اهمیت طرح ثبت گوشی تلفن همراه
عشح ثثت ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ٜدس ضثى ٝیىی اص عشحٞای ٛٞضٕٙذ دِٚت تشای ٔماتّ ٝتا لاچاق تجٟیضات سیٓواست خٛس است .تشای
تشسسی إٞیت ایٗ عشح ،اص چٟاس دیذٌا ٜلا٘٘ٛی ،التصادی ،فشٍٙٞی  ٚسالٔت تٔ ٝم ِٝٛلاچاق ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ٜپشداخت ٚ ٝسٛء
واسوشدٞا  ٚضشٚست ٔثاسص ٜتا آٖ سا دس ٞش ٔٛسدتشسسی ٔیٕ٘اییٓ.

اهمیت طرح از دیدگاه قانونی
ٌاْ ٘خست دس ٔثاسص ٜتا لاچاق ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ،ٜأىاٖ تطخیص  ٚتٕیضٌٛضی ٚاسد ضذ ٜسسٕی اص ٌٛضی لاچاق ٔی تاضذ .تشای
سٍٞیشی تجٟیض ت ٝضٙاس ٝای یىتا ٘یاص است و ٝت ٝآٖ ضٙاس ٝسٍٞیشی ٔی ٌٛیٙذٕٟٔ .تشیٗ ٚیژٌی ایٗ ضٙاس ،ٝیىتا تٛدٖ  ٚأىاٖ
ا٘تصاب آٖ ت ٝواالست .دس تجٟیضات داسای سیٕىاست تحت پٛضص استا٘ذاسدجٟا٘ی ( ،)GSMایٗ ضٙاس ٝتٝعٛس پیصفشض ٚجٛد
داسد وٕٞ ٝاٖ  IMEIیا ضٕاس ٜسشیاَ ٌٛضی است .ایٗ ضٙاسٕٞ ٝچٙیٗ تٛسظ اپشاتٛس لاتُ ضٙاسایی است .تٙاتشایٗ تشای ایجاد
أىاٖ سصذ تجٟیض داسای سیٓ واست ،الصْ است ص٘جیش ٜتأیٗ اص ٚاسد وٙٙذ /ٜتِٛیذ وٙٙذ ٜتا ٔصشف وٙٙذ ٜسا ٔٛسد ٘ظاست لشاس دادٜ
 ٚاص عشیك وذ سٍٞیشی اصاِت تجٟیض احشاص ضٛد.

اهمیت طرح از دیدگاه اقتصادی
ٍ٘اٞی تا آٔاس ٚاسدات ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ٜاص ٔثادی سسٕی ٔ ٚمایس ٝآٖ تا ٔیضاٖ ٔصشف ساالٌ٘ٛ ٝضی دس وطٛس ،س ٟٓلاتُ تٛجٝ
لاچاق واال دس تاصاس سا ٕ٘ایاٖ ٔی ساصد .حذالُ تٛدٖ سٚ ٟٓاسدات سسٕی ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ٜدسوطٛس ٘طاٖ دٙٞذٚ ٜضؼیت سضذ تی
ساتم ٝلاچاق واال دس تاصاس ٞذف است

شکل -1حجم تجارت غیر قانونی تلفن همراه

اص ا ٓٞپیأذٞای ٔٙفی التصادی لاچاق واال ٔی تٛاٖ تٛٔ ٝاسد ریُ اضاسٕٛ٘ ٜد:

 -1ایجاد اضتغاَ وارب ٛٔ ٚلتی  ٚصٚدٌزس دس حیٗ تاال تٛدٖ ٘شخ سضذ تیىاسی؛
 -2تضؼیف صٙایغ تِٛیذ واال  ٚسشا٘جاْ ٚسضىستٍی صٙایغ داخّی وٛچه  ٚتضسي؛
-3اص تیٗ تشدٖ فشصتٞای ضغّی ت ٝجٟت غیشِٔٛذ تٛدٖ لاچاق؛
 -4تٛسؼ ٝلا٘ ٖٛضىٙی  ٚتسشی آٖ ت ٕٝٞ ٝأٛس وطٛس ٕٞا٘ٙذ اسٙاد ،آِٛد ٜوشدٖ ػٛأُ ٔثاسص ٜتا دادٖ سض ...ٚ ٜٛ؛
ٌ-5شیض سشٔایٞٝای لاتُ تاصدٜ؛
 -6اختالَ دس تاصاس  ٚچٙذ ٘شخی وشدٖ واال؛
-7واٞص دسآٔذ دِٚت ت ٝجٟت ٘پشداختٗ حمٛق  ٚػٛاسض.

