ورود روزاﻧﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ اﯾﺮان در
ﭘﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۶
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮔﻤﺮک از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ واردات اﻧﻮاع ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،از آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 742ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ارزش ﮐﻠﯽ  235ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار دﻻر از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻤﺮﮐﺎت وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آن ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
واردات دوﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ اﻋﻼم اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رخ ﻣﯽدﻫﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی .اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ وﻗﻔﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دراز ﻣﺪت واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ.
»اﻣﯿﺮ اﺳﺤﺎﻗﯽ« ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او واردات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺷﺪن ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﯽداﻧﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺮاﺣﻞ وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺗﺎ
ﺷﺼﺖ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪت ﺻﺮف ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ
اﻣﺎرات و آوردن آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن از ﮔﻤﺮک وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺗﺒﻌﺎت اﻋﻼم ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
اﻣﯿﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را وارد ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺷﺪه
اﺳﺤﺎﻗﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﺑﺎره اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﻠﯽ وارد ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ
ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﺿﺮری ﻫﻨﮕﻔﺖ را ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور او
ﻫﺮ روز ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای رﺟﯿﺴﺘﺮی ،ﻣﻌﺎدل ورود  ۳۰ﻫﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ:

»واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻤﺮک را ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  8درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﮔﺎراﻧﺘﯽدار ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﺎرت ﻃﻼﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت و… ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درﺻﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ دارد«.

در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﻣﺪلﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮاﻧﻪ دو ﻣﺎه ﮐﺸﻮر از ﻫﺮ ﻣﺪل
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدی در وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد .واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﻣﻄﺮح و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻮآوی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد«.

رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﻼ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﯽرﺳﺪ .او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ 15
درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺳﻬﻢ اﭘﻞ 5 ،ﺗﺎ  10درﺻﺪ را ﺳﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻮن ﺟﺎوا ،ﺳﯿﻤﺒﯿﻦ،
ﺑﻠﮏ ﺑﺮی و… ﻣﯽﺷﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  80درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺪلﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و  20درﺻﺪ
آن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮآوی اﺧﺘﺼﺎص دارد:

»ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎده در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر داغ و ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ارﮔﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو
اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ دارد .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎده
دﺳﺖﮐﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺪلﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﺪارد و ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ«.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را در اﯾﺮان دارد
اﻣﯿﺮ اﺳﺤﺎﻗﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻮآوی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ
واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﭘﯿﺸﻮازی
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .او ﺑﺎور دارد اﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﺳﺖ و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

