آﻣــﺎر ﺗﺨﺼــﯿﺺ ارز دوﻟﺘــﯽ ﺑــﻪ
واردات ﮔﻮﺷﯽ
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری دﻻر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺎی  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺎزار ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺮود.
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری دﻻر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺎی  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ در
ﺑﺎزار ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮود.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه )رﺟﯿﺴﺘﺮی( را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺟﺮا
ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﯿﺰان واردات ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز را در اﺧﺘﯿﺎردارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز آﻣﺎر ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا  ۵۴ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای واردات ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۲۹ﻫﺰار و
 ۶۴۶ﻫﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ارزش ۵۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۲۹ﻫﺰار و ۲۸۳
ﯾﻮرو ،درﺧﻮاﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺘﺎرش )ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت واردات ﮐﺎﻻ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،درﻧﻬﺎﯾﺖ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای  ۴۰ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺒﻠﻎ ارز ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۶۴۳ﻫﺰار و  ۲۰۶ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ آن ﺗﺎ  ۲۹ﺧﺮداد اﺳﺖ،
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺣﺪود ۱۴۰ﻫﺰار و  ۳۹۹ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ارزش
۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و۲۸۳ﻫﺰار و ۸۶۰ﯾﻮرو ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه از ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه ۵۳۶ ،ﯾﻮرو اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ارز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارز را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮐﺮده اﻧﺪ.
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