
شماره سریال:           ٩۶٢۸۸٠۸ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/٤٥٤٣٩٩شماره:
١٤٠٠/٠٤/٠٧تاریخ:

داردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه گمرکات اجرایی
 

با سالم و احترام،
پیرو بخشنامه شماره  ١٤٠٠/٢٩٢٠٣٠ مورخ ١٤٠٠/٣/٥ در خصوص لزوم ثبت اطالعات صحیح گوشی های وارده در زمان 
اظهار و در  بدو ورود توسط مسافرین، به پیوست تصویر نامه شماره ١٠٠/١٩٢٠٤ مورخ ١٤٠٠/٣/٣٠ سازمان تنظیم مقررات 
وارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات وفناوری  منضم به تصویر صورتجلسه مورخ ١٤٠٠/٣/٣٠ سازمان مذکور ارسال میگردد 
لذا خواهشمند است دستور فرمایید مطابق و همانندمفاد بخشنامه صادره درخصوص اجرای طرح رجستری گوشی همراه 
مسافرین و بسته های پستی ، بلحاظ تاکیدات قانونی در قانون بودجه مصوب سال جاری ، و در راستای لزوم اجرای طرح 
رجستری موبایل واره ها اعم از تبلت و ساعت هوشمند (دارای سیم کارت) همراه مسافرین ورودی به کشور در 
بدو ورود (در سالن مسافری گمرک) ،ضمن اطالع رسانی مجدد و جامع (شرکتهای هواپیمایی،نصب بنر و برد در سالن های 
مسافری و ...) عینا مطابق رویه رجستری گوشی های مسافری وبا اخذ مشخصات موبایل واره های مورد نظر و 
اطالعات مسافر مربوطه از طریق بارکد خوان اقدام نمایند. بدیهی است کماکان موبایل واره های همراه اتباع خارجی، 
یکماه پس از ورود از طریق مسافری در نزدیکترین گمرک مسافری محل سکونت امکان پذیر می باشد. ضمن اینکه انجام 
فرآیند رجستری موبایل واره های وارده از طریق بسته های پستی نیز در بدو ورود و در گمرک امانات پستی (حوزه سه 
فرودگاه امام خمینی( ره) و در گمرکات امانات پستی گمرکات اجرایی) مطابق مفاد نامه های موصوف و خصوصا بند سه 

(سایر) تصمیمات یکصد و چهل و یکم جلسه تنظیم بازارکشور قابل رسیدگی و اقدام مطابق مقررات می باشد.  
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران محترم گمرکات اجرایی ومسئولیت نظارت بر آن بر عهده ناظرین محترم 

حوزه های نظارت میباشد.  

 

 

رونوشت:
 سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی ضمن  ارسال تصویر مکاتبات صدراالشاره جهت اطالع و انجام اقدامات قانونی الزم

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها



١٤۰۰/۰۳/۳۰

دارد
١۰۰/١٩۲۰٤

 

جناب آقای مویدی
ریاست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

                                                                                                                 آنی - مهم

پیرو نامه شماره ١۰۰/١٨۲۰١ مورخ ١٤۰۰/۳/۲۵ در خصوص دعوت به جلسه شماره ۵١ "کمیته راهبری طرح پیشگیری از 
قاچاق گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت" در رابطه با اجرای پروژه ملی " پیاده سازی و اجرای فنی 
سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت" موسوم به طرح رجیستری و با عنایت به برگزاری 
جلسه در مورخ ١٤۰۰/۳/۳۰ با حضور جناب آقای مهندس جهرمی مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، به پیوست 
صورتجلسه نشست فوق ارسال می شود؛ خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص هر یک از بندهای مندرج در صورتجلسه طبق 

برنامه زمانبندی تعیین شده اقدام الزم معمول و نتایج را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند. 

