ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی :ارﺗﺒﺎط ﮔﻤﺮک و ﻧﺎﺟﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ؛ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
»ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ) ۱ﺧﺮداد  (۹۸ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮک و ﻧﺎﺟﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺗﻮﺳﻂ

ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺟﯿﺴﺘﺮ ﺷﺪن دارد ،ﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
رﺟﯿﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی« ﯾﺎ »ﭼﻤﺪاﻧﯽ« ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ »اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان« روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺳﺘﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از اداﻣﻪدار ﺷﺪن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺑﺮ

ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس درﺳﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ  ۳۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۸ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه

اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻨﻮز از ﺳﻮی ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ وزارت

ﮐﺸﻮر و ﺻﻤﺖ ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .دﻫﻘﺎﻧﯽﻧﯿﺎ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی درﺳﺘﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﺧﻮردی ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﺎً از وزارت ﺻﻨﻌﺖ،

ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻼم ﮐﺮدهام و ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺪی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهام«.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺟﺎ و ﮔﻤﺮک ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﮐﺎرﺑﺮان و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺻﺮﻓﺎً درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺖ در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ و دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺮای واردات ﮔﻮﺷﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﮐﺮدهاﻧﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺟﺎ و ﮔﻤﺮک ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮوز اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺳﻬﻢﺷﺎن را از واردات رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ«.
او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

اﻗﺘﺼﺎدی اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از اول ﺧﺮداد اﯾﻦ راه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
واردﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻔﺎف و رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روی اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ و آﻣﺎر اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد
ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ و در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺮاب ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط
ﻋﻤﻼ ﻓﻀﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ واردﮐﻨﻨﺪه
ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮک و ﻧﺎﺟﺎ از ﺑﯿﻦ رود،
ً
داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻔﺎف ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺴﺎﻓﺮی در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

