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اجرای موفق طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه

مقدمه:
اجــرای موفقیــت آمیــز طــرح رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه ،تجربــه موفقیــت آمیــز یــک همگرایــی ملــی در مهــار
یکــی از بزرگتریــن پدیدهــای اقتصــادی – اجتماعــی کشــور ،بــه نــام قاچــاق بــود .گوشــی هــای تلفــن همــراه ســهم بزرگــی از
بــازار بــزرگ محصــوالت قاچــاق در ایــران را بــه خــود اختصــاص داده و در شــمار  5کاالی اصلــی ایــن بــازار بهشــمار مــی آمــد.
تخمیــن زده مــی شــود کــه تــا پیــش از اجــرای ایــن طــرح ،ورود  90درصــد از تلفــن هــای همــراه عرضــه شــده در بــازار ،از
مبــادی غیــر رســمی و بــه صــورت قاچــاق صــورت مــی گرفــت.
ایــن امــر ،تبعــات زیــادی بــرای دولــت ،فعــاالن بــازار و مصــرف کننــدگان بــه همــراه داشــت و پرواضــح اســت کــه هــر تغییــری
در آن بــا مقاومــت هــای زیــادی مواجــه مــی شــد.
یــک دهــه قبــل کــه هنــوز بــازار گوشــی هــای تلفــن همــراه در ایــران بــه ایــن انــدازه گســترده نبــودو ضریــب نفــوذ آن در
کشــور در مــرز  40درصــد قــرار داشــت ،دولــت بــه درســتی تصمیــم گرفــت تــا بــا ورود بــه ایــن بــازار ،آن را مهــار کــرده و
قاچــاق ایــن کاالی مــورد اقبــال را ،ســاماندهی کنــد ،امــا دالیــل زیــادی باعــث شــدند تافقــط چنــد مــاه بعــد از آغــاز طــرح،
دولــت بــا ناامیــدی از اجــرای آن چشــم بپوشــد.
اجــرای دوبــاره طــرح رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه از اواخــر پاییــز ســال  96در شــرایطی آغــاز شــد کــه تامیــن
بســیاری از نیازهــای روزمــره مــردم و کســب و کارهــای متعــددی بــه گوشــی هــای هوشــمند گــره خــورده بــود و ضریــب نفــوذ
تلفــن هــای همــراه بــه بیــش از  100درصــد رســیده بــود .در نتیجــه ،هــر اخاللــی در اجــرای ایــن طــرح مــی توانســت زمینــه
ســاز بحــران هــای اقتصــادی و اجتماعــی شــده و از ســویی شکســت دوبــاره در اجــرای آن ،گذشــته از محرومیــت دولــت از
منافــع اقتصــادی مشــروع ناشــی از واردات قانونــی ایــن کاالهــا ،خســارات حیثیتــی ســنگینی هــم در بــر دارد.
طبیعــی اســت کــه عــاوه بــر مشــکالت فنــی محتمــل ،شــبکه قدرتمنــدی کــه منافــع ســاالنه چنــد هــزار میلیــارد تومانــی،
خــود را ،بــا اجــرای ایــن طــرح در خطــر مــی دیــد ،از تمــام قــدرت خویــش بــرای بــه تاخیــر انداختــن یــا نــاکام گذاشــتن ایــن
طــرح و بــه محــاق کشــانیدن آن بهــره مــی جســتند.
بــا ایــن همــه ایســتادگی وزارت ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات و ســایر دســتگاههای اجرایــی مرتبــط ماننــد وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،گمــرک جمهــوری اســامی ایــران و ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا همراهــی بخــش فهیــم و
مســوول بــازار ،توانســت یکــی از کــم نظیرتریــن تجربههــای ملــی در مهــار یــک کاالی قاچــاق پرمصــرف را رقــم زنــد.
در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت اهــداف ،دســتاوردها ،چالــش هــا و نتایــج تجربــه درخشــانی بــه نــام رجیســتری گوشــی
هــای تلفــن همــراه بــه اختصــار تبییــن شــود.
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سرآغاز ماجرا ...
بــا آنکــه قاچــاق گوشــی هــای تلفــن همــراه ،از ســالها قبــل  ،چالــش مهمــی بــود ولــی حجــم بــزرگ بــازار ،دامنــه فراگیــری
