ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ در ﺧﺼﻮص
ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی و ﺟﻤﻊ آوری آﯾﻔﻮن و ﯾﺎدآوری
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از اول ﻣﺮداد ﻣﺎه
ﻗﻄﻌﺎً اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد .اﻇﻬﺎرات ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دو ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﻨﻨﺪه ی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﭼﻨﺎن ﺷﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آن
داﺷﺖ از ﻋﺮﺿﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ و ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﺬﮐﻮر ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎﻻ ،وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت،
ﺗﻌﺰﯾﺮات و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ اﺟﺮا ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی اﺳﺎﺳﺎً

ﻫﻨﻮز اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت و

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم »اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ« و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﯾﺎد ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:

 -۱اﻣﺮوزه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺿﺮوری ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در زﻧﺪﮔﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺳﺘﺎد
ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﻫﻤﻮاره اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 -۲ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ی  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،واردات ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای،
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ و … ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و زﻧﺠﯿﺮه ی ﺗﺄﻣﯿﻦ و اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎده ی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و واردات رﺳﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ی ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﺒﮑﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﺑﻮده و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.

 -۳ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻪ دارﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق
ﺑﻮده و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺎده ی  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از
ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ )واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ( ﻧﺪارد.
 -۴ﭘﻠﻤﭗ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ی ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﺎم و ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه و اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ی ﮐﺸﻮر )رﺟﯿﺴﺘﺮی( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
 -۵ﻫﺪف از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )رﺟﯿﺴﺘﺮی( ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی وارداﺗﯽ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﺑﻮط
ﺛﺒﺖ و اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻫﺮﯾﮏ از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻪ دار ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )رﺟﯿﺴﺘﺮی( وﻓﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن وزرای ﻋﻀﻮ و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و

ﺗﺠﺎرت و ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد آن
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زودی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺒﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آوری آﯾﻔﻮن و اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎره ای ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺤﻮه ی اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اوﻟﯿﻦ ﺷﻮک را ﺑﻪ
ﺑﺎزار وارد ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوز آن  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دوﻣﯿﻦ ﺷﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﻤﻊ آوری آﯾﻔﻮن از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار و رﺟﯿﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از اول ﻣﺮداد ﻣﺎه،
از ﺳﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺷﺪ و اﺛﺮی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎد
ﺷﺪه داﺷﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﻴﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﻬﻴﺎ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﻫﺪف ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر را دارد ،آب ﭘﺎﮐﯽ را روی دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﺑﻼﻏﯿﻪ ی ﺟﻤﻊ آوری
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎی آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ روز اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺟﯿﺴﺘﺮ ﺷﺪن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻟﺰوم ورود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮد» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در
ﮐﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد« .ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ۳ ،۲و  ۴ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﺳﺘﺎد ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺗﻨﺎﻗﺾ دارﻧﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ی رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻗﺎﭼﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و

ﺷﺒﮑﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

