ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درج ﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮک،
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ» .ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ« در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪه ،ارز ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو وارد
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ» :اﯾﻦ اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد«.
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪه ﺑﻮد را در ﮐﻨﺎر ﻟﯿﺴﺖ ارزش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل» ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻔﺎر« رﺲ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺳﻮم ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ و ﺳﺎﯾﺮ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ارز واﻗﻌﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ از رﻗﻢ اﻋﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ارز
ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه .ﺣﺎﻻ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ارز ﮔﻮﺷﯽ وارد ﺷﺪه .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ
از ارز را درﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻮﺷﯽ وارد ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ارز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﻼف اﯾﻦ دو ﻣﻮرد را ﻣﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﮔﻤﺮک
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ و آﻣﺎرﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﺷﺪه و ارزش ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ«.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ارز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وارد ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ارز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واردات ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺪم ورود وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه و
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺣﻮزه وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

»ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮی را راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای واردات ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ وارد
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﻦ
رﺟﯿﺴﺘﺮی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ وﺟﻮد دارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