و امکانــات ضعیــف دولــت در کنتــرل بــازار از ســویی و منافــع زیــاد حاصــل از قاچــاق گوشــی هــای تلفــن همــراه  ،مانــع از
حضــور قاطــع و سرســختانه دولــت در مهــار آن مــی شــد.
بــا آنکــه همــواره در طــول یــک دهــه گذشــته در بــاره زیــان هــای اقتصــادی و اجتماعــی قاچــاق تلفــن همــراه ســخن
گفتــه مــی شــد ،اولیــن بــار در ســال  ،85دولــت تصمیــم گرفــت تــا در ایــن بــازار مداخلــه جــدی کنــد و طــرح رجیســتری
گوش ـیهای تلفــن همــراه در آن ســال بــرای مدتــی کوتــاه اجــرا شــد و بــه دلیــل فقــدان برنامهریــزی مناســب و ابزارهــای
کارآمــد و کافــی بــرای اجــرای آن ،بــا شکســت مواجــه شــد و قاچاقچیــان بــازار توانســتند قدرتمندتــر از حاکمیــت ظاهــر شــوند
و بــا شکســت در اجــرای طــرح ،تــرس و نگرانــی در بــاره ادامــه آن را تــا ســالها در مدیــران اجرایــی کشــور ،نهادینــه کننــد.
نتیجــه آنکــه گرچــه دولــت یازدهــم در اجــرای قاطعانــه مبــارزه بــا قاچــاق  ،کارنامــه و مهمتــر از آن اراده قابــل تاملــی داشــت
و تحــت تاثیــر تجربــه ناموفــق بارهــا در بــاره طــرح رجیســتری برنامــه ریــزی شــد و تــا مــرز اجــرا هــم پیــش رفــت امــا بــه
ثمــر ننشســت.
بــا وجــود آنکــه پــس از نوســاناتی کــه تعرفــه واردات گوشــی موبایــل در ســال هــای گذشــته بــرای وارد کننــدگان داشــت،
واردات غیرمجــاز بیشــتر شــد و بــازار در اختیــار قاچــاق قــرار گرفــت .قطــع شــدن ارز مبادلــهای از  28شــهریورماه ســال
،96بــرای تلفــن همــراه و افزایــش قیمــت ارز آزاد در بــازار ،همزمــان بــا آغــاز طــرح رجیســتری موبایــل نیــز التهابــی بــه بــازار
داد کــه باعــث شــد قیمــت موبایــل بــه صــورت موقــت افزایــش یابــد.
امــا بــا توجــه بــه مصوبــه هیــات دولــت و الزم االجــرا بــودن طــرح پیشــگیری از قاچــاق گوشــی تلفــن همــراه بــا همــکاری
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و ســازمان
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران جهــت نیــل بــه هــدف پیشــگیری از قاچــاق گوشــی تلفــن همــراه بــا جدیــت در دســتور
کار قــرار گرفــت.
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رجیستری چگونه اجرا می شود؟
پــس از شــروع بــه کار کامــل طــرح رجیســتری بــه محــض فعــال شــدن گوشــی ،تلفــن همراهــی کــه بــه شــکل قاچــاق وارد
کشــور شــده باشــد ،شناســایی شــده و دارنــده گوشــی غیرقانونــی تنهــا  30روز مهلــت اســتفاده از شــبکه تلفــن همــراه را دارد.
در نمونــه یــاده ســازی شــده در برخــی کشــورها ،بــه محــض اجــرا شــدن ایــن طــرح ،گوشــی هــای قاچــاق از لیســت ارایــه
خدمــات خــارج شــده انــد .البتــه در بعضــی از کشــورهای دیگــر ماننــد لبنــان ایــن طــرح بــا تســاهل بیشــتری همــراه بــوده و
از بعضــی مــوارد مثــل گوشــی هــای قاچاقــی کــه در دســت مصــرف کننــدگان بــوده چشــم پوشــی شــده اســت.
طــرح رجیســتری اجــرا شــده در ایــران ،توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان داخلــی اجــرا میشــود .ویژگــی ایــن شــرکت
دانــش بنیــان داخلــی ،سیســتم قدرتمنــد شناســایی آن اســت .ایــن سیســتم مــی توانــد همــه گوشــی هــای موجــود در شــبکه
را بــا توجــه بــه ترکیــب منحصــر بــه فــرد آن شناســایی و اســکن کنــد ومــارد غیرقانونــی ر ا معرفــی کنــد.
 IMEIچیست؟
شناســه بیــن المللــی تجهیــزات موبایــل یــا  IMEIیــک شناســه بیــن المللــی بــا 15رقــم اســت کــه از طریــق شــرکت ســازنده
