راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮی از اول دی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺪن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از اول دی ،ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻇﻬﺎر و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺒﺎدی ورودی ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
رﺟﯿﺴﺘﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻤﺮک ﺷﺮاﯾﻂ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری را
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮرﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ اﺧﯿﺮ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﺎت رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺣﻀﻮری ،آن ﻫﻢ در

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻃﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روال رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ در ﻣﺒﺎدی
ورودی ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻤﺮک در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺻﻒﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﺤﻞ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻫﺮ ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﺑﺮای رﺟﯿﺴﺘﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺴﺎﻓﺮان ورودی و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از واﺣﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺒﺎدی
ورودی ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ،از ﺗﺠﻤﻊ و
ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮه ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺷﺮاﯾﻂ رﺟﯿﺴﺘﺮی دوﺑﺎره ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ورودی ﮔﻤﺮک ﺑﺮای اﻇﻬﺎر و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ ،ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺪن
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه» ،ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ« ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ
اﯾﺴﻨﺎ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﮐﺪﺧﻮان

اروﻧﻘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ ورودی ﻟﻐﻮ و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه
و از اول دی ﻣﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

»از ﻓﺮدا )دوﺷﻨﺒﻪ( ،ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در ﺑﺪو ورود و ﻗﺒﻞ
از ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ﮔﻮﺷﯽ از ﺳﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮ و روﯾﺖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﮐﺪ ﺧﻮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،
اﻧﺠﺎم اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی وارده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻮده و ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ورود و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ “ ”EPLاز ﺳﻮی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد«.

ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺪون اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ دارای ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮ و آﮐﺒﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺪو ورود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﺎن ﺳﺎﻟﻦ ورودی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود» :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮ و
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه “ ”IMEIﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،در اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرﮐﺪﺧﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺴﺎﻓﺮان دارای ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻇﻬﺎر و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮔﻤﺮک در ﺑﺪو ورود و ﺧﺎرج ﺷﺪن از
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی در
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  EPLوﺟﻮد ﻧﺪارد.
اروﻧﻘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ »آن
دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورودی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ اول دی ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺪون

ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮔﻤﺮک اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری )اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(
و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ«.

اﻣﮑﺎن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻓﻘﻂ از ﮐﺎﻧﺎل »«EPL

اروﻧﻘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  EPLﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺟﺎ
ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورودی در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راه
اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  EPLدر ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﭼﻨﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای
رﺟﯿﺴﺘﺮی( ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورودی دارای ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

