ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه؛ اﻟﺰام
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
رﺲ ﮐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز» ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ« ﺧﺒﺮ
از آﻏﺎز ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه داده ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز آن ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
دﺳﺖ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻓﺎز ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻦ دﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد.

دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دﺳﺖدوم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را
اﺑﺘﺪا ﺣﺘﻤﺎ رﯾﺴﺖ ﻓﮑﺘﻮری ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود:

»ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﯾﻌﻨﯽ  #7777#و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ  ،IMEIﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺮﯾﺪار را )ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﺧﻞ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد( را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮐﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪار را وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ  IMEIﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
دوﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﺎ ﻫﺮ دو  IMEIو ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد«.
دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪار
ﭼﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ:

»دو راه ﺣﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺪﯾﻪ و ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎدو دادن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻫﺪﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .راه ﺣﻞ ﺳﺎدهﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﯾﺎدداﺷﺖ
ﮐﺮده و آن ﮐﺪ را ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪﯾﻪ دادن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﺮد ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻫﺮ
ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و زدن آن ﮐﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد«.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ  ICTﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی را ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻮﭘﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد » :ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮح ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ«.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﺟﺪی
ﻧﮕﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