بــر روی هــر گوشــی تلفنــی حــک مــی شــود و حــاوی اطالعاتــی در بــاره ســازنده  ،برنــد ســازنده و نــوع گوشــی اســت و
هنــگام خریــد و فــروش بــر روی جعبــه و حتــی رســید خریــد درج مــی شــود  .در واقــع  IMEIبــه مثابــه شناســنامه هویتــی،
بــر روی هــر گوشــی جدیــدی کــه ســاخته میشــود درج و تــا آخــر عمــر دســتگاه بــا آن باقــی خواهــد مانــد .ایــن شــماره
هیــچ ارتباطــی بــا ســیمکارت یــا حتــی سیســتم عامــل تلفــن همــرا ه نــدارد.
در طــرح فعلــی رجیســتری IMEI ،یــا شــماره ســریال گوش ـیهای وارداتــی پــس از ثبــت در گمــرک ،بــه ســامانه همتــا در
وزارت صمــت منتقــل میشــود  .ســامانه رجیســتری مســتقر در وزارت ارتباطــات بهنــام  CIDنیــز جهــت اعمــال سیاســت
بــر روی گوش ـیهای تلفــن همــراه و بــه عنــوان درگاه ارتبــاط بــا شــبکه اپراتــوری بــه ســامانه همتــا متصــل اســت.
شناس ـهای کــه از شــبکه اپراتورهــا دریافــت و توســط ســامانه CIDبــه ســامانه همتــا ارســال میشــود ترکیبــی از  IMEIو
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 MSISONمیباشــد.
در تجربــه قبلــی اجــرای رجیســتری در ســال  ، 85کــه برمبنــای  IMEIبــود ،برخــی از تعمیــرکاران گوشــی هــای موبایــل مــی
توانســتند شناســه گوشـیهای قاچــاق را بــه شناســه یــک گوشــی مجــاز وارداتــی تغییــر داده و بــا تقلــب ،هــم امــکان پیگیــری
گوشــی مســروقه از بیــن بــرده مــی شــد و هــم بــا یــک شناســه ،ده هــا گوشــی تقلبــی یــا قاچــاق را بــه فــروش برســانند.
چنانکــه در همــان تجربــه پیشــین،حدود  120هــزار گوشــی تنهــا بــا یــک  IMEIثبــت شــده بــود.
در روش جدیــد و بــا ترکیــب دو شناســه گوشــی و ســیم کارت بــه صــورت همزمــان ،میــزان تخلفــات از طریــق فنــی بــه صفــر
تمایــل مییابــد ،زیــرا شــبکه فقــط بــه زوج معتبــر ســیم کارت و گوشــی ســرویس مــی دهــد و جعــل  IMEIنیــز فایــده ای
نخواهــد داشــت.
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رجیسرتی گوشی های تلفن مهراه
یک نگاه؛  6سوال
چرا رجیستری؟
تــا قبــل از اجــرای طــرح ،ســاالنه 10 ،میلیــون گوشــی تلفــن همــراه در بــازار ایــران بــه فــروش مــی رســید کــه  90درصــد آن
از مبــادی غیــر رســمی وارد کشــور مــی شــد .ارزش ایــن بــازار بــه  6میلیــارد دالر میرســید و اظهارنظرهــای رســمی نشــان
میدادکــه تنهــا  10درصــد از ایــن بــازار در اختیــار واردکننــدگان قانونــی بــود.
بــر اســاس دادههــای گمــرک ایــران ،در ســال  ،96ارزش واردات گوشـیهای تلفــن همــراه ،از  518میلیــون دالر معــادل  18هــزار
میلیــارد ریــال بــوده اســت .ایــن رقــم از ابتــدای اجــرای طــرح تــا کنــون  601میلیــون دالر معــادل  22750میلیــارد ریال میباشــد.
چرا این همه تاخیر؟
بــه نظــر مــی رســد کــه دولــت بــا آگاهــی از تاثیــر نوســانات قیمــت بــازار در آغــاز طــرح مایــل بــود کــه بــه وارد
کننــدگان پیشــین فرصــت دهــد تــا بــا خالــی کــردن انبارهــای خــود هــم بــه افزایــش عرضــه دامــن بزننــد و هــم
مانــع از زیــان هــای بــزرگ چرخــه میانــی خریــد و فــروش کاال شــوند و هــم بــه نوعــی نارضایتــی عمومــی ناگهانــی از
افزایــش ناگهانــی و قابــل پیــش بینــی قیمــت هــا را کاهــش دهنــد.
آمــاده شــدن زیرســاخت هــای فنــی مــورد نیــاز و اطمینــان از اثربخشــی آن نیــز دغدغــه دیگــری بــود و دولــت مــی
