وگاهی به تجربیات جهان در زمیىه مبارزه با قاچاق گوشی تلفه همراه

وطَسّای هختلفی با دسن هخاعشات لاچاق گَضی تلفي ّوشاُ ،توْیذاتی دس صهیٌِ وٌتشل آى اتخار وشدُاًذ وِ تجشبِ آىّا
هَفمیت دس وٌتشل باصاس سا بِ ّوشاُ داضتِ است .بشای آگاّی اص ضیَُ هباسصُ با لاچاق گَضی تلفي ّوشاُ ٍ هَفمیتّای وسب ضذُ
سِ وطَس تشویِ ،اهاسات هتحذُ ػشبی ٍ اٍوشایي هَسد بشسسی لشاس گشفتِ است.

بش اساس ایي گضاسش وِ تَسظ هشوض تَسؼِ تجاست الىتشًٍیىی ٍصاست صٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست اًجام ضذُ است ،اٍلیي هغالؼِ
هَسدی بشسسی تجشبِ وطَس تشویِ است وِ دس سال  ،2006ساصهاى فٌاٍسیّای استباعی ٍ اعالػاتی ایي وطَس ،سیستوی سا بِ
هٌظَس جلَگیشی اص استفادُ هَبایلّای ثبت ًطذُ ،هالیات پشداخت ًطذُ ٍ سبَدُ ضذُ ٍ ًیض اتَهاسیَى فشایٌذ ٍاسدات ساُاًذاصی
وشد.
ّذف اص ایي سیستن ،واّص ٍاسدات غیشلاًًَی ٍ لغغ وشدى خذهات بِ گَضیّای لاچاق ،هفمَد ضذُ یا هسشٍلِ یا دستگاُّای
داسای ضواسُ ضٌاسِ یىتای تىشاسی اص ضبىِ ٍایشلس بَد .لاًَى استباعات سادیَیی تشویِ ،اًَاع ضواسُّای ضٌاسِ یىتا سا بِ صَست
صیش عبمِ بٌذی وشدُ است:
لیست سفیذ :ضاهل ضواسُّای ضٌاسِ یىتا ثبت ضذُ وِ اعالػات َّیتی الىتشًٍیىی دست ًخَسدُ بالی هاًذُ است.
لیست سفیذ تغبیك یافتِ :ایي لیست ضاهل ضواسُّای ضٌاسِ یىتا است وِ با ضواسُ سین واستی وِ حك اضتشان سا پشداخت
وشدُاًذ ،اصغالحا ولَى ضذُ استّ .وچٌیي ضاهل دستگاُّایی هیضَد وِ لشاسداد اضتشان با یه اپشاتَس تلِ وام داسًذ ٍ بشای
دٍسُ هحذٍدی با ضواسُ سین واست دس تشویِ بَدُاًذ.
لیست سیاُ :ضاهل ضواسُّای ضٌاسِ یىتا وِ بِ عبمِ دستگاُّای هفمَدُ یا هسشٍلِ تؼلك داسد وِ اعالػات َّیتی الىتشًٍیىی
آًْا دستىاسی ضذُ است .اپشاتَسّای تلِ وام هلضم بِ لغغ استباط ٍایشلس چٌیي دستگاُّایی ّستٌذ.
لیست خاوستشی :ضاهل ضواسُّای ضٌاسِ یىتا وِ ًِ هتؼلك بِ لیست سفیذًذ ٍ ًِ سیاُ ٍ ،بشای آًْا استباط ٍایشلس هجاص ضوشدُ
ضذُ است.

بش اساس گضاسش ساالًِ  ICTA 2010تا پایاى سال  2010هیالدی  131هیلیَى ٍ ّ 836ضاس ٍ  847ضواسُ ضٌاسِ یىتا ،ثبت لاًًَی
ضذُ ٍ  14هیلیَى ٍ ّ 308ضاس ٍ  239ضواسُ ضٌاسِ یىتا بِ دلیل هفمَد ضذى ،لاچاق ،سشلت ٍ تىشاسی بَدى دس لیست سیاُ لشاس
گشفتِ است.

