ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ  15درﺻﺪ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺸﻬﺪ» ،اﻓﺸﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﺣﺪاد« درﺑﺎره ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض

15درﺻﺪی ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺰار آﯾﻔﻮن
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه آن ﻧﻘﺺ و اﺷﺘﺒﺎه
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
ﺧﺒﺮ ﭘﺎﯾﺶ دوﺑﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز اﻋﻼم ﺷﺪه

اﺳﺖ.

اﻓﺸﯿﻦ اﮐﺒﺮی ﺣﺪادی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ،وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻓﺮوﺷﺎن و ﯾﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞ ،ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﺑﻠﮏﺑﺮی و الﺟﯽ را در

ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد( ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ،آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﺒﮑﻪ را در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮد.اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  80دﻻر و ﮐﺴﺮ
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﻘﺪار ﻋﻮارض ﮐﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮔﻤﺮک ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺪ
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ«.
وی در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و
ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺤﺼﺎرا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح رﯾﺠﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