خواســت اطمینــان یابــد کــه مجموعــه پیــش نیازهــای اجــرای ایــن طــرح بــزرگ دیــده شــده و شــانس بــه شکســت
انجامیــدن آن را بــه صفــر مــی رســاند  .مســووالن اجرایــی اطمینــان داشــتند کــه اگــر ایــن بــار هــم در اجــرای ایــن
طــرح بــا ناکامــی مواجــه شــوند  ،بــه جــز خســارت هــای معنــوی ناشــی از ناکارآمــدی طــرح ،شــروع دوبــاره آن تــا
ســالها بــه تعویــق خواهــد افتــاد .بدیــن ترتیــب بعــد از چنــد بــار تغییــر زمــان بنــدی و اطمینان از عملکرد طرح پیشبینی
شده ،طــرح رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه از  14آذرمــاه با برند آیفون کلیــد خــورد.
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و سپس از آن بتدریج سایر برندها طبق زمانبندی مشمول طرخ ریجستری شدند .معنــی ایــن زمــان بنــدی ایــن بــود کــه هــر
گوشــی خریــداری شــده بعــد از ایــن تاریــخ  ،چنانچــه از مبــادی رســمی کشــور وارد نشــده و در ســامانه همتــا ثبــت
نشــده باشــد ،حداکثــر بــه مــدت یکمــاه مهلت سرویس گرفتن از شبکه اپراتورهای تلفن همراه را خواهد داشت.
دستاوردها ی اجرای طرح چه بود؟
جلوگیری از قاچاق کاال و افزایش درآمدهای ملی
حاکمیت قانون بر بازار رو به رشد گوشی های تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار
کنترل سالمت گوشیهای موجود و جلوگیری از حضور گوشی های تقلبی زیان آور
حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش
قابلیت ردیابی گوشی های سرقتی
بازگشت شرکت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار
اشتغالزایی ناشی از بزرگ شدن بازار
توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران
امکان کنترل گوشی به صورت آنالین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار
آمارها چه می گویند؟
بــا کمــی تعلــل ،ســرانجام همــه پذیرفتنــد کــه دولــت ایــن بــار در اجــرای طــرح کوتــاه نخواهــد آمــد و در نتیجــه بــه فاصله
کوتاهــی بعــد از آغــاز طــرح  ،میــزان واردات رســمی تلفــن هــای همــراه از مبــادی قانونــی کشــور افزایــش چشــمگیری
یافــت 100 .روز بعــد از آغــاز طــرح ،درآمدهــای گمرکــی کشــور از محــل واردات رســمی گوشــی تلفــن همــراه ،رشــد
چشمگیری یافت بــــه نحــــوی کــــه وزیــــر ارتباطــــات و فــــن آوری اطالعــــات در گفتگــــو بــــا رســــانه ها عنــوان
داشــــت کــــه درآمــــد دولــــت از محــــل اجــــرای پــــروژه ریجســــتری به طرز چشمگیری افزایــــش یافتــه اســت.
همچنیــــن انتظــــار مــــی رود سهم  90درصــدی گوشــی هــــای قاچــاق در بــازار موبایــل ایــران به کمتر از  5درصد
کاهــش یابــد .کــــه دســتاوردی بــی نظیــر اســت.
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ضمانت اجرایی طرح چگونه تامین می شود؟
ثبــت دو شناســه در «ســامانه همتــا» کــه یکــی در تلفــن همــراه و دیگــری در ســیم کارت افــراد وجــود دارد  ،باعــث مــی
شــود تــا هــر ســیم کارت – گوشــی در ســامانه همتــا بــه صــورت یــک زوج کــد شناســایی ثبــت شــود .هــر اخاللــی در عــدم
تطبیــق ایــن دو باعــث غیــر فعــال شــدن گوشــی مــی شــود و نشــانه آن اســت کــه صاحــب گوشــی هنــوز نتوانســته اســت آن
را در ســامانه همتــا ثبــت کــرده و یــا از یــک گوشــی تقلبــی یــا قاچــاق اســتفاده مــی کنــد  .ایــن امــر بهتریــن اهــرم ضمانــت
اجــرای طــرح اســت .
دینفعان کلیدی طرح چه کسانی هستند ؟
دولت با افزایش درآمدهای ملی و جلوگیری از نقض حاکمیت قانونی آن توسط قاچاقچیان
