ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺳﺎل  ۱۴۰۰از
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۶۰۰دﻻر ﻋﻮارض ﻣﯽﮔﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۰۰دﻻر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
»ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ« آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،۱۴۰۰دوﻟﺖ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ورود

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﻮارض ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۰ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﺎت اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰دﻻر ﻧﺒﻮد و در ردﯾﻒﻫﺎی درآﻣﺪی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و از

ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺼﻮب

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﻻﯾﺤﻪ  ۱۴۰۰ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ورودی
واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰دﻻر ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ

ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯽ دوﻟﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم »روحاﷲ اﯾﺰدﺧﻮاه« واردات
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد:

»در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮕﻨﺎی ارزی ،ﻗﻄﻌﺎ واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳۰۰ﯾﻮرو ﻣﺜﻞ اﭘﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،وﺟﻮد اﻧﺒﻮه
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻟﻮﮐﺲ در ﮐﺸﻮر ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺪارد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎ اراده اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﻧﺪارد«.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻋﻮارض ،از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﮔﺮ ﺗﻐﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ارز اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ،آﯾﻔﻮنﻫﺎی اﭘﻞ و ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ روزی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ،واردات آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