دٍهیي هغالؼِ هَسدی هشبَط بِ تجشبِ اهاسات هتحذُ ػشبی دس هباسصُ با لاچاق گَضی تلفي ّوشاُ است .لَاًیي تلِ وام اهاسات
استفادُ ،فشٍش ،خشیذ ،تَصیغ ٍ تبلیغ دستگاُّای هَبایل تملبی سا هوٌَع وشدُ است ٍ ساصهاى لاًًَگزاسی هخابشات ٍظیفِ ایي
هباسصُ سا بِ ػْذُ داسد .وساًی وِ هَبایل تملبی بِ فشٍش هیسساًٌذ اٍل اخغاس گشفتِ ٍ سپس جشیوِ هیضًَذ .دس هَاسدی ًیض دس
صَستی وِ همشسات سػایت ًطًَذ ،هجَص هیتَاًذ لغَ ضَد.
دس سال  ،2011ساصهاى لاًَى گزاسی ووپیٌی دس ساستای افضایص آگاّی ٍ تطَیك بِ ػذم استفادُ اص دستگاُّای تملبی ساُاًذاصی ٍ
دس ساستای آى اػالم وشد وِ با ضشٍع سال  2012دستگاُّای تملبی دس ضبىِ هَبایل غیشفؼال هیضًَذّ .وچٌیي ایي ساصهاى
تبلیغاتی هبٌی بش تَلیف بالدسًگ هَبایلّای لاچاق /جؼل دس سٍصًاهِّا اًجام داد.
با ٍجَد ایٌىِ ایي الذاهات با ّذف تَلیف هَبایلّای جؼلی پیص هیسفت ،خللی دس خذهات ثبت اضتشان ایجاد ًطذ ٍ توام
دستگاُّای هجاص بِ ساحتی ثبت هیضذًذ .واسبشاى با فشستادى یه پیاهه حاٍی ضواسُ ضٌاسِ یىتای گَضی تلفي ّوشاُ خَد بِ
ضواسُ  ،8877پاسخی اص اسایِ دٌّذُ خذهات دسیافت هیداسًذ وِ اعالػات ٍضؼیت هَبایل سا بِ آًْا گضاسش هیوٌذ .اسایِ دٌّذُ
خذهات بِ سشػت با واسبشاى دستگاُّای تملبی تواس هیگشفتٌذ ٍ ولیِ هَبایلّای غیشهجاص اص ّشگًَِ خذهات هخابشاتی ،اػن اص
تواس ،اسسال پیاهه ٍ اتصال بِ ایٌتشًت هسذٍد هیضذًذّ .ذف ًْایی ساصهاى لاًًَگزاسی هخابشات واّص دستگاُّای هَبایل
تملبی دس اهاسات ٍ آهَصش ػوَم ٍ خشدُ فشٍضاى دسباسُ سیسهّای هشتبظ با آًْا است .بش اساس یافتِّای ایي ساصهاى هَضَع
جؼل /لاچاق تلفي ّوشاُ ػالٍُ بش هسایل ایوٌی ،تاثیش صیادی بش التصاد ٍ حمَق هالىیت هؼٌَی گزاضتِ است.

آخشیي هغالؼِ هَسدی هشبَط بِ تجشبِ اٍوشایي دس هباسصُ با لاچاق گَضی تلفي ّوشاُ است .دس سال  ،2008اصجولِ هطىالت
اساسی وِ ًیاص هبشهی بِ تَجِ داضتٍ ،اسدات لاچاق گَضی تلفي ّوشاُ بَد وِ  93تا  95دسصذ اص سْن باصاس سا دس اختیاس گشفتِ
بَد .بخص لابل تَجْی اص ایي گَضیّا ّیچ یه اص استاًذاسدّای اٍوشایي سا چِ اص لحاػ ٍیژگیّای فٌی ٍ چِ اص لحاػ ٍیژگیّای
ایوٌی بشآٍسدُ ًىشدُ بَد .وویسیَى هلی استباعات ٍ اعالػات بشای اػوال الذاهات حفاظتی اص باصاس اٍوشایي دس بشابش ویفیت پاییي،
ٍاسدات غیشلاًًَی یا غیشهجاص گَضیّای تلفي ّوشاُ ضىل گشفت .ایي وویسیَى فشایٌذ لاًًَی سا بشای ٍاسدات تلفي ّوشاُ تؼشیف

وشد .بشای پیادُساصی ایي فشایٌذ ،سیستن اتَهاسیَى اعالػات بشای ثبت ًام گَضیّای تلفي ّوشاُ دس اٍوشایي تأسیس ضذ ٍ تَسظ
هشوض فشواًسّای سادیَیی اٍوشایي دس سال  2009بِ بْشُبشداسی سسیذ .دس ًتیجِ ایي اهشٍ ،اسدات غیشلاًًَی اص گَضی ّای تلفي
ّوشاُ بِ عَس چطنگیشی واّص یافت ،بِ ػٌَاى ًوًَِ دس سال  2010هیضاى لاچاق ّشگض فشاتش اص  5تا  7دسصذ باصاس ًشسیذ ٍ ّویي
هیضاى واّص دس سالّای بؼذ ًیض اداهِ یافت.
بشای ایجاد پایگاُ دادُای اص تجْیضاتی وِ بِ عَس لاًًَی ٍاسد اٍوشایي ضذُ اًذ ،اص ضواسُ ضٌاسِ یىتا استفادُ ضذُ است ٍ بش ّویي
اساس سِ ًَع لیست بشای تجْیضات تلفي ّوشاُ ٍاسد ضذُ بِ اٍوشایي تؼشیف ضذُ است:
لیست سفیذ :هشبَط بِ تجْیضاتی وِ بِ عَس لاًًَی ٍاسد ضذُ اًذ.
لیست خاوستشی :تجْیضاتی وِ ٍضؼیت تاییذ ضذُ ای ًذاسًذ.
لیست سیاُ :تجْیضاتی وِ خذهات آًْا هتَلف خَاّذ ضذ.
پیادُ ساصی سیستن اتَهاسیَى یاد ضذُ حمَق باصاس ًْایی تلفيّای ّوشاُ دس اٍوشایي سا تضویي وشدُ ٍ هیضاى ٍاسدات "خاوستشی"
(غیشلاًًَی) گَضی تلفي ّوشاُ دس اٍوشایي سا بسیاس واّص دادُ است .سْن ٍاسدات غیشلاًًَی گَضی ّای تلفي ّوشاُ اص  93تا 95
دسصذ دس سال  2008بِ  5تا  7دسصذ دس سال  2010واّص یافت.

