آﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪه ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،آذر ۱۳۹۶
ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از  ۲۸ﻣﻬﺮ رﺳﻤﺎً آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﻋﺪه وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﺎزار ،از ورود
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه از آﻏﺎز ﻃﺮح،
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎز دوم آن  ۱۴آذرﻣﺎه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻼﯾﻪ
اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﺗﺎق اﻧﺼﺎف اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در  ۱۴آذرﻣﺎه آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده
و ﻃﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻌﻠﻞ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن» ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
درﺳﺘﯽ« ﻧﺎﺋﺐ رﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ
وﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ
رﺟﯿﺴﺘﺮی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد.
ِ
روﻧﺪ
درﺳﺘﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.

 ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی اﺳﺖ
وی  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺳﻮداﮔﺮان ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻓﺎﮐﺘﻮری ﻣﻬﻢ در ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن
ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ روز اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻃﺮح رﯾﺠﺴﺘﺮی

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮرﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وارد ﺳﺎزد .درﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ »آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺟﻬﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺮدم از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد:

»ﺗﻮﺻﯿﻪ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﺨﺮﯾﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﭘﺎک ﮐﺮد .دوﻟﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ و اﻇﻬﺎر

ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎور در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای رﺟﯿﺴﺘﺮی دوﻟﺖ از ﻣﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت را
اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ«.
او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺎس وﻋﺪهﻫﺎی داده ﺷﺪه ،ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺗﺎ  ۳آذر اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاد .وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ICT
داﺷﺖ در ﻣﻮرد ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﻠﻠﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
از ﻧﻈﺮ »اﻣﯿﺮ اﺳﺤﺎﻗﯽ« دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻓﺎز دوم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺪود  ۱۵درﺻﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺎزار اﯾﺮان ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزی ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 ۲۶درﺻﺪ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻮزدار ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﺳﺤﺎﻗﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد:

»ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزار اﯾﺮان  ۲۶درﺻﺪ از ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ وارد
ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻮارض ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .درواﻗﻊ ﻫﺮﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﻮد ۱.۳ ،ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮارزش اﻓﺰوده ۵ ،درﺻﺪ ﻋﻮارض ورودی ﮔﻤﺮک ۴ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب،
 ۳درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۱ ،درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ۲ ،درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ از ﮐﺸﻮر
اﻣﺎرات و  ۲درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ«.
اﺳﺤﺎﻗﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻫﻤﺘﺎ و ﮔﻤﺮک ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو راﻫﯽ ﺑﺮای دور زدن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺣﺘﯽ در ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن )ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دارای ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﺳﺖ( وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وی اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ اﺟﺮای
ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