مــردم بــا امــکان کنتــرل بیشــتر بــر خریــد یــک محصــول اصلــی و ایمــن  ،برخــورداری از خدمــات پــس از فــروش مطمئــن و واقعــی و
کاهــش ســرقتها
فعــاالن واقعــی بــازار بــا افزایــش تــوان حضــور و رشــد در یــک بــازار بــا شــرایط واقعــی و فعالیــت در یــک محیــط رقابتــی
سا لم
اتحادیه و صنوف تولیدی و تجاری با افزایش حضور بازیگران واقعی در بازار و بزرگتر شدن حجم بازار
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مزایای اجرای طرح
ورود از مبادی قانونی و پرداخت حقوق دولت و مردم
وارد کننــدگان کلیــه ی اجنــاس ،مــی بایســت حــق گمرکــی اجنــاس وارد شــده را بپردازنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از فروشــندگان
موبایــل در ایــران ،موبایــل هــای وارد شــده بــه صــورت قاچــاق را بــه عنــوان موبایــل وارداتــی از گمــرک بــه مشــتریان خــود مــی فروشــند ،در
حالــی کــه هیــچ یــک حقــوق گمــرک و مالیــات را نپرداختــه انــد.
ورود شرکت های معتبر و پاسخگو به بازار
بــا اجــراي ايــن طــرح گوش ـيهايي كــه خريــداري ميشــود ،بايــد توســط شــركتهايي كــه مجوزهــاي الزم را از مراجــع ذيربــط دريافــت
كردهانــد ،وارد بــازار شــده باشــند .دربــاره همــه برندهــاي گوشــي تلفــن همــراه ايــن شــركتها وجــود دارنــد .ايــن مســئله بهمعنــاي آن اســت
كــه بــراي گوشـياي كــه خريــداري ميشــود ،مرجــع موثــق و شناختهشــدهاي بــراي پاســخگويي بــه مشــكالت وجــود دارد .از ســویی خریــد
از شــرکت معتبــر بــه معنــای برخــورداری از گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش معتبــر و مســتمر اســت.
برخورداری از کنترل های ایمنی و مجوز سالمت
يكــي از مجوزهــاي الزم بــراي واردات رســمي تلفــن همــراه بــه كشــور« ،مجــوز ســامت گوش ـيهاي وارداتــي» اســت؛ در ايــن صــورت اگــر
تســت  SARگوشـيهاي تلفــن همــراه شــرايط مربوطــه را دارا باشــد ،اجــازه ورود بــه كشــور را پيــدا خواهــد كــرد و در غيرايــن صــورت خيــر.
آهنــگ جــذب ويــژه ( )Specific absorption rateيــا بهطــور مخفــف  ،SARآهنــگ ميــزان جــذب انــرژي توســط بــدن هنگامــي كــه
در معــرض پرتوهــاي راديويــي قــرار ميگيــرد ،اســت .هــر چــه  SARباالتــر باشــد ،ميــزان جــذب ايــن انــرژي توســط بــدن بيشــتر بــوده و
نشــاندهنده خطرناكتــر بــودن آن وســيله بــراي بــدن انســان اســت.
کاهش كالهبرداريفروش محصوالت تقلبی یا دست دوم به جای محصوالت اصلی
خریــد محصولــی بــا پیچیدگــی هــای فنــی ،در مقیــاس گســترده بــرای کاربــران عمومــی  ،همــواره بــا ایــن خطــر همــراه اســت کــه گروهــی
بتواننــد محصــوالت کارکــرده کــرده را بــا تغییراتــی بــه عنــوان محصــول نــو یــا آکبنــد عرضــه کننــد .بــا اجــراي طــرح رجيســتري تنهــا
شــركتهاي داراي مجــوز ميتواننــد اقــدام بــه واردات گوشــي كننــد و از آنجــا كــه خریــدار آنهــا را بــا فاكتــور رســمي خريــد ميكنــد و
واردكننــده و فروشــنده آن مشــخص اســت ،احتمــال ايــن مســئله بــه صفــر ميرســد .احتمــال چنيــن كاري بــراي شــركتهاي بــزرگ كــه از
نهادهــاي مربوطــه مجــوز دریافــت كردهانــد ،بســيار پاييــن اســت.
مقابله با سرقت گوشيهاي موبايل
دزديــدن گوشـيهاي تلفــن همــراه ديگــر بهصرفــه نخواهــد بــود ،چــون بــا درخواســت صاحــب گوشــي ديگــر موبايلهــاي ســرقتي بــا هيــچ
ســيمكارتيفعال نمیشــوند و فرآینــد گوشــیهای ســرقتی در حــال تکمیــل میباشــد.
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اجرای موفق طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه

جمع شدن گارانتيهاي جعلي
بعــد از اجــراي ايــن طــرح ،كليــه شــركتهاي واردكننــده اصلــي و داراي مجــوز ،ملــزم بــه ارائــه خدمــات پــس از فــروش اســتاندارد هســتند كــه
مــدت زمــان آن حداقــل 18مــاه خواهــد بود.
درخواست  ۸۰شرکت از  ۳برند موبایل برای ایجاد نمایندگی در ایران
بعــد از اجــرای طــرح رجیســتری و ظاهــر شــدن تبعــات مثبــت آن در بــازار از ســویی و جــدی بــودن دولــت در اجــرای ایــن طــرح  ۸۰ ،شــرکت
موبایلــی بــرای واردات رســمی  ۳برنــد آمریکایــی آیفــون ،موتــوروال و بلــک بــری ،اعــام آمادگــی کــرده اند.همچنیــن بــرای ایجــاد نمایندگــی
گوشــی هــای موبایلــی کــه تاکنــون در ایــران نمایندگــی و خدمــات پــس از فــروش نداشــتند ،درخواســت هایــی ثبــت شــده اســت.
هــم اکنــون  ۴۸شــرکت موبایلــی از  ۳برنــد موتــوروال ،آیفــون و بلــک بــری نســبت بــه راه انــدازی دفتــر نمایندگــی فــروش و خدمــات پــس از
فــروش در ایــران اقــدام کــرده انــد و  ۴۰شــرکت دیگــر نیــز در حــال ورود بــه ایــن عرصــه هســتند .

