رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان :در ﺑﺎزار
راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎ  ۲۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دارﯾﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه  ICTو وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و راﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ دوم و ﺳﻮم ارزی ﺗﻌﻠﻖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮﻣﻬﺪی« رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ارز ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺎ  200درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﻣﻬﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺘﻪ دوم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن واﺳﻄﻪای ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻟﻮازم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ واردات آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ارز ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۸درﺻﺪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و راﯾﺎﻧﻪ
وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﺻﻨﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻻاﻗﻞ در ﺑﺎزار ﻟﭗ ﺗﺎپ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ  300دﻻر ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
در ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

ﻣﯿﺮﻣﻬﺪی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺲ ﺻﻨﻒ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ واردﮐﻨﻨﺪهای ارزی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ و ﮔﻤﺮک ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪهای ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻋﺪهای را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ:

»در واﻗﻊ ﮐﺎﻻ اﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺘﻪ دوم ارزی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﻃﺮﯾﻖ ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۰۰دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺮخ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯿﺎنردهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎزار ﻟﭗﺗﺎپ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.

در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﮐﯿﺲ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ارزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻘﻮق ورودی
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ  ۲۶درﺻﺪ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮدم ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ در ﻟﯿﺴﺖ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻣﺸﻤﻮل ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮدم  ۱۰درﺻﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ  ۵درﺻﺪ ﺣﻘﻮق
ورودی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﻣﻬﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﻒ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ 100درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ و

ﺗﺎ  200درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ .او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر را ورود ﮐﺎﻻ ﺑﺪون
اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ﮐﺎﻻ وارد ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ روی
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای واردات ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﺎﻻی ﺿﺮوری وارد ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ارز ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ را وارﯾﺰ و
ﺳﭙﺲ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻋﻤ ًﻼ دوﻟﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﻨﺲ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ،
واردﮐﻨﻨﺪه از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻋﻤ ًﻼ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﻧﻘﺪی
ﺷﺪه اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

