پیشینه(تاریخچه) مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه

ایي طشح بب هحَسیت ضٌبسبیی ٍسٍد تجْیضات داسای سین وبست اص هببدی سسوی (بب تبویذ بش گَضی تلفي ّوشاُ) ٍ عذم سشٍیس
دّی بِ تجْیضات ٍاسد ضذُ اص هببدی غیش سسوی اص طشیك اعوبل هحذٍدیت سشٍیس دّی هخببشاتی بب دس ًظش گشفتي سیبستْبی
تعشیف ضذُ هی ببضذ .بِ هٌظَس تطخیع دلیك تجْیض لبچبق اص تجْیض غیشلبچبقً ،یبص بِ سدیببی تجْیض لبًًَی هی ببضذ .دس
تجْیضات داسای سینوبست تحت پَضص استبًذاسد  ،1ایي ضٌبسِ بِ غَست پیصفشؼ ٍجَد داسد وِ ّوبى  2هیببضذ .
طشح سجیستشی تَسط ضشوت هخببشات بب ّذف وٌتشل گَضی ّبی ّوشاُ ٍاسد ضذُ اص هببدی غیشسسوی دس سبل  58اجشا ضذ .دس
ایي طشح ،اص ضٌبسِ روش ضذُ بِ تٌْبیی استفبدُ ضذ .اص آًجبئیىِ اهىبى وپی وشدىٍجَد داسد ایي طشح عوال دس اجشا بب هَفمیت
چٌذاًی هَاجِ ًطذ .اص جولِ هَاسد داسای ابْبم پشٍطُ سجیستشی سبل  58هی تَاى بِ هَاسد ریل اضبسُ ًوَد:


اهىبى وپی  گَضی ٍ عذم اسائِ ساّىبس بشای وٌتشل آى



عذم اهىبى سدیببی گَضی هسشٍلِ بِ دلیل عذم ٍجَد ساّىبسی جْت وٌتشل وپی ًطذى 



عذم هذیشیت ٍ هحذٍد ًوَدى اهىبى ٍسٍد گَضی بِ غَست هسبفشی

تجشبیبت گزضتِ ایشاى (پشٍطُ سجیستشی سبل  ٍ )58سبیش وطَسّبی جْبى ٍ ًیض ،اعتشاف اتحبدیِ بیيالوللی استببطبت ،3،هبیي
وبفی ًبَدى ضٌبسِ  بشای ایي الذام هیببضٌذ .دلیل اغلی ایي هسئلِ ،لببل جعل بَدى  است.
اص ایي سٍ ضٌبسِی دیگشی الصم است وِ دٍ ٍیظگی یىتب بَدى ٍ لببل ضٌبسبیی بَدى تَسط اپشاتَس سا داسا ببضذ .بشای ایي هٌظَس،
تشویب دٍگبًِ ضٌبسِ ٍ/ضوبسُ سینوبست هذ ًظش خَاّذ بَد .بب تَجِ بِ ایي وِ ّش تجْیض هوىي است دس طَل صهبى اص
سینوبستّبی هتعذدی استفبدُ ًوبیذ ایي تشویب دٍگبًِ هتغیش بَدُ ٍ ببیذ تَسط فشد ،سبصهبى یب سیستوی هذیشیت گشدد .بْتشیي
گضیٌِ بشای تطىیل ایي دٍگبًِ ٍ هذیشیت تغییشات هطخػِ سین وبست آى ،هبله تجْیض هیببضذ؛ بٌببشایي بشای اجشای غحیح طشح
ثبت هبلىیت آى ًیض الضاهی هی ببضذ.
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ضبیبى روش است طشح فعلی پیطگیشی اص فعبل ضذى تجْیض تلفي ّوشاُ لبچبق بب ًگبّی بِ تجشبِ اجشای ایي طشح دس سبل  ٍ 58سفع
وبستی ّبی آى ،اهىبى سٌجی ٍ طشاحی ضذُ است .ایي طشح دس لبلب دٍ بخص تجبسی ٍ هخببشاتی تفىیه ضذُ است .بخص تجبسی
طشح ،دس ٍالع اص دٍ صیشبخص هذیشیت صً جیشُ تجبسی ٍ هذیشت صًجیشُ هػشف تطىیل ضذُ است .بخص هذیشیت صًجیشُ تجبسی
ٍظیفِ هذیشیت ًمل ٍ اًتمبالت ٍ سّگیشی ٍ سدیببی وبال اص هببدی ٍسٍدی گوشن ٍ تَلیذوٌٌذُ تب خشدُ فشٍضبى سا بِ عْذُ داسد ٍ
بخص هذیشیت صًجیشُ هػشف ٍظیفِ هذیشیت ًمل ٍ اًتمبالت دست دٍم ٍ سّگیشی ٍ سدیببی وبال پس اص فشٍش بِ هػشفوٌٌذُ
ًْبیی سا بِ التضبی بشخی وبالّبی خبظ بِ عْذُ خَاّذ داضت.
بخص هخببشاتی طشح ًیض ،خَد اص یه بخص هذیشیت سشٍیس جْت اعوبل لَاعذ اسائِ خذهبت بِ وبسبشاى (هستمش دس اپشاتَسّبی
تلفي ّوشاُ) ٍ یه هشوض یىپبسچِسبصی ٍ هذیشیت استببطبت تطىیل ضذُ است وِ ٍظیفِ اًتمبل ٍ تشجوِ اطالعبت بیي بخص
تجبسی ٍ بخص هذیشیت سشٍیس سا بش عْذُ داسد.