رونوشت:  

جناب آقای مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جهت استحضار 

جناب آقای پالیزدار مشاور محترم معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم  
جناب آقای تابش معاون محترم وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم 

جناب آقای میر اشرفی معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم 

جناب آقای احمد زاده معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وزارت اطالعات جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم 

جناب آقای قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم 

جناب آقای صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار و اقدام الزم  

جناب آقای طالبی دبیر کل محترم بانک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم 

سرکار خانم محسنی معاون محترم امور رادیویی جهت آگاهی و اقدام الزم  

جناب آقای مهندس جوانبخت مدیرکل محترم امنیت سیستم های ارتباطی جهت آگاهی و اقدام الزم 

جناب آقای اسماعیلی مدیر کل محترم دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون آگاهی و اقدام الزم 

مدیر عامل محترم شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات امن مهیمن جهت آگاهی و اقدام الزم 

٨٩٦٦١٨٤٨   اقدام: گلرنگ 

حسین فالح جوشقانی



 30/03/1400حوزه دعوت کننده: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی                                                         مورخ : 

 موعد اقدام اقدام کننده مصوبه ردیف

1 

 هاي زیر مشمول رجیستري شوند:ها در گاموارهموبایل
 12/04/1400ساعت هوشمند در تاریخ : 1گام 
 19/04/1400در تاریخ  PDAمبدل تلفن ثابت به سیار و  ،بارکد اسکنر: 2گام 
 26/04/1400در تاریخ تبلت برند لنوو  : 3گام 
 02/05/1400تبلت در تاریخ  برندهاي سایر: 4گام 

 .داراي تغییراتی شود تامین ارزبا مالحظات  ممکن است  4و  3تبصره : شروع گام هاي 

 02/05/1400 سامانه همتا

ر و داعالم  مایس و صدادر توسط سخنگوي طرح  و اطالع رسانی فقط مشمولیت 2و  1گام بندي اجراي زمان 2
 .و وزارت صمت نیز منعکس گرددو فناوري اطالعات سایت ستاد، وزارت ارتباطات 

 سازمان تنظیم، ستاد
 صمتمقررات، 

31/03/1400 

 مجریان کلیه ه نمایند.استفاداستقرار تدریجی مشمولیت  یرساناطالعاز ظرفیت صفحات مجازي خود براي کلیه ذینفعان  3
مستمر تا 

پایان 
 مشمولیت

4 
وزارت صنعت،  اعمال سابقه واردات براي تبلت حذف گردد. 

 معدن و تجارت
05/04/1400 

میلیون دالر خارج از نوبت به واردات تبلت اختصاص  30، ماهانه حداقل 1400بانک مرکزي تا انتهاي سال  5
 مستمر بانک مرکزي دهد

وزارت صنعت،  تغییر نماید. 23 به 24اولویت ارزي تبلت از  6
 05/04/1400 معدن و تجارت

خور وزارت صنعت، معدن و تجارت تا انتهاي مرداد همراه و تجهیزات سیمکارتجلسات کارگروه تخصصی تلفن 7
 هفتگی براي پایش وضعیت بازار، تسهیل تأمین و رفع مشکالت تشکیل گردد. صورتبه

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 مستمر

چنین آشنایی با فرآیندهاي موجود خود و هم يهادستگاهبه تجار و اصناف جهت روشن کردن  یرساناطالع 8
 و ... صورت پذیرد. یرساناطالعجدید از طریق برگزاري جلسات توجیهی، پیامک 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

05/04/1400 

مدیرکل دفتر واردات نسبت به اخذ و ثبت  05/03/1400گمرك جمهوري اسالمی ایران با توجه به ابالغ مورخ  9
 هاي همراه مسافرین اقدام نماید.اطالعات دستگاه

گمرك جمهوري 
 مستمر اسالمی ایران

همراه خود در هنگام ورود توسط  کارتمیسداراي  يهادستگاهرسانی کافی به مسافرین جهت ثبت اطالع 10
 گمرك صورت پذیرد.

گمرك جمهوري 
 مستمر ایراناسالمی 

تا پایان دولت  کلیه مجریان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید تا پایان دولت دوازدهم طرح رجیستري تکمیل گردد 11
 دوازدهم

در خصوص استفاده گوشیها صرفا در شبکه هاي اختصاصی اپراتورهاي مناطق آزاد تجاري و فقط در همان  12
 کیش) بدون نیاز به ثبت ریجستري بررسی و در قالب قرارداد اقدام شود مناطق (نظیر اپراتور کیش در منطقه

 -پیمانکار پروژه
 - سازمان تنظیم
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