ﮔﻤﺮک :ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،دوﻣﯿﻦ واردات ﺑﺰرگ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻮده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت واردات
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  99را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دوﻣﯿﻦ واردات ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺼﺮ اﯾﺮان» ،آرزو ﻏﻨﯿﻮن« ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده »ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ، 99ﺳﺎل ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و
آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر و ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺳﺎل ﮐﺮوﻧﺎ زده  99ﺟﺪا از ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ دورﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؛ دو
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻤﺮک ،ﻃﯽ دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ،1399ﺣﺪود  13ﻣﯿﻠﯿﻮن 492
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ارزش  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  436ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ روﯾﻪ ﺗﺠﺎری وارد ﮐﺸﻮر
ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  20درﺻﺪ رﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی و  69درﺻﺪ رﺷﺪ
از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﯿﺰان واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻃﯽ ﺳﺎل  1399ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ، 1398از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  250ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﺎل  ،1398ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و  244ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  442ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر را اﮔﺮ ﺑﺎ آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واردات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی دی
 ،اﺳﻔﻨﺪ و ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  760ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه  ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  668ﻫﺰاردﺳﺘﮕﺎه و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 667ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ  317ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮔﻤﺮک،

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺧﺼﻮص واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه  ،ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﭼﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﻪ ﺗﺠﺎری واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ورود ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای )ﻫﻤﺘﺎ( دارد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  652ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﺎﻓﺮی وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﺠﺎری و ﻣﺴﺎﻓﺮی
در ﺳﺎل  ،1399ﺑﻪ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن و 144ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان واردات ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻃﯽ ﺳﺎل  1399در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
 1398ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  839ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﻫﺶ  83درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻐﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﻧﻈﺎرت
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم از

ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺴﺎل  ،ﺣﻘﻮق ورودی واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻی ﺷﺸﺼﺪ دﻻر را  12درﺻﺪ ﺗﻌﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻی ﺷﺸﺼﺪ دﻻر ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺠﺎری از
ﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ،ﻣﺎﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از  5ﺑﻪ  12رﺻﺪ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻی  600دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻻی »ذرت« در رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  99ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

