ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو؛
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا
واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم دارد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ »ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ« از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺑﻼغ ﮐﺮد و ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪﻧﺶ ،اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو و ﺣﻮاﺷﯽ دﯾﮕﺮ آن دﻗﯿﻘﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﺮا دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮروﯾﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎنردهی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ اﺧﺘﺼﺎص دارد و
رﻧﺞ ﻗﯿﻤﺘﯽ آن رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
واردات اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ از ﺑﻬﺎر  ۹۹ﺑﺮای دوﻟﺖ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن و ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارز ﮐﺸﻮر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی رﺲ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دوﻟﺖ در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۵۰ﯾﻮرو
را ﺑﺎ ﻣﻨﻊ واردات ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزد و آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪادﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  ۱۵۰ﯾﻮروﯾﯽ ) ۴ﺗﺎ ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﮔﺎه ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻣﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ در ﺳﺎل  :۹۸ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۱۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺶ از ۲.۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد۹ ،
درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۵درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻋﻼم ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ  ۴درﺻﺪ واردات از
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﺗﻨﻬﺎ  ۹درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار را
ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﻈﺮ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر »ارز ﺑﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ و  ۳۶درﺻﺪ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ و رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱ﺗﺎ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز آﺣﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ و دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪای را

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺼﻮﺑﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﺑﻼغ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرات وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ:

واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو در اﻣﺴﺎل  ۵درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎ و
ﻣﯿﺎنردهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو درﺻﺪ واردات ﮐﻤﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان را ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﺳﺪ و در
وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺟﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻣﺎر
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو در ﺳﺎل  ۹۹در ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ
ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵درﺻﺪ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺮف واردات آﻧﻬﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﺘﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮروﯾﯽ اﻋﺘﺮاض
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ واردات اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ارز ﺧﺮج ﺷﺪه ﺑﺮای واردات آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ در
واردات ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﻮرد .ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﮑﺎﯾﺖ از
اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ارز در ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ارز در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
رﺲ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر درﺳﺖ ﺑﻮد و ارزی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارزی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و
ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ارزی داده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۹۱درﺻﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی زﯾﺮ  ۳۰۰ﯾﻮرو اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ،ﮐﻞ ﺑﺎزار
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ«.

ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ؟

اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﺬف ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ  ۳۰۰ﯾﻮروﯾﯽ در ﺑﺎزار راه ﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف واردات اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
روﯾﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺧﺎرﺟﯽ دارد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی از ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۰ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از

اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۶۰۰دﻻر ﻣﯽداد و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺼﺪ ﯾﻮروﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎدات رﻫﺒﺮی در ﻣﻮرد واردات ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪن ﻗﺮار دارد و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮای
واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی رﻗﻢ  ۳۰۰ﯾﻮرو اﺻﺮار دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ در ﭼﻪ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ روی ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾﻦ رﻗﻢ از ۶
درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ واردات ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه و ﻣﺴﺎﻓﺮی وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎد ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام ،ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آﯾﻔﻮن را داﺷﺖ ،واﻗﻌﺎ آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮی وارد و ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻧﺒﻮه

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.

آﻏﺎز واردات رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل ۹۹
واردات آﯾﻔﻮن و دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل  ۹۹ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﯾﻔﻮن ﺑﻮده ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده وﻟﯽ از  ۴۵روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ارز واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ،

واردات رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮن دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ واردات رﺳﻤﯽ آﯾﻔﻮن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺸﻮد و از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ واردات رﺳﻤﯽ را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن آن ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﻣﺎر ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،واردات آﻳﻔﻮن در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻮده ﺗﺎ
واردات رﺳﻤﯽ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺎده و ﻋﺪهای

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داغ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪک ،واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه
اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه ،ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎن رده اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و رﻗﺎﺑﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺎزار ﺣﺎﻻ ﮐﻢﻣﺨﺎﻃﺐ آﯾﻔﻮن اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ واردات آﯾﻔﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺻﻨﻌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ از
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﺳﻮال ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭼﺮاﯾﯽ وارد ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ
ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺑﻼغ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﮔﺮوهﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ.
»رﺿﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه را  ۵۰ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ«
ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص دارﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره واردات ﮔﻮﺷﯽ ﻟﻮﮐﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
)آﯾﻔﻮن( دارد ﮐﻪ در ﻫﯿﺎﻫﻮی واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮروﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ

در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ» :دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن و واردات آن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب اﻋﻼم ﮔﺮدد«.
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﺑﻼغ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده
در ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر دارد ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻌﺎوﻧﺖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ واردات ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺧﺮﯾﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف اﺧﺒﺎر ﻗﺒﻠﯽ ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮارض ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  ۵۰۰دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ »ارز ﺑﺮ« را ﻫﺪف
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺴﺎل ﺳﻬﻢ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ در واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۹۰درﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺸﻮر
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮ  ۳۰۰ﯾﻮرو ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺟﺪیﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ
اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ارزی ﺑﺮای واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارد ،ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺪه و اﻓﺮاد را از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ
ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ آن ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺪت آﺷﻨﺎﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺬف ﮐﻠﯽ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺷﺎن را راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی
ﻣﯽداﻧﯿﺪ و اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