12

چالش های اجرای طرح
تــاش دالالن بخــش قاچــاق بــازار ،بــرای ناکارامــد نشــان دادن طــرح و توقــف آن نیــز در اشــکال مختلــف از گرانــی هــای موقتــی تــا عــدم
همــکاری برخــی خــرده فروشــان خــود را نشــان داد.
ناآشــنایی مــردم بــا رونــد اجــرای طــرح باعــث سوااســتفاده برخــی خــرده فروشــان در کســب هزینــه بــرای رجیســتری کــردن گوشــی هــا بــه
بهانــه هــای واهــی نظیــر نصــب نــرم افــزار بــر روی گوشــی نیــز عامــل نارضایتــی مــردم و در پــاره ای مــوارد دروغگــو جلــوه دادن دولــت در بــاره
رایــگان بــودن اجــرای طــرح رجیســتری بــرای مــردم شــد.
فقــدان تصــور عمومــی از منافــع اجــرای ایــن طــرح ســبب شــد تــا بدگمانــی در بــاره اینکــه وزارت  ICTاز اجــرای ایــن طــرح بــه دنبــال
درآمدزایــی ســازمانی و دســتگاهی اســت ،در حالــی کــه درآمدهــای ناشــی از اجــرای ایــن طــرح مســتقیما بــه خزانــه ( یعنــی جیــب همــان
مــردم) بازمــی گــردد و در ایــن طــرح منافــع عمومــی بــر منافــع بخشــی رجحــان داشــته اســت.
برخــی مشــکالت اجرایــی در بــاره عــدم هماهنگــی وارد کننــدگان ،تاخیــر در زمــان رجیســتر کــردن گوشــی هــا توســط فروشــندگان،
مشــکالت ناشــی از ثبــت ســفارش هــا در ســامانه گمــرک و کالهبــرداری برخــی فروشــندگان گوشــی هــای فیــک و قاچــاق در فــروش کاال بــه
مصــرف کننــده نهایــی ســبب برخــی ناهماهنگــی هــا در آغــاز اجــرای طــرح شــد کــه بــه مــرور از حجــم آنهــا کاســته شــده اســت.
مشــکالت ناشــی از عــدم اقــدام مناســب گمــرک در برقــراری ارتبــاط آنالیــن بــا ســامانه همتــا جهــت ثبــت گوشـیهای مســافرتی کــه منجــر
بــه ســردرگمی مردم شــده اســت.
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روند اجرای طرح
طــرح رجیســتری گوشــی هــای تلفــن همــراه ،بــا هــدف شناســنامه دار شــدن یکــی از پرمصــرف تریــن کاالهــای وارداتــی
کشــور و مبــارزه سیســتمی بــا قاچــاق تلفــن همــراه پیــاده ســازی و اجــرا شــد .ایــن طــرح ،کــه در آن ،مبــارزه بــا قاچــاق تلفــن
همــراه در ســطوح مصــرف انجــام مــی گیــرد ،بــه گونــه ای اســت کــه صرفــه اقتصــادی قاچــاق از بیــن مــی رود.
ایــن طــرح در کشــورهای زیــادی ماننــد چیــن ،امــارات ،لبنــان ،اوکرایــن و  ...اجــرا شــده اســت .در رجیســتری بــا اســتفاده از
امکانــات زیرســاختی مخابــرات ،همــه گوشــی هــای فعــال اســکن مــی شــوند و بــا اســتفاده از کــدی بــه نــام  IMEIمــی تــوان
آنهــا را شــناخت .ایــن کــد ماننــد شــماره شناســنامه بــرای تلفــن هــای همــراه اســت و توســط شــرکت ســازنده و بــه شــکل
منحصــر بــه فــرد صــادر مــی شــود .در بعضــی از کشــورها از ایــن کــد بــرای شناســه گوشــی در طــرح رجیســتری اســتفاده
میکننــد.
در ســال  85کــه بــرای اولیــن بــار طــرح رجیســتری در ایــران در آن زمــان اجــرا شــد ،از ایــن کــد اســتفاده شــد امــا بــه خاطــر
قابلیــت کپــی کــردن ایــن کــد آن طــرح بــه طــور کلــی شکســت خــورد .در بخــش عرضــه ،جعــل شــماره ها(کدهــا) شــروع
شــد .بــه گونــه ای کــه در ســال  86بــرای برخــی از شــماره هــا بیــش از  10هــزار شــماره جعــل صــورت گرفــت.
پــس از شکســت خــوردن آن طــرح ،مســئوالن وزارت ارتباطــات و ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــه فکــر پیــدا کــردن
یــک شناســه منحصــر بــه فــرد بــا ترکیــب چنــد شناســه بــا هــم افتادنــد .نهایتــا تصمیــم گرفتنــد از ترکیــب شــماره تلفــن کــه
یــک ترکیــب منحصــر بــه فــرد بــرای هــر شــخص اســت بــا  IMEIاســتفاده کننــد.
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ترکیب دارندگان گوشی ها و لیست های موسوم به سفید ،سیاه و خاکستری
«سامانه همتا» دارای فهرستی است که دارندگان گوشی های تلفن همراه را از  14آذرماه در سه گروه دسته بندی می کند .فهرست
سفید ،دارندگان گوشی های قانونی فعال را که در این سامانه رجیستر شدهاند ،نشان میدهد .در وضعیت خاکستری گوشیها قرار
میگیرند که هنوز وضعیت رجیستری آنها نهایی و تعیین تکلیف نشده است .گردشگرانی که برای مدت کوتاهی در ایران اقامت دارند
و کمتر از یک ماه از ایران خارج می شوند ،نیازی به طی مراحل رجیستری ندارند و گوشی آنها در ایران به مدت تنها  30روز فعال
میماند .مسافرانی که همراه خود گوشی تلفن وارد ایران میکنند نیاز به دستهبندی مجزا و شرح مفصل دارد.
گروه سیاه  ،شامل گوشی های بالک شده است که به دالیل زیادی از جمله قاچاق یا عدم فعالسازی ذر این لیست قرار دارند.
بر اساس داده های جدول زیر ،تا پایان خرداد ،97حدود  11درصد از گوشی ها در فهرست سیاه قرارگرفته و مسدود شده اند .این
گوشی ها با هیچ سیم کارتی در ایران قادر به فعال شدن نیستند.
گوشی های برند سامسونگ ،به عنوان پرمصرف ترین برند حاضر در بازار ایران ،آخرین برندی است که به این طرح پیوسته است و
با رجیستر شدن آن تمام گوشی های موجود در بازار ،مشمول طرح رجیستری شدهاند.
بر اساس این فهرست تا پایان خردادماه حدود دومیلیون و 225هزار گوشی تلفن همراه ریجستر شدهاندکه بیشترین آمار به برند
هووآوی و نوکیا و اپل و سامسونگ تعلق داشته است .البته باید در نظر داشت که با پیوستن سامسونگ از ابتدای اردیبهشت ماه 97
به این طرح و رجیستر شدن 324هزار در طول دوماه میتوان انتظار داشت که این آمار به مرور شامل تغییرات اساسی شده باشد.
تا خرداد  ، 97همچنین بیشترین تعداد گوشی های قاچاق یا گوشی هایی که بعد از مدت یک ماهه مقرر نسبت به رجیستری اقدام
نکرده اند ،به ترتیب به سه برند اپل ،نوکیا و هوواوی تعلق دارد .
در فهرست خاکستری نیز که عمدتا شامل گوشی های در حال رجیستر شدن در زمان یک ماهه مقرر ،است بیشترین تعداد گوشی
به برند سامسونگ تعلق دارد که به تاریخ تهیه این گزارش و الحاق تازه این برند به طرح رجیستری مربوط است.

