ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ارز
دوﻟﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻌﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺴﺒﻪ ﭘﺎﺳﺎژ ﭼﺎرﺳﻮ در ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ﺷﺪه ،ﺑﺎﻻﺧﺮه وزارت

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺳﺎﺧﺖ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آن را ﮐﻤﯽ ﻣﻮرد
ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮدﯾﺲ ﭘﺮداز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺶ از
 26.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺣﻤﺪ
ﭘﺎﺳﺪار« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎری او در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎل  87در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه  ICTﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﺬرد.
اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻮز در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺎزار ارز و ﺑﻌﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ارز )ﺣﺪودا روزی  1ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو( ﺷﺒﻬﺎت زﯾﺎدی را درﺑﺎره دﺳﺘﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﻮدﯾﺲ ﭘﺮداز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮕﯽ ﺗﮓ
ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮردهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ و اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺖ در ﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎم دوﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن( ﺑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮدی ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺎﭘﺮدازش ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﺎزار
واردات ﺧﺮاب ﺷﺪه ﻧﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺪﻟﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺪارد! اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﻮی دارد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺎﭘﺮدازش
در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ از اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪلﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﯿﺴﺖ اﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﻬﺮ ﭘﺎک ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ 8000
ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ ﻋﺪد دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن اﯾﮑﺲ( ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﺧﻮدش واردﮐﻨﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  Gfiveﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﺑﺎزار اﯾﺮان دارد

و اﺻﻮﻻ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﯿﺪ )ﺗﺘﺎﺗﻞ( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  100ﻫﺰار ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ 100
اﻟﯽ  200ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﯾﻔﻮن )اﮔﺮ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﭘﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ( وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار واردات ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ و ﻣﻘﺪاد آیﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
اﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« در اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم
داده در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺳﺘﻮدﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﺗﺒﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ،ﭼﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

