می توانند با استفاده از سیم کارت خارجی خود از طریق خدمات رومینگ 
شبکه استفاده کنند.

3- بد نیست این نکته را نیز بدانید که اجرای طرح رجیستری به منظور جلوگیری از ورود 
گوشی های قاچاق، پروژه ای نیست که تنها کشــور عزیزمان ایران به دنبال اجرای آن بوده 
است، بلکه پیش از ما، در کشورهای دیگری همچون برزیل، اوکراین، ترکیه، هندوستان، 
امارات، مصر، مالزی، بنگالدش، آذربایجان، سریالنکا، نیجریه، اندونزی، کلمبیا و... نیز  اجرا 
شده است. حتی در برخی از این کشورها مانند ترکیه روند اجرا مانند ما به صورت مرحله ای 
و با شیب مالیم نبوده، بلکه تمام برندها یک جا و بدون مالحظه مشمول شده و بیش از 16 
میلیون گوشی به صورت یک جا در ابتدا قطع شده اند و این امر بر جذب توریست و خدمات 

گردشگری تاثیری نداشته است.
4- اطالعات اشاره شده آنقدر روشن و مشخص بوده است که کمترین توقع از نویسنده 
محترم روزنامه شــما این بود که با یک پیگیری ساده، ابتدا از طریق منابع دست  اول طرح 
رجیستری، ازجمله سخنگوی آن و یا مجریان مربوطه، این اطالعات صحیح را دریافت کرده 

و سپس در پی انتشار گزارش برمی آمدند.
مستدعی است پاسخ مستند ارسال شده را برای اطالع خوانندگان روزنامه تحت مدیریت 
خویش درج فرمایید. در ضمن امیدوارم از اشــتباه گرفتن اثر ســوء تروریست اقتصادی 

)قاچاقچی( با توریست خارجی پرهیز شود.
توفیق جنابعالی و همــکاران محترم را در خدمت به ارزش های اصیل اســالم و انقالب 

اسالمی خواستاریم.
حمیدرضا   دهقانی نیا
مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

پاسخ به مطلب رجیستری مقابل گردشگری

گوشي در بدو ورود قطع نمی شود