وضعیت برندهای مشمول تا پایان خرداد97
تاریخ اجرا

شناسه سفید

خاکستری

شناسه سیاه

درصد قاچاق

مجموع

اپل

 14آذر

364121

4520

64556

23

433197

موتوروال

 8دی

38643

4287

7474

26

50404

گوگل

 8دی

200

134

68

47

402

بلکبری

 8دی

12354

224

1440

18

14018

الجی

 28بهمن

103856

16936

18200

23

138992

نوکیا

 19اسفند

316082

154391

73012

23

543485

هواوی

 19اسفند

475525

94639

68400

19

638564

سونی

 26اسفند

2122

7884

6428

23

16434

تکنو

 26اسفند

66759

484

79

0.2

67322

شیائومی

 26اسفند

19206

7328

1853

10

28387

سامسونگ

 31فروردین 97

118081

205879

127

-

324087

1516949

357206

241637

------------

2255292

مجموع
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رجیسرتی در رسانه ها
یافتههــای تحلیــل محتــوای رســانه هــا در  6ماهــه اول اجــرای طــرح نشــان مــی دهــد کــه ایــن موضــوع  ،توجــه زیــادی در میــان رســانهها
برانگیختــه اســت.
بخــش مهمــی از حــدود  1200مطلبــی کــه در بــاره رجیســتری در رســانه هــا منتشــر شــده حــاوی اخبــار و اطالعاتــی دربــاره رونــد اجــرای طــرح
بــوده اســت  .تــا پیــش از اجــرای طــرح در آذر مــاه  ، 96تردیدهــای زیــادی رد بــاره اجــرای موفقیــت آمیــز آن وجــود داشــت و رســانه هــا بــه تاســی
از فضــای عمومــی و بویــژه نگرانــی هــای فعــاالن بــازار در ایــن بــاره نقدهایــی را منتشــر کردنــد  .امــا بــه تدریــج بــا جــدی شــدن اجــرا و بویــژه در
مــاه هــای پایانــی ســال و نتایــج موفقیــت آمیــز اجــرای ایــن طــرح ،رونــد اخبــار بــه ســمت مشــارکت جویــی در تبییــت دســتاوردها و روش هــای
اجــرای آن بــرای افــکار عمومــی چرخیــد .در مجمــوع مــی تــوان گفــت فضــای رســانه ای بــا اجــرای این طــرح همســوی داشــته و تبییــن راهکارها
و روش هــای رجیســتر شــدن در رســانههای الکترونیکــی ،شــبکه هــای اجتماعــی ،روزنامــه هــا و نشــریات عمومــی و تخصصــی ،بــه مــردم کمــک
کــرد تــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بتواننــد تلفــن هــای خریــداری شــده بعــد از آذرمــاه  96را رجیســتر کننــد.
در عیــن حــال حــدود  7درصــد از کل محتــوای منتشــر شــده حــاوی انتقــاد از اجــرای ایــن طــرح بــوده اســت کــه بیشــتر آن بــه تاخیــر در زمــان
اجــرای طــرح بــر مــی گــردد .هــر چندکــه کارشناســان معتقدنــد ایــن تاخیرهــا توانســت بــه ســاماندهی بــازار کمــک کنــد و فعاالنــی کــه از قبــل
گوشــی هایــی را وارد کــرده بودنــد در ایــن مهلــت هــای چنــد بــاره توانســتند بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد و در نتیجــه شــروع کار بــر خــاف
دورههــای گذشــته بــا بحــران و ســردرگمی آغــاز نشــد ،چــون ایــن بــار همــه مــی دانســتند کــه دولــت در ایــن زمینــه جــدی اســت .
بــی اعتمــادی نســبت بــه اجــرای طــرح و برخــی مشــکالت ســامانه در آغــاز کار یــا ناآشــنایی کاربــران بــا روش رجیســتر شــدن ،نیــز ســبب ســاز
طــرح انتقاداتــی بــود کــه بــه مــرور بــه ســمت صفــر گراییــد .البتــه هنــوز هــم کســانی هســتند کــه اجــرای ایــن طــرح را در گرانــی کوشــی هــای
تلفــن همــراه موثــر مــی داننــد.
جلوگیــری از پدیــده قاچــاق و موفقیــت آمیــز بــودن ایــن پــروژه درعیــن هماهنگــی مــورد نیــاز میــان بخــش هــای مختلــف ،مهمتریــن مزیــت
اجــرای ایــن طــرح از نــگاه رســانه هــا بــوده اســت کــه بازتــاب شایســته ای داشــت و آنهــا بــه تفصیــل در ایــن بــاره بویــژه در اســفند مــاه بــه تولیــد
محتــوا پرداختهانــد.
همچنیــن بــا اوج گیــری التهــاب هــای بــازار موبایــل و تاثیــر افزایــش انفجــاری قیمــت ارز بــر ایــن بــازار ،یکبــار دیگــر برخــی کوشــیدند تــا ادعــا
کننــد کــه در شــرایط کنونــی  ،رجیســتر کــردن تلفــن هــای همــراه بــه صــاح نبــود و بهتــر بــود بــه جــای واردات رســمی کــه در ایــن شــرایط
دشــوار بــه نظــر مــی رســد کمــاکان دالالن بــازار مــی توانســتند ،بــا قیمــت کمتــری ایــن گوشــی هــا را بــه دســت مــردم برســانند.
ایــن اســتدالل هیچــگاه در فضــای رســمی پذیرفتــه نشــد و در میــان گــروه هــای مختلــف شــامل مــردم و رســانه هــا و صاحــب نظــران بازتابــی
نیافــت .در عــوض بــا اوج گیــری مســاله تخصیــص ارز بــه برخــی شــرکت هــای وارد کننــده موبایــل و حاشــیه هــای زیــاد آن،یکبــار دیگــر فوایــد
رجیســتری خــود را نشــان داد و وزارت ارتباطــات ایــن امــکان را بــرای همــه فراهــم کــرد کــه بتواننــد در ســامانه همتــا ،همان ســامانه ای کــه مردم
در آن گوشــی هــای خــود را رجیســتر مــی کردنــد ،نــام وارد کننــده گوشــی و برخــورداری وارد کننــده از ارزدولتــی را چــک کننــد و بــه ایــن ترتیب
تــا حــدی راه بــر ســودجویانی کــه همــواره در شــرایط بحرانــی مــی خواهنــد منافــع خــود را ه هــر بهایــی ،حداکثــر کننــد  ،بســته شــد .دســت
کــم خریــداران یــا مشــتریان مــی تواننــد در مواجهــه بــا فروشــندگان ،آنهــا را بــه ســازمان هــای مربوطــه نظیــر ســازمان تعزیــرات معرفــی کننــد.
به این ترتیب ،انتظار می رود تا رجیستری به عنوان یک سیستم پویا و فعال ،کماکان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی باقی بماند.
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