درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻮرد ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻨﺠﺎل آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪه و دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮزی ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﭘﺴﻮرد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮان را از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻐﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت  ۲۰۱۸ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن

ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮزی ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻟﭗ ﺗﺎپ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮان را
ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از دارﻧﺪه آن وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮزی ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﻈﻨﻮن ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ و درﺧﻮاﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی وی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻮرد و
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه اش را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﮑﻪ اﻓﺴﺮان ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ
ای از اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .و
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﮐﺎل روی
دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼود )ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮک ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وی
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﺟﺮﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ( .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺮزی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﻣﻈﻨﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻃﻼﻋﺎت
آﯾﻔﻮﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﭙﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