-8پِٛطٛیی
اص ٔیاٖ پیأذٞای روش ضذ ٜدٛٔ ٚسد اص وژواسوشدٞای التصادی لاچاق واال ،تیطتش اص سایشیٗ لاتُ تأُ ٔی تاضٙذ:
بیکاری
پذیذ ٜلاچاق ػّٕی خالف ضشع  ٚضشت ٝص٘ٙذ ٜت ٝالتصادٛٞ ،یت ّٔی  ٚتش٘أٝسیضی وطٛس است و ٝدس صٛست ػذْ ٔماتّ ٝتا آٖ ،صٔیٝٙ
تضؼیف تِٛیذ داخّی  ٚتشٚیج اضتغاَ ٘اسآِ ایجاد خٛاٞذضذٔ .یضاٖ سشٔایٌٝزاسی ،پیطشفت صٙایغ  ٚفٙاٚسی ضشوتٞای فشأّیتی
ٔثیٗ ایٗ ٚالؼیت است و ٝایٗ صٙایغ تٛ٘ ٝػی حٕایت  ٚپطتیثا٘ی دِٚت سا ٔی عّثذ تا ت ٝتذسیج وٕیت  ٚویفیت ٔحصٛالت
تِٛیذی افضایص یافت٘ ٚ ٝشخ آٟ٘ا ٔتٙاسة تا ٘شخٞای تیٗإِّّی تٙظیٓ ضٛد .دس ایٗ صٛست ضشوت ٞا ت ٝحیات خٛد دس ٞجٕٝ
صٙؼتی تاصسٌا٘ی ادأ ٝداد ٚ ٜدس غیش ایٗ صٛست ٚسضىستٍی ٘ ٚاتٛدی ،آیٙذ ٜآٟ٘ا سا سلٓ خٛاٞذ صد.واٞص خظ تِٛیذ ضشوتٞا ٚ
صٙایغ داخّی ،تاػث ٔیضٛد ایٗ ضشوت ٞا تٟٙا دس فىش تمای خٛد تٛد ٚ ٜتٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس ٔجثٛس ت ٝحزف تسیاسی اص ػٛأُ افضایص
ٞضیٔ ٝٙیض٘ٛذ .یىی اص ساٜٞای واٞص ٞضیٞٝٙا واٞص خغٛط تِٛیذ  ٚدس ٘تیج ٝواٞص ٘یشٚی واس است.

خروج سرمایه از کشور
لاچاق واال تاػث ا٘حشاف سشٔای ٝاص ٔسیش اصّی  ٚدس ٟ٘ایت واٞص تِٛیذ ّٔی ،واٞص دسآٔذ سشاٌ٘ ٚ ٝستشش فمش  ٚتیىاسی دس
جأؼ ٝخٛاٞذ ضذٕٞ .چٙیٗ واٞص اسصش پ َٛوطٛس سا ت ٝد٘ثاَ داسد صیشا خشٚج اسص اص وطٛس تشای ٚاسدات لاچاق  ٚافضایص تماضای
اسص ت ٝدِیُ واٞص اسصش پّٔ َٛی ،ت ٝافضایص لیٕتٞا ٔٙجش خٛاٞذ ضذ .واسضٙاساٖ ٔؼتمذ٘ذ لاچاق واال ٔٛجة اص تیٗ سفتٗ
صٙایغ ٙٔ ٚافغ ّٔی ٔیضٛد  ٚت ٝصٛست جذی دس تش٘أٝسیضیٞای التصادی تاثیشات ٔخشتی تش جای ٌزاضت ٚ ٝاص عشف دیٍش س٘ٚذ سٚ

تٌ ٝستشش لاچاق ،اثشات سٛئی تش لیٕت اسص داضت ٚ ٝػشض ٝآٖ سا ت ٝسغحی وٛٔ ٝسد تاییذ سیاستٞای دِٚت تاضذ سٛق ٕ٘یدٞذ
 ٚوطٛس سا تشای خاسجیاٖ ت ٝاسصاٖتشیٗ تاصاس د٘یا تثذیُ ٔی وٙذ.

اهمیت طرح از دیدگاه فرهنگی
لاچاق واال ػال ٜٚتش آثاس صیاٖتاس دس حٛص ٜتِٛیذداخّی ٘ ٚاٙٞجاسیٞای التصادی ٘اضی اص ایٗ پذیذ٘ ،ٜاٙٞجاسیٞای اجتٕاػی ٚ
فشٍٙٞی سا ٘یض ت ٝد٘ثاَ داسد .تغییش فش ٚ ًٙٞرائمٔ ٝصشفی خا٘ٛاسٞا ت ٝسٕت واالٞای غیشاستا٘ذاسد ػال ٜٚتش افضایص ٔصشف ٌشایی
خا٘ٛادٞ ٜا ایجاد ٔطاغُ وارب سا ٘یض ت ٝد٘ثاَ داسد .یىی اص اٞذاف ٔ ٟٓعشح ثثت ٌٛضی تّفٗ ٕٞشا ٜدس ضثى ٝفشًٙٞساصی
حٕایت اص تِٛیذ ّٔی است.

اهمیت طرح از دیدگاه سالمت
ٌٛضی ٞای تّفٗ ٕٞشا ٜپیص اص فؼاَ ضذٖ تایذ دس ٔحیظ آصٔایطٍاٞی ٔٛسد تشسسی لشاس ٌیش٘ذ تا ٔیضاٖ تطؼطؼات ٔٙفی آٟ٘ا ا٘ذاصٜ
ٌیشی ضذ ٚ ٜدس صٛست ػذْ تاییذ اجاصٔ ٜصشف ٘ذاضت ٝیاضٙذ .ایٗ أىاٖ دس صٛستی ٚجٛد خٛاٞذ داضت وٌٛ ٝضی اص ٔثادی
سسٕی ٚاسد ضذ ٚ ٜپیص اص تشخیص اص ٌٕشن تاییذی ٝفؼاِیت دس ضثى ٝسا دسیافت وشد ٜتاضذ .یىی اص آثاس ٔخشب لاچاق ٌٛضی تّفٗ
ٕٞشا ،ٜحزف فشصت تست سالٔت ٌٛضی  ٚافضایص ٌٛضی ٞای تی ویفیت دس سغح تاصاس است.

