ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ از ﮔﻤﺮﮐﺎت
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ؟ /واردات ﺣﺪود ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در  ۱۱ﻣﺎه

از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣﺪود ۲۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ارزش ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
“ذرت ” ﺑﺎﺑﯿﺶ از ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ  ۴۲،درﺻﺪ وزن واردات ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،از اﺑﺘﺪای
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۱۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﺎ ﺳﯽ ام
ارزش ۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ۲۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۷۷ﻫﺰار و ۲۸۱ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۰۵
ﻫﺰار و  ۹۰۱دﻻر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ۲۵ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .
ﺳﻬﻢ واردات ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ از ﮐﻞ واردات ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ  ۶۹درﺻﺪ و
از ﻟﺤﺎظ ارزش ۳۱٫۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ روح اﻟﻪ ﻟﻄﯿﻔﯽ  ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت واردات  ۲۵ﮔﺮوه
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :از  ۲۱٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
۱۵٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺑﻪ ارزش ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۵۴ﻫﺰار دﻻر ،
ﺟﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ وزن ۷۲درﺻﺪ و
ازﻟﺤﺎظ ارزش 63درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص

داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن “ذرت” ﺑﺎ ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۲۵ﻫﺰار و ۷۹۱ﺗﻦ ﺑﻪ
ارزش دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۲۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۷۰ﻫﺰار و  ۵۵۳دﻻر در ﺻﺪر واردات
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ارزش در واردات ﮐﻠﯽ و
ﻫﻢ درﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ  ۴۲درﺻﺪ وزن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ۲۱
درﺻﺪ ارزش آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ” ذرت” ”،داروﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوری
ﭘﺰﺷﮑﯽ”،ﺑﺎ ۱۳ﻫﺰار و  ۵۶۰ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۴۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۴۱۹ﻫﺰار و ۳۶۶دﻻر “ ،داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ” ﺑﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۰ﻫﺰار و
۴۵۷ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۱۶ﻫﺰار و ۸۱۸دﻻر “ ،روﻏﻦ
ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ” ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۴ﻫﺰار و ۳۱۱ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۸۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۹۶۰ﻫﺰار و  ۶۳۹دﻻر ”،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ” ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۱۵ﻫﺰار و
۲۶۷ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۶۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۸۶ﻫﺰار و ۵۴۲دﻻر و “ﺟﻮ” ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۷۰۲ﻫﺰار و  ۱۸۲ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۴۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار و  ۱۴۱دﻻر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
“ﮔﻨﺪم ” ﺑﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۲۳ﻫﺰار و ۶۲۰ﺗﻦ و ارزش ۸۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۳۱۷ﻫﺰار و ۵۷۹دﻻر“ ،ﺑﺮﻧﺞ” ﺑﺎ ۸۴۹ﻫﺰار و ۸۳۷ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۷۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ۱۱۲ﻫﺰار و ۵۴۹دﻻر“ ،ﺷﮑﺮ ﺧﺎم” ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۷ﻫﺰار و ۷۰۹ﺗﻦ ﺑﻪ
ارزش  ۳۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۶۱ﻫﺰارو ۹۵۹دﻻر“ ،ﭼﺎی ﺧﺸﮏ ” ﺑﺎ ۵۷ﻫﺰار و
۲۵۸ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ۲۸۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۴۴ﻫﺰار و  ۱۹۹دﻻر “ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ” ﺑﻪ وزن ۴۴ﻫﺰار و ۴۵۹ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش ۲۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۸۵۸ﻫﺰار و  ۱۳۲دﻻرﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ“ ،ﺧﻤﯿﺮﮐﺎﻏﺬ” ﺑﺎ ۱۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ وﺗﺤﺮﯾﺮ” ﺑﺎ
۱۷۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ” ﺑﺎ ۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت” ﺑﺎ
۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ” ﺑﺎ ۱۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،اﻧﻮاع ﺑﺬر”
ﺑﺎ ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ” ﺑﺎ ۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﺳﻤﻮم ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ” ﺑﺎ ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر“ ،ﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی” ﺑﺎ ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
“ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﮏ” ﺑﺎ ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ” ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ” ﺑﺎ ۴٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ۲۵ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﺎزده ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ درﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واردﺷﺪه و دراواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
ارزﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
را در
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ارزی
ارز و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺻﺪوراﻋﻼﻣﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز،

دﺳﺘﺪارد و ﮔﻤﺮک ﻓﺎرغ از ﻧﻮع ارز ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﮔﺰارش وزن و ارزش ﮐﺎﻻی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد .
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

