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 اعالمیه مطبوعات
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  وتکنالوجی معلوماتی مبنی بر ایجاد سیستم ثبت وسایل تیلفون همراه، وزارت مخابراتپیشنهادی طرح ی موضوع:  منظور 

م پروفیسورمحمد همایون قیویم رسپرست وزارت که اقتصادی کشور  ۀ شورای عایل جلس، ۱۳۹۷ عقرب ۲سه شنبه،  تحت ریاست محتی

م دایرگردید.  مالیه و مشاور ارشد امور زیربنا مقام عایل ریاست جمهوری در حالیکه اعضای  شورای عایل اقتصادی به خصوص محتی

ید ستم ثبت وسایل تیلفون همراه به مجلس ارایه گردطرح ایجاد سیحضور داشت،  شهزاد اریوتی وزیر مخابرات و تکنالوژی معالوماتی 

  که درنتیجه تصمیم اتخاذ گردید اینکه: 

برای مصئونیت فزییک، حفاظت از حریم شخیص استفاده کننده گان وسایل تیلفون همراه با درنظرداشت اهمیت ایجاد سیستم ثبت 

ی ازجرایم و فرار ازمالیات،  درمورد ایجاد سیستم ثبت وسایل وتکنالوجی معلوماتی ت مخابرات طرح وزار وسایل تیلفون همراه، جلوگتر

   تیلفون همراه تائید است. 

  

م شهزاد آريوتی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   زدن تیلفونهای همراه، که دربعیصی موارد سبب مجروحیت  گفت کهمحتی مشکل دستتی

زدن به  وحنی ازدست دادن جان هموطنان ماگردیده را درصدر کارهایش قرارداده و طرج را ترتیب نمود تا با عمیل سازی آن جلو دستتی

قانوتی وسایل به  مارکیت وفرار ازمالیات را گرفته بتواند.  تیلفونهای همراه، استفاده ناجایز از معلومات شخیص افراد، ورود غتر

 

سیستیم ایجاد میگردد که وسایل دزدی شده دیگر قابل استفاده درداخل کشور و حنی درمنطقه نبوده و دزدیدن آن برمبنای این طرح 

ی درتی نداشته باشد.   هیچ گونه نفیع را برای مجرمیر

 

م شهزاد آریوتی گفت  ده خواهند برعالوه، باایجاداین سیستم محتی ی بزود ترین فرصت ممکن رد یاتی گردیده به پنجه قانون ستی مجرمیر

قانوتی دیگر مانند  ی از جرایم دزدی تیلفونها، فرار ازمالیات و استفاده های غتر شد. این سیستم طوری طراج گردیده که برعالوه جلوگتر

ی تحت پوشش قرارداده و از واردات وسا ی نماید.  استفاده از سیم باکس ها را نتر  یل تی کیفیت جلوگتر

ی خواهد  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که با ایجاد و عمیل شدن این سیستم همچنان تغتر قابل مالحظه  در عواید دولت نتر

 آمد. 

ایجاد این سیستم میدهد اینکه ازتمایم امکانات برای  ن عزیز اطمینانبدین وسیله وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به هموطنا

ی خواهد نمود.  ی خدمات مخابراتی را تامیر کیر  استفاده کرده مصئونیت جان و مال مشتی
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